
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. O Poder Hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de 
seus  órgãos,  ordenar  e  rever  a  atuação  de  seus  agentes,  estabelecendo  a  relação  de 
subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.

02. O Poder Disciplinar é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores 
e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.

03. O Poder Regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes de Executivo (Presidente da 
República, Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir 
decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei.

04. De acordo com as formas e meios de prestação do serviço público, podemos afirmar que o 
serviço centralizado é o que o Poder Público presta por seus próprios órgãos em seu nome e sob 
sua  exclusiva  responsabilidade  e  o  descentralizado  é  todo  aquele  em  que  o  Poder  Público 
transfere  sua  titularidade  ou,  simplesmente,  sua  execução,  por  outorga  ou  delegação,  a 
autarquias, fundações, empresas estatais, empresas privadas ou particulares individualmente e, 
agora, aos consórcios públicos.

05.  O serviço desconcentrado é todo aquele que a  Administração executa centralizadamente, 
mas o distribui entre vários órgãos da mesma entidade, para facilitar sua realização e obtenção 
pelos usuários.

GABARITO

01. C
Comentários: Hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos  e agentes 
do Executivo, com a distribuição de funções e a gradação da autoridade de cada um.

02. C
Comentários:   O poder  disciplinar  é  correlato  com  o  poder  hierárquico,  mas  não  pode  ser 
confundido com ele. No uso do poder hierárquico a Administração Pública distribui e escalona as 
suas funções executivas; no uso do poder disciplinar ela controla o desempenho dessas funções 
e a conduta interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas.

03. C
Comentários:  É  um  poder  inerente  e  privativo  do  Chefe  do  Executivo,  e,  por  isso  mesmo, 
indelegável a qualquer subordinado.

04. C
Comentários:  No serviço  centralizado,  o  Estado  é,  ao  mesmo tempo,  titular  e  prestador  do 
serviço,  que  permanece  integrado  na  agora  denominada  Administração  direta.  Já  no  serviço 
descentralizado,  há  outorga  quando  o  Estado  cria  uma  entidade  e  a  ela  transfere,  por  lei, 
determinado serviço público ou de utilidade pública e delegação quando o Estado transfere, por 
contrato  (concessão  ou  consórcio  público)  ou  ato  unilateral  (permissão  ou  autorização), 
unicamente a execução do serviço, para que o delegado o preste ao público em seu nome e por 
sua conta e risco, nas condições regulamentares e sob controle estatal.



05. C
Comentários: A desconcentração é uma técnica administrativa de simplificação e aceleração do 
serviço dentro da mesma entidade,  diversamente da descentralização,  que é uma técnica  de 
especialização, consistente na retirada do serviço dentro de uma entidade e transferência a outra 
para que o execute com mais perfeição e autonomia.


