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NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Noções de Organização Administrativa
1. 1. (FGV) Em uma situação hipotética, o Município de Angra dos Reis, aproveitando o aumento de 

pessoal após a realização de um concurso público, decide criar um novo órgão para aprimorar os 
serviços de saúde na região.

Nesse contexto, foi utilizado pelo Município a técnica administrativa conhecida por

a) desconcentração.

b) concentração.

c) descentralização.

d) centralização.

e) publicização.

A desconcentração é um fenômeno de distribuição interna de competências entre 

órgãos (unidades administrativas) que compõem determinada pessoa jurídica (repar-

tição de competências entre os Ministérios, Secretarias etc.). O órgão público não 

possui personalidade jurídica própria, isto é, não é titular de direitos e obrigações, 

não responde pelos seus atos, não tem pessoal nem patrimônio próprio. 

GABARITO: A.

2. 2. (Quadrix) Julgue o item, relativo aos vícios dos atos administrativos e à organização da Adminis-
tração Pública.

Para ser qualificada como agência executiva, é imprescindível que a autarquia ou fundação 
integrante da Administração Pública Federal celebre contrato de gestão com o respectivo minis-
tério supervisor e que tenha plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institu-
cional da qualidade de gestão e redução de custos, sendo desnecessária a edição de decreto 
presidencial.

Certo (   )                Errado (   )

As Agências Executivas são Autarquias ou fundações púbicas com personalidade 
jurídica de Direito Público que, por estarem ineficientes, celebram um contrato 
de gestão com o Ministério supervisor por iniciativa. Desse modo, mediante a 

celebração do mencionado contrato de gestão (art. 37, § 8º, da CF/88), será elaborado 

um plano estratégico de reestruturação e o próprio chefe do poder executivo editará 
um Decreto qualificando essa Autarquia como Agência Executiva.

GABARITO: ERRADO.

3. 3. (Quadrix) Acerca da legislação administrativa, julgue o item.

As entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica, patrimônio próprio e 
capacidade de autoadministração e vinculam-se a órgãos da administração direta.

Certo (   )                Errado (   )

A Administração Pública Indireta é formada por entidades administrativas com 

personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia administrativa e 
cujas despesas são custeadas por meio de orçamento específico. A criação dessas 
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pessoas jurídicas ocorre quando a Administração Pública Direta, para fins de garantir a 

eficiência, decide transferir a execução de determinados serviços públicos para outras 

pessoas jurídicas (Administração Pública Indireta), que se especializarão na prestação 

dessa atividade (descentralização). Essas entidades estão vinculadas à Administração 

Pública Direta e são submetidas a uma Supervisão Ministerial, tutela administrativa.

GABARITO: CERTO.

4. 4. (Quadrix) Acerca da legislação administrativa, julgue o item.

As Autarquias, as fundações, as Empresas Públicas e as ociedades de economia são criadas 
por leis específicas, cabendo à lei complementar, no caso das fundações, definir suas áreas de 
atuação.

Certo (   )                Errado (   )

A Lei específica cria as Autarquias e as Fundações Públicas com personalidade jurídica 

de Direito Público e AUTORIZA a criação das Fundações Públicas com personalidade 

jurídica de Direito Privado, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

GABARITO: ERRADO.

5. 5. (Quadrix) Acerca da legislação administrativa, julgue o item.

Todo órgão público da administração direta tem personalidade jurídica de Direito Público, é 
criado por lei para realizar atividades especializadas e submete-se ao controle do Estado.

Certo (   )                Errado (   )

O art. 1º, § 2º, I, da Lei nº 9.784/99 define o órgão público: § 2º Para os fins desta Lei, 
consideram-se: I – órgão – a unidade de atuação integrante da estrutura da Adminis-
tração direta e da estrutura da Administração indireta;
O órgão nada mais é do que um conjunto de competências, uma unidade adminis-

trativa integrante de uma pessoa jurídica responsável (Administração Pública 
Direta ou Indireta), estando sujeito ao controle hierárquico. O órgão não possui 
personalidade jurídica própria. 
GABARITO: ERRADO.

6. 6. (Quadrix) Acerca da legislação administrativa, julgue o item.

As Autarquias, as fundações, as Empresas Públicas e as sociedades de economia mista estão 
sujeitas ao regime jurídico de Direito Público.

Certo (   )                Errado (   )

A Autarquia pode ser conceituada como pessoa jurídica de Direito Público interno 
que se encontra sujeita ao Regime Jurídico de Direito Público, exercendo atividade 
típica de Estado. As Fundações Públicas, por sua vez, podem ser criadas com perso-
nalidade jurídica de Direito Público, neste caso serão verdadeiras Autarquias funda-

cionais, e com personalidade jurídica de Direito Privado (fundação governamental). 
As Empresas Públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas por meio 
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de autorização legal, que possuem capital exclusivamente público, podendo ser 
constituídas sob qualquer modalidade empresarial. Por fim, as sociedades de 

economia mista são pessoas jurídicas de Direito Privado criadas mediante autori-

zação legal para a prestação de serviços públicos ou para exploração de atividade 
econômica. Essas são constituídas por capital misto, público e privado (sendo que a 

maioria do capital votante será público), e instituída somente sob a forma empresarial 

de sociedade anônima.

GABARITO: ERRADO.

7. 7. (Consulplan) Acerca das Empresas Públicas e das sociedades de economia mista, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) O capital das Empresas Públicas é exclusivamente público, podendo sua origem ser fede-
ral, distrital, estadual ou municipal.

b) A Empresa Pública é pessoa jurídica de Direito Privado, criada por lei mediante proposta 
do Presidente da República.

c) As sociedades de economia mista são criadas mediante autorização legislativa e além de 
explorar atividade econômica podem também prestar serviços públicos.

d) A maioria do capital das sociedades de economia mista é público.

As Empresas Públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas por meio de 

autorização legal, que possuem capital exclusivamente público. A regra, todavia, 

precisa ser analisada com o texto do parágrafo único do mesmo dispositivo (art. 3° 

da Lei nº 13.303/16) que permite a participação no capital social da Empresa Pública 

de outras pessoas jurídicas de Direito Público interno, bem como de entidades da 

Administração Indireta dos entes federados da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

GABARITO: B.

8. 8. (Consulplan) Relativamente às Autarquias, mais especificamente quanto as suas características, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) As Autarquias são pessoas jurídicas de Direito Privado, significa dizer que o regime jurídico 
aplicável a tais entidades é o de Direito Privado, e não as regras de Direito Público.

b) As Autarquias são criadas e extintas por lei específica, a necessidade de criação por lei 
especifica afasta a possibilidade de criação da entidade por leis multitemáticas, isto é, a lei 
que cria a autarquia deve tratar exclusivamente da criação da autarquia.

c) As Autarquias podem exercer atividade econômica juntamente com a prestação de ser-
viços públicos.

d) As Autarquias são imunes a tributação, por força do art. 150, § 2º.

As Autarquias são criadas e extintas por lei específica, a qual é criada especificamente 

para um só tema – que é a criação da determinada Autarquia. 

GABARITO: B.


