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Tema: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1 – (Titular de Notas e de Registros - TJPR – NC- UFPR - 2019): A desconcentração também
pode ser denominada de delegação.____

2 – (VUNESP – ADMINISTRADOR JUDICIÁRIO - 2019): Considere que o Estado de São Paulo
criou uma pessoa jurídica e a ela transferiu determinado serviço público. Nesse caso, é
correto afirmar que houve descentralização administrativa.____

3 – (FCC – DEFENSOR PÚBLICO - 2018): Acerca da desconcentração e descentralização, é
correto afirmar que ocorre descentralização quando há criação de um Ministério pelo
Presidente da República, atribuindo-lhe parcela de competência que, até então, era sua.____

4 – (CESPE – PROCURADOR DO MUNICÍPIO – PB - 2018): Na desconcentração, órgão
integrante da estrutura de determinada autarquia exerce atividades administrativas sem
controle hierárquico.____

5 – (CESPE – DELEGADO DE POLÍCIA – SE - 2018): No que se refere aos institutos da
centralização, da descentralização e da desconcentração, julgue o item a seguir.
A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por
meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta.____

6 – (FCC – DEFENSOR PÚBLICO - 2018): Acerca da desconcentração e descentralização, é
correto afirmar que a
distribuição interna de competências é hipótese de
descentralização.____

7 – (FGV – ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AL - 2018): As agências reguladoras são
entidades criadas com o objetivo de fiscalizar e regular atividades de serviços público
delegados à empresas privadas. Acerca da forma de criação das agências reguladoras, é
correto afirmar que são criadas por permissão.____

8 – (CS – UFG – JUIZ LEIGO TJGO - 2017): Centralização, descentralização e
desconcentração são técnicas de organização utilizadas pela Administração Pública. Essas
técnicas ligam-se obrigatoriamente às entidades da Administração Direta.____

9 – (CESPE – PROCURADOR DO ESTADO PE- 2018): Ocorre descentralização por serviços
quando o poder público contrata empresa privada para desempenhar atividade acessória à
atividade finalística da administração.____

10 – (FGV – ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA – SPOG – RO - 2017): Na descentralização
o Estado executa suas tarefas indiretamente, por meio da delegação de atividades a outros
órgãos
despersonalizados
dentro
da
estrutura interna da pessoa jurídica
descentralizadora.____

11 – (VUNESP – PROCURADOR JURÍDICO – ALTINÓPOLIS – SP - 2017): A desconcentração
ocorre quando há uma pluralidade de pessoas jurídicas públicas com competências
políticas, ou seja, investidas no poder de fixar os altos interesses da coletividade.____

12 – (IESES – GASBRASILIANO – ADVOGADO JUNIOR - 2017): A desconcentração é
procedimento eminentemente interno, significando, tão somente, a substituição de um órgão
por dois ou mais com o objetivo de acelerar a prestação do serviço. Na desconcentração o
serviço era centralizado e continuou centralizado, pois que a substituição se processou
apenas internamente.____

13 – (FCC – ANALISTA JUDICIÁRIO – TRT 4ª REGIÃO - 2015): A organização administrativa
pode ser implementada por meio de descentralização e desconcentração. Nos dizeres de
Maria Sylvia Zanella di Pietro, quando o Poder Público (União, Estados ou Municípios) cria uma
pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de
determinado serviço público, significa que adotou a forma de descentralização administrativa

funcional, uma vez que a pessoa jurídica é criada para a finalidade correspondente à
execução de determinada atividade material, sendo que no caso das autarquias, também
pode abranger a transferência da titularidade de serviço público.____

14 – (AMEOSC - PREFEITURA DE SÃO MIGUEL D’OESTE – SC – ADVOGADO - 2015): Na
descentralização administrativa a execução das atividades ou a prestação de serviços pelo
Estado é indireta e mediata. ____

15 – (MPE-SC – PROMOTOR DE JUSTIÇA - 2014): Tem-se a descentralização administrativa
quando atividades são distribuídas de um centro para setores periféricos ou de escalões
superiores para escalões inferiores dentro da mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica,
enquanto na desconcentração administrativa transferem-se atividades a entes dotados de
personalidade jurídica própria.____

