
OAB – Direito Administrativo

1º Aula: 08/02/2010
1. Administração Direta;
2. Órgãos Públicos;
3. Regime Jurídico Administrativo;
4. Princípios do Direito Administrativo;
5. Sistemas Administrativos;
6. Teoria do Estado Mínimo;
7. Atividades Típicas e não Típicas de Estado;
8. Delegação na Administração Pública;
9. Desconcentração e Descentralização;
10. Fontes do Direito Administrativo;
11. Teoria da Codificação do Direito Administrativo.

Questões

Questão 01 (OAB/2009.1)  53. Assinale a opção correta no que se refere à Lei n.º 
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública 
federal.
A)  Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver  impedimento  legal, 
delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe 
sejam  hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em  razão de 
circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
B) Considera-se entidade administrativa a unidade de atuação integrante da estrutura da 
administração direta.
C) São capazes, para  fins  de  processo  administrativo, os maiores de dezesseis anos, 
ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.
D) O desatendimento da intimação para ciência de decisão importa  o  reconhecimento 
da  verdade  dos  fatos  pelo administrado.

Questão 02 (OAB/2009.1) 56. O INSS, em processo administrativo, concluiu, com base 
em entendimento antigo e recorrente na autarquia, que a servidora pública Kátia deveria 
ressarcir determinada quantia aos cofres públicos. A referida servidora recorreu e, quando 
ainda pendente o julgamento do recurso administrativo, o INSS tomou ciência de decisão 
do STF proferida em sede de reclamação, na qual se consagrava o entendimento de que o 
servidor, em casos análogos ao de Kátia, não tem o dever de ressarcir a quantia. Nessa 
decisão, o STF entendeu ter sido violado enunciado de súmula vinculante.
Com  referência  a  essa  situação  hipotética  e  com  enfoque  nos  reflexos  da  súmula 
vinculante  no processo  administrativo, assinale a opção correta.
A) Os enunciados de súmula vinculante só vinculam o Poder Judiciário, com exceção do 
STF, e a administração direta, não abarcando as autarquias.
B) O INSS deve seguir o entendimento firmado na súmula vinculante e adequar suas 
futuras decisões ao enunciado da súmula.
C) Ao julgar o processo  administrativo, a autoridade pode proferir decisão sem abordar a 
questão relativa à súmula caso entenda que esta não seja aplicável à espécie.
D)A autoridade  responsável  pelo julgamento  do processo administrativo não se sujeita à 
responsabilização  pessoal  caso  não  ajuste  a  decisão  administrativa  reiteradamente 
aplicada ao comando da súmula.



Questão 03 (OAB/2007.2) 19. Acerca dos órgãos públicos, assinale a opção correta.
A) É correto, do ponto de vista da natureza jurídica do órgão, afirmar que “João propôs 
uma ação de rito ordinário contra a receita federal”.
B) Alguns órgãos públicos têm capacidade processual, já que são titulares de direitos 
subjetivos próprios a serem defendidos.
C) A  teoria  que  melhor  explica  a  relação  existente  entre  o servidor público e a 
pessoa jurídica do Estado é  a  teoria da  representação, cuja  característica principal 
consiste no  princípio da imputação volitiva. Assim, a  vontade do órgão  público  é 
imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence,  já que aquele estaria agindo em 
seu nome.
D) A organização da administração pública direta, no que se  refere à estruturação 
dos órgãos e competência,  é matéria reservada à lei.

Questão 04 (OAB/2009.2) 48. No que concerne à administração pública, assinale a 
opção correta.
A) A Caixa Econômica Federal é pessoa jurídica de direito público interno.
B) O Banco do Brasil S.A., na qualidade de sociedade de economia mista controlada 
pela União, goza de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado.
C) As empresas públicas, cujos funcionários são regidos pelo regime dos servidores 
públicos da União, são criadas por meio de decreto do presidente da República.
D) Os órgãos públicos não são dotados de personalidade jurídica própria.

Questão 05 (OAB/2006.3) 84. Considerando os princípios da administração pública, 
assinale a opção correta.
A) O ato imoral não pode ser anulado por meio de ação popular, já que esta pressupõe 
lesividade econômica, não se estendendo ao dano moral.
B)  Com base no princípio da segurança jurídica, o ordenamento  jurídico em vigor 
veda, no âmbito da União, a  aplicação  retroativa de nova interpretação jurídica dada 
pela administração ao mesmo dispositivo legal.
C)Com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é lícito 
ao Estado desapropriar qualquer bem  particular, sem que haja prévia e justa 
indenização.
D) O princípio da razoável duração do processo, inserido na Constituição por emenda, 
não se estende, pelo menos expressamente, aos processos administrativos.

Questão 06 (OAB/2006.3) 82. Acerca da organização administrativa, assinale a opção 
correta.
A) A distribuição de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica de 

direito  público denomina-se descentralização.
B)  Denomina-se, doutrinariamente, autarquia a pessoa jurídica de  direito público, 
criada por lei, com capacidade de  auto-administração para o desempenho de serviço 
público descentralizado,  mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.
C)  As organizações sociais integram a administração indireta.
D)  Os consórcios públicos, com personalidade jurídica  de direito  público,   não 
integram  a administração  indireta  dos  entes federados consorciados.

Questão  07 (OAB/2008.2)  53.  No que se  refere  à  norma estabelecida  na Lei  n.º 
9.784/1999, que versa sobre o processo administrativo no âmbito da administração 
pública federal, assinale a opção incorreta.



A) O servidor ou autoridade que esteja litigando, na esfera judicial, com o interessado 
em um processo administrativo que envolva as mesmas partes está impedido de atuar 
nesse processo.
B) As matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade só podem ser objeto 
de delegação se houver expressa autorização da autoridade delegante.
C) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.
D)  Os  atos  administrativos  que  importem  anulação,  revogação,  suspensão  ou 
convalidação devem ser obrigatoriamente motivados.
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