
 
 

 

Agora que você já sabe tudo sobre a Autarquia, vamos exercitar um 

pouquinho? 

Nós do PRAVALER listamos alguns exercícios para te ajudar a estudar. 

 

Ah! e na última página tem o gabarito para você conferir como foi seu 

desempenho. Mas não vale colar, hein ;) 
 
Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 
  

 Confira na próxima página 



1. 

A “Administração Indireta” é composta por 

 

a) Autarquias, empresas públicas e fundações públicas. 

b) Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas 

concessionárias de serviço público. 

c) Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. 

d) Autarquias, órgão autônomos, empresas públicas, sociedade de economia mista e 

fundações públicas.  

 

2. 

Sobre autarquia, analisar os itens abaixo: 

I. Tem como característica sua criação por lei.  

II. É pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme sua criação.  

III. Tem controle de gestão e desempenha serviços centralizados, sem margem para 

autonomia. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item I. 

b) Somente os itens I e II. 

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens. 

 

3. 

A Administração Pública pode ser direta ou indireta, as entidades que fazem parte da 

Administração Pública indireta são, EXCETO: 

 

a) Autarquias. 

b) Defensoria Pública. 

c) Fundações Pública. 

d) Empresas Públicas. 

 

 



4. 

Constitui característica da autarquia: 

I. Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e 
receita próprios.  

II. Criada para executar atividades típicas da administração pública.  
III. Pode ser criada sob a forma de sociedade por ação (S/A). 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas III. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas I e II. 

 

5. 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (...) XIX – somente por 

lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último 

caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) (...) XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias 

das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas 

em empresa privada. 

Fonte: Constituição da Repúblicas Federativa do Brasil de 1988. 

Indique a alternativa que não apresenta uma autarquia: 

a) Conselho Federal de Administração. 

b) Petrobras. 

c) Institutos Federais de Educação. 

d) INSS. 

 

 



6. 

Quanto à organização administrativa e aos atos administrativos, julgue o item. 

A autarquia, criada para desempenhar funções típicas do Estado, apenas existirá após a 

devida inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos. 

a) Certo. 

b) Errado. 

 

7. 

A Administração Pública, como tal prevista na Constituição Federal (artigo 37) e na 

legislação pertinente (Decreto-Lei n° 200/67), além dos órgãos estatais e de diversos tipos 

de entidades, abrange também: 

a) As concessionárias de serviços públicos em geral. 

b) As organizações sindicais. 

c) As universidades federais que são fundações públicas. 

d) Os chamados serviços sociais autônomos (SESI e SENAI). 

 

8. 

Assinale a alternativa correta. 

a) A lei de criação da autarquia deve ser da iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 

b) A organização das autarquias não podem ser delineadas através de ato administrativo. 

c) A autarquia só pode ter a finalidade de exploração de serviço público. 

d) Todas estão erradas. 

 

9. 

As Autarquias são entidades integrantes da organização política e administrativa brasileira. 

Representa uma das características das Autarquias: 

a) São pessoas jurídicas de Direito Privado. 

b) São autorizadas a prestar serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou público 

mas não exclusivos do Estado. 

c) São instituídas sob a forma de sociedade de economia mista ou empresa pública. 



d) Não estão sujeitas à subordinação hierárquica, e são sujeitas apenas ao controle 

finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes. 

10. 

No que se refere à organização administrativa e aos poderes da administração, julgue os 

item seguinte. 

A criação e a extinção de autarquia dependem da edição de lei específica. 
 

a) Certo. 

b) Errado. 

  



 

 
 

 

QUESTÃO ALTERNATIVA CERTA 

01 C 

02 A 

03 B 

04 D 

05 B 

06 B 

07 C 

08 A 

09 D 

10 A 

 

 

 GABARITO 


