
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

  LLIIVVEE  DDEE  DDIIRR..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  PPAARRAA  GGUUAARRDDAA  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  

DDEE  AABBRREEUU  EE  LLIIMMAA    CCOOMM  VVIIVVIIAANNEE  DDEELLGGAADDOO  ||  1188//0077//22002200  

1. (FCC - 2017 - TJ-SC - Juiz Substituto) Sobre o exercício do poder disciplinar da Administração Pública, 
é correto afirmar que tal poder 

a) é exercido somente em face de servidores regidos pelas normas estatutárias, não se aplicando aos 
empregados públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

b) admite a aplicação de sanções de maneira imediata, desde que tenha havido prova inconteste da 
conduta ou que ela tenha sido presenciada pela autoridade superior do servidor apenado. 

c) é aplicável aos particulares, sempre que estes descumpram normas regulamentares legalmente 
embasadas, tais como as normas ambientais, sanitárias ou de trânsito. 

d) é extensível a sujeitos que tenham um vínculo de natureza especial com a Administração, sejam ou 
não servidores públicos. 

e) não contempla, em seu exercício, a possibilidade de afastamentos cautelares de servidores antes que 
haja o prévio exercício de ampla defesa e contraditório. 
 

2. (FCC - 2018 - SEGEP-MA - Auxiliar de Fiscalização Agropecuária) No que concerne ao poder 
disciplinar detido pela Administração, trata-se de 

a) prerrogativa de aplicar penalidades àqueles sujeitos à disciplina administrativa, inclusive os que 
contratam com a Administração. 

b) decorrência da hierarquia, atingindo apenas os servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, 
não autorizando a aplicação de sanções, mas apenas de medidas corretivas. 

c) prerrogativa que autoriza a administração a disciplinar a atuação dos cidadãos, impondo restrições a 
condutas e atividades, nos termos da lei. 

d) faculdade de intervir no domínio econômico, para disciplinar atividades de interesse público 
mediante a edição de atos próprios. 

e) poder atribuído às agências reguladoras para regular a prestação de serviços públicos, inclusive 
aplicando penalidades às concessionárias.  

 
3. (FCC - 2018 - ALESE - Técnico Legislativo - Técnico-Administrativo) O poder disciplinar 

a) é sempre vinculado. 
b) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça 

Penal. 
c) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração. 
d) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído. 
e) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo 

que o segundo. 
 

4. (FCC - 2018 - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Técnico Legislativo - Agente de Polícia 
Legislativa) Para o Direito Administrativo, poder disciplinar é aquele que 

a) o Executivo dispõe para distribuir as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus 
agentes. 

b) a Administração pública exerce para apurar infrações e aplicar penalidades exclusivamente aos 
servidores públicos. 

c) tem como característica o seu discricionarismo, o que significa que independe da apuração regular 
da falta disciplinar para o seu exercício pela Administração pública. 

d) a Administração pública exerce para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e 
demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

e) o Estado tem de punir criminalmente os cidadãos, visando à repressão de crimes e contravenções em 
geral definidas nas leis penais. 
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