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Simulado de Direito Administrativo: Serviços Públicos 
(INSTITUTO AOCP/PC-ES/2019) 

01) Os serviços públicos podem ser classificados quanto à obrigatoriedade da utilização, em compulsórios 
e facultativos. 

Comentário: 
 

Serviços Públicos 

Quanto à Obrigatoriedade 
* Compulsórios; 
* Facultativos. 

Quanto aos Usuários 
* Gerais; 

* Específicos. 

Quanto à Essencialidade 
* Essenciais; 

* Não Essenciais. 

Quanto à Entidade * Federais/Estaduais/Distritais/Municipais. 

Quanto à Forma de Execução 
* Execução Direta; 

* Execução Indireta. 

 
 
Gabarito: Correto. 

(IDECAN/IF-AM/2019) 
02) Não são considerados serviços públicos os chamados serviços administrativos, que são executados 
pelo Estado em prol de sua organização interna. 

Comentário: 
 

Serviços Públicos – Quanto ao Objeto 

Os serviços Públicos, quanto ao objeto, podem ser classificados em:  
* Serviços Administrativos;  
* Serviços Comerciais ou Industriais;  
* Serviços Sociais;  

Serviços Administrativos 

Atividades internas da Administração ou que ajudam outros serviços da própria administração.  

Ex: Imprensa Oficial 

Serviços Comerciais ou Industriais 

Atividades que focam nas necessidades do interesse coletivo na área econômica. 

Ex: Energia elétrica. 

Serviços Sociais 

Atividades que focam no interesse da coletividade, existindo uma parceria entre a iniciativa privada e o 
Estado. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/TJ-RS/2019) 
03) Os serviços públicos uti universi são serviços prestados a usuários determinados, sendo possível 
mensurar a sua utilização por cada um deles. 

Comentário: 
 

Serviços Coletivos ou gerais (Uti Universi) 

São os serviços prestados a toda coletividade. São serviços prestados a usuários indeterminados. Não é 
possível mensurar quanto cada usuário utilizou do serviço.  

Ex: Iluminação Pública, Conservação do bem público, policiamento urbano. 

OBS: Os serviços gerais, normalmente, são mantidos por imposto, e não por taxa ou tarifa. 

Serviços Individuais, Singulares ou Uti Singuli 

São serviços que possuem usuários determinados e que mensura a prestação individual.  

Ex: energia elétrica, água, serviço de telefonia, gás canalizado, coleta domiciliar de lixo. 

OBS: Os serviços individuais, por serem específicos e divisíveis, podem ser remunerados por meio de 
taxas ou tarifas, não sendo possível a cobrança por meio de impostos. 

 
Gabarito: Errado. 

(IDIB/Câmara de Petrolina - PE/2019) 
04) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. 

Comentário: 
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CF/88. Art.37 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 
Gabarito: Correto. 

(IESES/TJ-SC/2019) 
05) Com relação à Concessão de Serviço Público é correto afirmar: 
O concessionário somente pode ser pessoa jurídica ou consórcio de empresas. 

Comentário: 
 

Modalidades de Delegação de Serviços Públicos 

Concessão de Serviço Público 

É a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública 

A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras 
de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, 
à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 
conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 

OBS: A modalidade licitatória para a concessão de serviços públicos é a concorrência, existindo exceções 
como a prevista no Art. 27. Da Lei 9.074/95 que permite a utilização da modalidade leilão quando se tratar 
da venda de quotas ou ações, além da Lei 9.472/97 que prevê expressamente a inexigibilidade de licitação 
para outorga de concessão de serviço público de telecomunicações. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/CGM de João Pessoa - PB/2018) 
06) Em caso de inadimplemento do usuário, o fornecimento de serviço público pode ser interrompido pelo 
concessionário, sendo desnecessária a notificação. 

Comentário: 
 
Lei 8.987/95. Art. 6º. § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso, quando: 
 
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 
 
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Câmara de Tatuí - SP/2019) 
07) Julgue o item a respeito da licitação na concessão de serviço público. 
A outorga de concessão ou permissão terá, como regra geral, o caráter de exclusividade. 

Comentário: 
 
Lei 8.987/95. Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso 
de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 5o desta Lei. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
08) É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente 
autorizada pelo poder concedente. 

Comentário: 
 
Lei 8.987/95. Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que 
expressamente autorizada pelo poder concedente. 
 
§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. 
 
§ 2º O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites 
da subconcessão. 
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Gabarito: Correto. 

(FCM/Câmara de Conselheiro Lafaiete - MG/2019) 
09) A concessão especial, conhecida por Parceria Pública Privada, é o contrato de prestação de serviços de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, desde que não envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens. 

Comentário: 
 

Concessão administrativa 

Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a 
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPU/2018) 
10) A encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a concessão para a prestação de 
serviço público e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de atuação culposa do 
concessionário. 

Comentário: 
 

Formas de Extinção dos Contratos 

Advento do Termo 
Contratual 

Ocorre quando o contrato é extinto de forma automática devido a 
finalização do prazo acordado. 

Encampação ou Resgate 
Extinção antecipada do contrato de forma unilateral pelo Poder Concedente 
por motivos de interesse público. A encampação depende de lei 
autorizativa específica e acarreta prévia indenização ao concessionário. 

Caducidade 
O contrato é extinto devido ao descumprimento das obrigações legais ou 
contratuais pelo concessionário. 

Anulação 
É o Desfazimento do contrato de concessão em razão de vício constatado 
no contrato em si ou no processo de licitação que o antecedeu. O vício 
pode ser pronunciado pela Administração, de ofício, ou pelo Judiciário. 

Fonte: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/81/edicao-1/formas-de-extincao-das-concessoes-e-seus-efeitos  

 
Gabarito: Errado. 
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