
 
 
 

ASSUNTO: ATO ADMINISTRATIVO 

 

(21º MPF) – EM RELAÇÃO AOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINALE A 

ALTERNATIVA CORRETA: 

a) o ato administrativo composto é aquele que se forma pela conjugação de vontades de 

mais de um órgão administrativo para que o ato adquira exeqüibilidade 

b) o entendimento jurisprudencial mais recente do STF afasta a aplicação teoria do fato 

consumado dos atos administrativos, segundo a qual situações de fato constituídas por 

decisão judicial de caráter provisório e consolidadas no tempo por atraso de prestação 

jurisdicional não podem ser desconstituídas em razão da segurança jurídica do individuo 

c) alvará de construção regularmente concedido poderá ser anulado ou revogado pela 

Administração, mesmo depois de a obra já ter sido iniciada, se sobrevier lei nova 

incompatível com a construção em curso, por vedar  o tipo de uso da obra ou de 

características da construção licenciada; 

d) é permitida a delegação de decisão de recurso administrativo dede que sejam 

especificados os limites de atuação do agente delegado. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(21º MPF) ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) a Administração deve anular, a qualquer tempo, seus próprios atos, quando eivados de 

ilegalidade; 

b) os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis sempre poderão ser 

convalidados pela Administração 

c) no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência para a Administração 

rever o ato administrativo renova-se periodicamente; 

d) o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato omissivo da 

Administração, segundo a jurisprudência do STF, começa a fluir a partir do momento em que 

se esgotou o prazo legal estabelecido para autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão 

se ataca; 

RESPOSTA: LETRA D 

 

(20º MPF)- ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) ato administrativo discricionário é aquele em que o poder de agir da Administração é 

completamente livre, inclusive no que diz respeito à competência para a prática do ato; 



 
 
 

b) o mérito do ato administrativo, assim entendido como o aspecto deste referente à sua 

oportunidade e conveniência, está sempre presente, tanto nos atos vinculados, quanto nos 

discricionários; 

c) o mérito do ato administrativo, tal como conceituado no item "b" acima, pode, em 

qualquer caso, ser amplamente revisto pelo Poder judiciário; 

d) o deferimento da licença para tratar de interesses particulares, prevista no Estatuto do 

Ministério Público Federal, não é ato vinculado. 

RESPOSTA: LETRA D 

 

(20º MPF)  - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) o ato praticado pelo “agente ou funcionário de fato”e sempre nulo, não importando  a 

aparência, ou não, de legalidade; 

b) a revogação de um ato administrativo opera efeitos “ex nunc” 

c) insere-se entre as competências do Ministério Publico federal a propositura de ações pra 

declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo de 

autarquias federais. 

d) o instituto da retrocessão consiste na promessa, feita pelo Poder Publico  expropriante, de 

revenda do bem ao expropriado após o decurso do prazo acordado entre as partes. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

(19º MPF) - DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   

OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I - As denominadas cláusulas exorbitantes, no contrato administrativo, são aquelas impostas 
pelo administrador, tendo em vista a finalidade do serviço público, de molde a proporcionar 

à Administração adequado equilíbrio contratual. 

II - Nos  atos  vinculados,   não  se   pode, propriamente,   falar   em   mérito   do   ato 

administrativo,   dado   refletirem   apenas   o atendimento das disposições legais, não 
havendo, por   isso,   campo   para   a   incidência   da discricionariedade do administrador. 

III - A inalienabilidade dos bens públicos resulta sempre de imposição legal. 

IV - O servidor público, ainda que estável, não tem direito adquirido ao exercício cargo que 
ocupa. 

 



 
 
 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(19º MPF) DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   

OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I - Permissão é o ato administrativo, unilateral e discricionário, pelo qual se faculta, também 

a título precário, a execução de obras e serviços de utilidade pública ou de interesse 

coletivo, bem como a prática de ato jurídico de ofício público. 

II - A conferência do denominado adicional por tempo de serviço ao funcionário público pode 

ser tida, doutrinariamente, como espécie do género promoção. 

III - O laudêmio ou foro é o cânon ou pensão paga pelo enfiteuta ao senhorio direto, pela 

fruição do respectivo domínio útil. 

IV- O interesse, que fundamenta a proteção ambiental, há de ser, sempre, difuso, não 

podendo ser coletivo. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(18º MPF) - AO ATO ADMINISTRATIVO, CUJA PRÁTICA DEPENDA DA VONTADE 

ÚNICA DE UM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MAS CUJA EXEQÜ1B1LIDADE 

DEPENDA    DA    VERIFICAÇÃO    E APROVAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO, SE DÁ O NOME 

DE: 



 
 
 

a) ( ) ato administrativo múltiplo: 

h) ( ) tilo administrativo complexo: 

c) ( ) alo administrativo conjunto; 

d) ( ) ato administrativo vinculado. 

QUESTÃO ANULADA 

 

(18º MPF) - SE UM AGENTE ADMINISTRATIVO, NO USO    DE    SUA    

COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA,     PRATICA     ATO ADMINISTRATIVO   

DECLARANDO   O MOTIVO QUE O JUSTIFICA: 

a) ( ) tal ato continua discricionário; 

b) ( ) a declaração do motivo constitui manifestação inócua do agente; 

c) ( ) mesmo demonstrada a inexistência do motivo declarado, tal ato fica imune ao controle 

do Poder Judiciário; 

d) ( ) a validade deste ato passa a depender da existência do motivo declarado. 

RESPOSTA: LETRA D 

 

(17º MPF). OS ATOS ADMINISTRATIVOS COZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. 

CONTUDO, ISTO NÃO IMPEDE: 

a) ( ) sua revogação com eficácia, ex nunc, atendendo a conveniência ou interesse da 
Administração, respeitados os direitos adquiridos; 
b) ( ) sua invalidação com eficácia ex tunc por conter vício de nulidade, já que deles não se 

originam direitos; 
c) ( ) sua invalidação com eficácia ex nunc por conter vício de anulabilidade, respeitando-se 

os efeitos já produzidos até a data da anulação; 

d)  (  ) sua   renovação,   livre   dos   vícios anteriores,  a qualquer tempo,  se houver conveniência 

ou interesse da administração em reeditá-lo. 

QUESTÃO ANULADA 

 

(17º MPF). A ADMINISTRAÇÃO PODE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS, NOS LIMITES 

DA LEI E DA JURISPRUDÊNCIA. ADMITE-SE: 



 
 
 

a) ( ) os recursos interpostos de decisões administrativas, ainda quando improvidos, tem o 

efeito de interromper a prescrição; 

a) ( ) se vier a ser provido recurso contra decisão  administrativa  os  efeitos  daquele 

retroagirão à data do ato impugnado; 
c) ( ) enquanto pendente de julgamento o recurso a que foi conferido efeito suspensivo, não 

poderá o interessado interpor mandado de segurança; 

b) ( ) a pretensão à revisão do processo disciplinar está sujeita ao prazo prescricional de 5 
(cinco) anos em favor da Fazenda. 

QUESTÃO ANULADA 

 

 

24º.MPF.2008 



 
 
 

 

 

LETRA D 

 

ASSUNTO: SERVIÇOS PUBLICOS 

 



 
 
 

(21º MPF) – ANALISE OS ITENS ABAIXO E MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA: 

I- De acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, concessão e permissão foram 

equiparados pela CF de 1988 

II- A remuneração das concessionárias pelos Serviço prestado se dá por meio de tarifa, 

que tem natureza jurídica de taxa 

III- O poder concedente pode intervir na concessão ate que sejam sanadas todas as 

falhas na prestação de serviço publico 

IV- De acordo com a jurisprudência do STF, a outorga de concessão dos serviços públicos 

de inspeção de segurança veicular não pode ser deferida a montadoras de automóveis em 

atenção ao principio da moralidade administrativa 

a) somente um item esta correto 

b) dois itens estão corretos 

c) três itens estão corretos 

d) todos os itens estão corretos 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(18º MPF) – UMA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

PODE  SOFRER  INTERVENÇÃO  DA UNIÃO FEDERAL QUANDO: 

a)  ( )     houver solicitação do prefeito municipal, 

b) ( ) for decretada sua falência: 

c) ( ) houver sido decretado estado de sítio: 

d) ( ) prestar mal os serviços concedidos. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

 (17º MPF) OS SERVIÇOS PÚBLICOS PODEM SER EXERCIDOS POR ÓRGÃOS OU 

ENTIDADES. DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, E AINDA POR 

PARTICULARES, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DE TAL SORTE QUE SE PODE 

AFIRMAR: 

a) ( ) peia concessão a Administração, após licitação, contratualmente transfere a execução 

de serviço público a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que se comprometem a 

prestá-lo de modo adequado, em condições de modicidade tarifária; 

b) ( ) a permissão de serviço público acarreta delegação precária e revogável 

unilateralmente pela Administração nos termos do edital, efetivando-se mediante contrato 

de adesão com pessoa física ou jurídica; 



 
 
 

c) ( ) a concessão   termina, entre outras formas, pelo advento do termo, ocasião em que se 

dá a reversão, ou pela encampação, na vigência da   concessão,   independentemente   de   

lei específica, por motivo de interesse público, com pagamento da indenização devida. 

d) ( ) a transferência do controle societário da concessionária, sem anuência do concedeste, autoriza 

seja  declarada a caducidade da concessão mediante  decreto,  precedido  de processo administrativo. 

QUESTÃO ANULADA 

25º MPF. 2011 

 

 

 

 



 
 
 

 

LETRA D 

 



 
 
 

 

ASSUNTO: AGENTES PUBLICOS 

 

(21º MPF) – QUANTO AO REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PUBLCIOS 

FEDERAIS ESTATUARIOS ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA: 

a) o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, para outro órgão ou 

entidade do mesmo poder, denomina-se redistribuição; 

b) o cumrpiemnto de pena de reclusão em face de condenado criminal transitada em 

julgado implica, ante a imposssibilidade da prestação de serviços pelo servidor, a perda do 

cargo;  

c) o afastamento do servidor publico em face de licenças consecutivas para tratar de 

interesse particular pode ser dar por período superio a seis anos 

d) aos ervidor publico investido em mandato de prefeito será facultado opotar pela 

remuneração do cargo efetivo ou do eletivo 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(20º MPF) - SERVIDORA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, OCUPANTE DE CARGO 

EM COMISSÃO CUjA EXONERAÇÃO SE PODE DAR AD NUTUM, FOI EXONERADA EM 

RAZÃO DE QUE PARENTE SEU, EM SEGUNDO GRAU, FORA NOMEADO MEMBRO DA 

CORTE. DEMONSTRADO QUE, NO CASO, A NOMEAÇÃO DO MAGISTRADO NÃO 

IMPEDIRIA, DO PONTO DE VISTA JURíDICO, A PERMANÊNCIA DA SERVlDORA NO 

CARGO REFERIDO, ASSINALE QUAL DAS ALTERNATIVAS ABAIXO SE MOSTRA 

CORRETA: 

a) a exoneração em questão não pode ser revista pelo judiciário, pois se trata de ato 

discricionário; 

b) o ato deve ser revogado pela própria administração; 

c) o ato pode ser anulado pela própria Administração, mas, tendo em vista ser discricionário, 

não está sujeito a revisão judicial; 

d) levando em conta a teoria dos motivos determinantes, o ato pode ser anulado tanto pela 

própria Administração quanto pelo Poder judiciário.  

RESPOSTA: LETRA D 

 

(20º MPF) - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 



 
 
 

a) o servidor publico, nomeado para cargo de provimento efetivo em razão de  concurso 

público, adquire estabilidade após dois anos de exercício efetivo; 

b) o membro do Ministério Publico Federal, após adquirir estabilidade, só poderá perder o 

cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

c) o procedimento de avalia;ao periódica de desempenho, instituído pela EmenDa 

Constitucional n 19/98, pode levar o membro do Ministério Publico federal a perda do cargo 

d) nenhuma das alternativas esta correta. 

RESPOSTA: LETRA D 

 

(18º MPF) - A AÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA:  

a) ( ) prescreve em 4 (quatro) anos, quanto às infrações puníveis com pena de demissão: 

b) ( ) prescreve em vinte anos: 

c) ( ) é imprescritível,  na hipótese de apropriação de dinheiro público: 

d) ( ) prescreve no prazo estabelecido na lei penal, se o fato objeto da ação disciplinar 

administrativa constituir crime. 

RESPOSTA: LETRA D 

 

(18º MPF) - POR EXCLUSIVA CONVENIÊNCIA POLÍTICA, O PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA DEMITIU O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA -ANEEL. CONSIDERADO UM TÉCNICO COMPETENTE E PROBO, FOI ELE 

CONVIDADO PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DE UMA EMPRESA 

PRIVADA,  GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. PODE ELE ASSUMIR ESTE NOVO 

CARGO: 

a) ( ) imediatamente; 

b) ( ) em 3 meses; 

c) ( ) em 12 meses; 

d) ( ) em 24 meses. 

QUESTÃO ANULADA 

 



 
 
 

(17º MPF) SOBRE A ESTABILIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MODIFICADO O 

INSTITUTO POR RECENTE EMENDA CONSTITUCIONAL, PODE-SE AFIRMAR: 

a) ( ) a estabilidade é adquirida, após três anos da nomeação, pêlos ocupantes de cargo 

efetivo em virtude de concurso público; 

b) ( ) o servidor estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado; 

c) ( ) também poderá perder o cargo em virtude de decisão condenatória proferida em 

processo administrativo; 

d) ( ) constitui,   por   igual,   motivo   de perdimento do cargo se for reprovado na 

avaliação periódica de seu desempenho. 

QUESTÃO ANULADA 

 

(17º MPF) SE UM SERVIDOR ESTÁVEL FOR DEMITIDO E A DEMISSÃO FOR 

INVALIDADA POR DECISÃO JUDICIAL, SERÁ ELE REINTEGRADO NO CARGO. SE O 

SERVIDOR QUE ESTIVER OCUPANDO SUA VACA FOR ESTÁVEL PODERÁ SER: 

a) ( ) reconduzido ao cargo de origem, sem qualquer Indenização; 

b) ( ) aproveitado em outro cargo, com remuneração Integral; 
c) ( ) aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 
d)   ( ) posto    em    disponibilidade    com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

QUESTÃO ANULADA 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

22ºMPF 

 

 



 
 
 

 

LETRA C 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

23ºMPF 

 



 
 
 

 

 

LETRA A 

 

ASSUNTO: INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 

 

(20º MPF) - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) a requisição administrativa de bem móvel fungível equivale à desapropriação, pois ambas 

dependem, para sua efetivação, de prévia autorização judicial; 

b) a restrição de todos os poderes inerentes ao domínio de um bem, efetivada pelo Poder 

Público, pode ser feita mediante tombamento; 

c) o tombamento de bem particular, por restringir o exercício dos atributos do direito de 

propriedade, gera, sempre, direito a indenização; 

d) nenhuma das alternativas acima está correta. 

RESPOSTA: LETRA D 



 
 
 

 

(17º MPF) A ADMINISTRAÇÃO, NA CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS, SE UTILIZA 

DE BENS OU REGULA SEU USO, PODENDO-SE AFIRMAR: 

a) ( ) as    limitações   administrativas   à propriedade particular implicam restrição geral e 

gratuita,  imposta em caráter     genérico, perseguindo   um   fim   coletivo,   mediante 

indenização; 

b) ( ) as servidões administrativas constituem um direito real sobre bem de particular para a 

realização   de   obras   públicas,   mediante indenização; 

c) ( ) requisição é a utilização coativa de bens particulares, em caso de iminente perigo, 

autoexecutável e sujeita à indenização ulterior; 

d) ( ) ocupação é a utilização transitória remunerada ou gratuita de bem particular para a 

execução de obras ou atividades públicas. 

QUESTÃO ANULADA 

 

22ºMPF. 



 
 
 

 

 

LETRA C 



 
 
 

 

 

 

23ºMPF 

 

 

 

 

LETRA A 



 
 
 

 

 

ASSUNTO: DESAPROPRIAÇÃO 

 

(21º MPF) – QUANTO A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, 

ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA: 

a) A pequena propriedade rural assim definida como aquela área compreendida entre 

1(um) e 4(quatro) módulos fiscais, pode, atendidos os requisitos legais e constitucionais ser 

expropriada para fins de reforma agrária; 

b) O imóvel rural distribuído em face de reforma agrária não poderá ser objeto de 

alienação pelo prazo de 5 anos 

c) Na definição do valora da justa indenização do imóvel expropriado para fins de 



 
 
 

reforma agrária, sua aptidão agrícola deverá ser absoluta para fins de fixação da 

indenização; 

d) As terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios devem ser 

destinadas, preferencialmente à execução de planos de reforma agrária; 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(20º MPF) - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) apenas à União é dado desapropriar imóvel rural; 

b) todos os entes políticos podem ser sujeitos ativos de desapropriação por utilidade pública; 

c) a propriedade produtiva não pode ser objeto de desapropriação por necessidade pública.  

d) não é permitida,em hipótese alguma, a desapropriação de bem público. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(18º MPF) – COM A FINALIDADE DE ATENDER A INTERESSE COLETIVO, UMA 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO PODE CONSTITUIR UM DIREITO REAL 

SOBRE UM IMÓVEL DE DOMÍNIO PRIVADO. NESTA HIPÓTESE, DÁ-SE: 

a) ( ) uma desapropriação indireta; 

b) ( ) uma concessão de uso; 

c) ( ) uma desapropriação direta; 

d) ( ) uma servidão administrativa. 

RESPOSTA: LETRA D 

 

(17º MPF) A DESAPROPRIAÇÃO É TEMA DE GRANDE RELEVÂNCIA NO DIREITO 

ADMINISTRATIVO, JÁ ESTANDO ASSENTE QUE: 

a) ( ) no seu valor ficam sub-rogados quaisquer ônus ou direitos reais que gravem o bem 

expropriado; 

b) ( ) como aquisição originária que é, não fica invalidada se o ato expropriar a non domino; 

c) ( ) no caso de desapropriação de solo urbano, pode o pagamento da indenização ser feito 

com títulos da dívida pública; 



 
 
 

d) ( ) uma vez caducado o decreto de desapropriação, em cinco anos, somente um ano 

depois é possível editar novo ato expropriatório. 

QUESTÃO ANULADA 

 

 

25º MPF. 2011 

 

Letra C 



 
 
 

 

 

22º.MPF 

 



 
 
 

 

Questão anulada 

 

 

23ºMPF 



 
 
 

 

 

LETRA C 

 

 

ASSUNTO: LICITAÇÃO 

 

(21º MPF) – QUANTO À LICITAÇÕES PUBLICAS ASSINALE A ALTERNATIVA 

INCORRETA: 

a) não pode a lei condicionar a expedição de edital de licitação a sua previa aprovação pelo 

Tribunal de Contas da União;     

b) a licitação mediante pregão não pode ter por objeto bens ou serviços que exigem alta 

complexidade técnica 

c) no convite, a ausência de apresentação efetiva de pelo menso 3(três) propostas impõe a 



 
 
 

realização de nova licitação, salvo se, por limitações do mercado ou desinteresse dos 

convidados for impossível a obtenção do numero mínimo de licitantes 

d) a inexigibilidade de licitação não pode se dar para a contratação de serviços técnicos 

profissionais especializados de antureza singular com profissionaos de notória especialização 

em serviços de publicidade; 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(20º MPF) - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) não é necessária , na modalidade de licitação denominada “convite”, a publicação de 

edital; 

b) ao contrário da concessão de serviço publico, que devera se precedida de licitação a 

permissão de serviço publico não depende de licitação; 

c) a interpretação, pela autoridade administrativa, dos casos de dispensa de licitação dever, 

em razão do principio da liberdade de iniciativa, ser extensiva; 

d) as sociedades de economia mista, por se sujeitarem ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas, não sã obrigadas a licitação pra contratação de obras, serviços, compras 

e eliminações. 

RESPOSTA: LETRA A 

 

(17º MPF) A LEI N" 8.666, COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM INCORPORADAS 

POSTERIORMENTE, ESTABELECE,  QUANTO AOS CONTRATOS SUBMETIDOS AO SEU 

REGIME: 

a) ( ) o descumprimento ou o cumprimento Irregular do contrato, bem como a lentidão em 

cumpri-lo e mesmo o atraso no Início da obra ou sua paralisação, sujeitam o contrato à 

rescisão, efetivada através de ato unilateral, por escrito, da Administração; 

b) ( ) a   decretação  da  falência  ou  a Instauração de insolvência, a dissolução da 

sociedade ou mesmo a alteração do contrato social ou da estrutura da empresa que 

prejudiquem a execução do contrato, dão motivo à sua rescisão; 

c) ( ) razões de Interesse público de alta relevância , na forma da lei, poderão também levar 

à rescisão do contrato, hipótese em que ao contratado, Isento comprovadamente de dolo, 

serão ressarcidos os prejuízos devidamente demonstrados; 

d) ( ) ocorrendo rescisão por descumprimento contratual,   poderão   ser   retidos   créditos 

decorrentes do contrato bem como poderá ser ocupado  e   utilizado   pela   administração, 



 
 
 

provisoriamente, não somente o local da obra como material e pessoal, desde que se tratem 

de serviços essenciais. 

QUESTÃO ANULADA 

 

ASSSUNTO: ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

(21º MPF) – QUANTO ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS 

PUBLICOS, ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA: 

a) os bens das empresas publicas prestadoras de serviços públicos estão sempre sujeitos a 

penhora; 

b) pelo regime legal em vigor,a  prescrição das prestações contra empresas públicas dá-se 

em 5 anos; 

c) a concessão de qualquer vantagem a empregados de sociedade de economia mista 

depende de previa dotação orçamentária 

d) a lei que definir o estatuo jurídico das sociedades de economia mista poderá sujeitá-las 

parcialmente ao regime próprio das empresas publicas 

RESPOSTA: LETRA A 

 

(21º MPF) QUANTO À ATIVIDADE DE ENTIDAS PRIVADAS EM COLABORAÇÃO COM 

O PODER PUBLICO, ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA: 

a) às organizações sociais, segundo o regime legal em vigor, poderão ser destinados 

recursos orçamentários e bens públicos, além de ser admissível, ainda, a cessão especial de 

serviço publico com ônus para a Administração 

b) as organizações de sociedade civil ou interesse publico poderão, segundo o regime legal 

em vigor, ser destinados recursos públicos; 

c) os serviços sociais autônomos destinam-se a prestar serviços públicos; 

d) a concessão de empréstimos de recursos públicos em condições mãos favoráveis a 

entidades privadas que realizam atividade econômica coaduna-se com o regime legal 

publico; 

RESPOSTA: LETRA C 

 

(20º MPF) - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) ao contrario das empresas publicas, que são dotadas de personalidade jurídica de direito 

publico, as sociedades de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado. 



 
 
 

b) as sociedades de economia mista podem ser organizadas sob a forma de sociedade civil 

ou comercial. 

c) e possível, na esfera federal, que empresa publica seja organizada sob a forma de 

sociedade civil; 

d) as autarquias, por serem dotadas de personalidade jurídica de direito publico, compõem a 

administração direta. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

(18º MPF) - A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS NACIONAIS DAS EMPRESAS 

SUPRANACIONAIS, DE CUJO CAPITAL SOCIAL A UNIÃO PARTICIPE, DE FORMA 

DIRETA   OU   ÍNDIRETA,    É   DA COMPETÊNCIA: 

a) ( ) do sistema de controle externo do Poder Executivo: 

b) ( ) de Comissão Especial do Congresso Nacional; 

c) ( ) do Tribunal de Contas da União; 

d) ( ) do Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banca Central. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

(17º MPF) A RESPEITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E SUA CENTRALIZAÇÃO E 

DESCENTRALIZAÇÃO, PODE-SE AFIRMAR: 

a) ( ) à autarquia, pessoa jurídica de direito público sempre criada por lei para uma 

finalidade específica,  cabe desempenhar de maneira descentralizada e autônoma um 

serviço público; 

b) ( ) às   entidades   paraestatais,    com personalidade jurídica de direito privado, de que 

são espécies a empresa pública e a sociedade de economia mista, cabe a realização de 

serviços de interesse coletivo ou a exploração de atividade econômica; 

c) ( ) a empresa privada pode ter participação de recursos públicos em seu capital sem que 

se torne,   obrigatoriamente,      uma   entidade paraestatal bem como pode a empresa 

pública ter a participação de capital privado; 

d) ( ) as fundações públicas são criadas por lei e se constituem em pessoas jurídicas de direito 

público, integrando a chamada administração indireta e apesar de sua conformação ser estabelecida 

no direito privado seus servidores estão sujeitos ao Regime jurídico Único. 

QUESTÃO ANULADA 



 
 
 
 

24ºMPF.2008 

 

LETRA A 

 

 

22ºMPF 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

Letra B 

 



 
 
 

 

 

ASSUNTO: PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 



 
 
 
 

(17º MPF)  MODERNA   TENDÊNCIA   REDUZ   A DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO, PODENDO-SE AFIRMAR: 

a) ( ) como  a  discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, o principio clássico estabelece 

que os atos discricionários podem ser avaliados pelo Poder judiciário no que toca à conveniência e 

oportunidade; 

b) ( ) o agente administrativo não pode omitir-se de praticar ato vinculado nem mesmo sob 

a alegação   de   inconveniência   para      a Administração; 

c) ( ) a omissão - na prática de ato vinculado -que já perdura há 240 dias, pode ser atacada 

via mandado de segurança, já que não ocorreu decadência; 

d) ( ) mesmo discricionário o ato se submete às exigências da competência, forma e 

finalidade. 

QUESTÃO ANULADA 

 

(17º MPF)  UM DOS PODERES MAIS IMPORTANTES DA ADMINISTRAÇÃO É O 

PODER DE POLÍCIA. É LEGÍTIMO AFIRMAR-SE A ESTE RESPEITO: 

a) ( ) o poder de polícia pode ser exercido pela União, Estados ou Municípios bem como por 

qualquer um dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário; 

b) ( ) uma das características do exercício do poder de polícia é a autoexecutoriedade, que 

significa não necessitar a Administração, nesses casos, de mandado Judicial para fazer valer 

suas decisões; 

c) ( ) a autoexecutoriedade ínsita ao poder de polícia não exime a Administração do devido 

processo administrativo com defesa assegurada, constituindo abuso de poder qualquer 

atuação sem este requisito; 

d) ( ) não é ato   decorrente do "poder de polícia" nesta questão referenciado a prisão de um 

delinquente, em flagrante, efetuada por um policial civil. 

QUESTÃO ANULADA 

 

 

22ºMPF 



 
 
 

LETRA D  

 

 

23ºMPF 



 
 
 

 

LETRA A 

 

ASSUNTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

(20º MPF) - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) as chamadas “clausulas exorbitantes’’, por conferirem privilégios a administração, 

desequilibram o contrato administrativo em seu favor e, por isso, são consideradas ilegais. 

b) a rescisão do contrato administrativo por razoes de interesse publico não gera direto  a 

ressarcimento de prejuízos em favor do particular, por o interesse da coletividade  deve 

prevalecer sobre o individual 

c) e possível a alteração do contrato administrativo para restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro da avenca na hipótese de superveniência de fetos previsíveis, mas de 

conseqüências incalculáveis, que retardem ou impeçam a execução do que foi contratado 



 
 
 

d) a autorização de uso de bem publico se faz mediante contrato administrativo e, por isso 

mesmo, tem entre suas características a comutatividade. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

(18º MPF) - SE, NO DECORRER DE SUA EXECUÇÃO, UM CONTRATO    

ADMINISTRATIVO, REGULARMENTE FIRMADO, SE REVELAR PREJUDICIAL AO 

INTERESSE PÚBLICO: 

a) ( ) somente poderá ser rescindido pela administração pública por intermédio do Poder 

.Judiciário: 

h) ( ) somente poderá ser rescindido por acordo entre as /caries contratantes: 

c) ( ) poderá ser rescindido de forma unilateral, pela administração pública, com indenização 

justa à outra parte contratante. 

d) ( ) poderá ser rescindido unilateralmente pela administração pública sem qualquer 

indenização à outra parte contratante. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

(18º MPF) - A ADMINISTRAÇÃO PÚBIJCA FIRMOU CONTRATO COM EMPRESA 

PRIVADA PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE  DE  

PASSAGEIROS.   O CONTRATO CONTÉM CLAUSULA NA QUAL SE AFIRMA QUE A 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ FEITA A TÍTULO PRECÁRIO, POR PRAZO CERTO, 

SENDO RESCINDIVEL NAS HIPÓTESES INDICADAS, TAXATIVAMENTE, EM LEI 

DETERMINADA. TRATA-SE DE UMA: 

a) ( ) concessão: 

h) ( ) permissão 

c) ( ) autorização 

d) ( ) permissão condicionada. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

22º.MPF. 

 



 
 
 

 



 
 
 

LETRA A 

 

 

23ºMPF 

 

 

LETRA B 

 

 



 
 
 

ASSUNTO: BENS PUBLICOS 

 

(21º MPF) QUANTO ÀS ENTIDAS A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ASSINALE A 

ALTERNATIVA INCORRETA: 

a) o registro do titulo de domínio no cartório de registro de imóveis não é necessário 

para atribuir a titularidade de terraos aos Estados da Federação; 

b) a discriminação das terras devolutas da União pode se dar por meio de processo 

administrativo; 

c) a concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel publico poderá ser 

concedida de forma coeltiva quando não for possível identificar terrenos ocupados por cada 

servidor 

d) não havendo herdeiros legítimos ou testamentários em legatários o imóvel ocupado 

por particulares pode, apos a morte de seu prorpietario,s er objeto de usucapião  

QUESTÃO ANULADA 

 

(20º MPF)  - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) os bens dominicais do Estado , por estarem afetados a fins públicos específicos , não 

podem ser alienados, a não ser que sejam previamente desafetados. 

b) os bens de uso comum do povo, enquanto mantiverem sua natureza, não podem ser 

objeto de alienação; 

c) os bens de uso especial podem ser alienados pela Administração independentemente de 

desafetação. 

d) nenhuma das alternativas esta correta; 

RESPOSTA: LETRA B 

 

(17º MPF) A ADMINISTRAÇÃO, NA CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS, SE UTILIZA 

DE BENS OU REGULA SEU USO, PODENDO-SE AFIRMAR: 

a) ( ) as    limitações   administrativas   à propriedade particular implicam restrição geral e 

gratuita,  imposta em caráter     genérico, perseguindo   um   fim   coletivo,   mediante 

indenização; 

b) ( ) as servidões administrativas constituem um direito real sobre bem de particular para a 

realização   de   obras   públicas,   mediante indenização; 



 
 
 

c) ( ) requisição é a utilização coativa de bens particulares, em caso de iminente perigo, 

autoexecutável e sujeita à indenização ulterior; 

d) ( ) ocupação é a utilização transitória remunerada ou gratuita de bem particular para a 

execução de obras ou atividades públicas. 

QUESTAO ANULADA 

 

22ºMPF 

 

 



 
 
 

LETRA C 

 

ASSUNTO: RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO 

 

(21º MPF) – EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADES EXTRACONTRATUAL DO 

ESTADO, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) o STF entende não existir responsabilidade civil do Estado por ato omissivo quando um 

preso foragido há vários meses comete homicídio, isto porque a Constituição Federal de 

1988 no que toca ao nexo de causalidade adotara a teoria do dano direto e imediato; 

b) a atual ordem constitucional somente prevê a responsabilidade objetiva da Administração 

Publica, tanto na pratica de atos omissivos como na realização de atos comissivos; 

c) a CF/88 veda a responsabilização do Estado por ato comissivo quando a Administração 

observou o principio da legalidade na prática desse ato administrativo; 

d) as concessionárias de serviço publico, em razão de serem pessoas jurídicas de direito 

privado, não respondem obejetivamente pelos atos que praticarem, tendo apenas 

responsabilidade subjetiva; 

RESPOSTA: LETRA A 

 

 

ASSUNTO: PRINCIPIOS 

 

(18º MPF) - É DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO ATUAR SEGUNDO A LEI, 

PROIBIDA SUA ATUAÇÃO CONTRA-LEGEM E EXTRA-LEGEM ESSE PRINCÍPIO DO 

DIREITO ADMINISTRATIVO S E DENOMINA: 

a) ( ) da restritividade ou legalidade estrita; 

b) ( ) da ultratividade; 

c) ( ) da moralidade; 

d) ( ) do condicionamento. 

RESPOSTA: LETRA A 

 



 
 
 

(17º MPF)  - UM DOS INSTITUTOS QUE CONTRIBUEM PARA OS PRINCÍPIOS DA 

MORALIDADE E DA IGUALDADE É A LICITAÇÃO. DELA SE PODE AFIRMAR: 

a) ( ) a regra adotada é a da licitação podendo a mesma, em casos que a lei especifica, ser 

realizada pela modalidade de concorrência, tomada de preços, concurso, convite ou leilão; 

b) ( ) a lei dispensa a licitação quando há inviabilidade de concorrência, como no caso da 

notória especialização do profissional; 

c) ( ) a autoridade poderá revogar a licitação havendo interesse público decorrente de fato 

superveniente ao edital; 

d) ( ) a licitação deve ser anulada, se houver ilegalidade, daí decorrendo a nulidade   do 

contrato,   que  ensejará   

QUESTÃO ANULADA 

 

 

23ºMPF 

 



 
 
 

 
 

LETRA B 

 

 

 

19ª MPF: DIVERSOS ASSUNTOS NUMA SO QUESTÃO 

 

ASSUNTOS: PODERES DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE 

PUBLICO 

(19º MPF) DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   

OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I - Pode-se afirmar compreenderem os atributos do poder de polícia, segundo doutrina 

majoritária, a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade. 

II - No direito administrativo brasileiro, tendo o administrador o dever de agir, quando 

provocado pelo administrado, o seu silêncio, a exemplo do que  ocorre  em  outros  países  

da Europa continental, significa aquiescência à prática do ato solicitado. 



 
 
 

III - Os  proventos, que se compõem do vencimento e da remuneração, são a remuneração 

paga ao servidor ocupante de cargo transitório ou em comissão. 

IV - Pode-se dizer que, ocorrendo uma alteração legislativa, a determinar uma mudança no 

contrato celebrado pela Administração com o particular, essa alteração, feita pelo 

administrador em razão do novo preceito legal, insere-se no conceito de fato do príncipe. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

ASSUNTOS: ATO ADMINISTRATIVO – BENS PUBLICOS – LICITAÇAO – AGENTE 

PUBLICO 

(19ª MPF) - DENTRE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO, ALGUMAS SÃO FALSAS E, OUTRAS, 

VERDADEIRAS. 

I - Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em 

concurso para cargo público. 

II - O   instituto   da   derelicção   aplica-se, indiferentemente, aos bens móveis e imóveis. 

III - Ocorre a dispensa de licitação sempre que houver a impossibilidade jurídica de se 

instaurar o certame entre os possíveis concorrentes, dada a natureza do serviço ou do 

fornecimento. 

IV - a Administração Pública, na apuração da falta do servidor estável, por abuso de 

autoridade, depende de prévia representação do ofendido. 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 



 
 
 

RESPOSTA: LETRA A 

ASSUNTOS: CONTRATO ADM. – DESAPROPRIAÇÃO – CONCURSO PUBLICO 

 

(19ª MPF) - DENTRE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO, ALGUMAS SÃO FALSAS E, OUTRAS, 

VERDADEIRAS. 

I - Para que se reconheça o instituto do contrato administrativo, basta que o respectivo 

acordo de vontades vincule, num pólo, pessoa jurídica de direito público, quer da 

Administração direta, quer da indireta. 

II - Quando  um  bem,  desapropriado  por utilidade pública, vier a ser utilizado para fim 

diverso do constante do respectivo decreto, dá-se o fenómeno da tresdestinação (chamada 

por alguns, erroneamente, de tredestinação) e ocorrerá o vício denominado desvio de 

finalidade, podendo ser   judicialmente   desconstituído   o   ato expropriatório, por se 

vincular a Administração Pública aos motivos determinantes desse ato. 

III - Há desvio de poder quando uma autoridade administrativa, embora tenha competência 

para praticá-lo, produz o ato desviado da finalidade para a qual, legalmente, deveria ser 

produzido. 

IV - Segundo a teoria do erro comum, a pessoa que, após concurso público, vem a ser 

nomeada para  o  respectivo  cargo,  por  autoridade incompetente para tanto, deve ser 

havida por funcionário de fato. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

ASSUNTOS: BENS PUBLICOS – ATO ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – 

AGENTE PUBLICO 

(19ª MPF) - DENTRE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO ALGUMAS SÃO FALSAS E, OUTRAS, 

VERDADEIRAS. 

I - Dentre os denominados terrenos acrescidos de marinha, insere-se o mangue. 



 
 
 

II - Na  revogação,  segundo  a  concepção denominada objetiva, ocorre a eliminação do ato 
administrativo por padecer esse de vício, ante a ausência de algum dos requisitos de sua 

validade. 

III - Formulada a desistência da desapropriação pela Fazenda Pública, uma vez iniciado, em 

juízo, o respectivo  processo,  opondo-se a tanto o expropriado, o juiz não poderá 
homologar a desistência, a pretexto da supremacia do interesse público sobre o particular, 

porque essa declaração de interesse público emanara de ato legislativo, embora de iniciativa 
do Executivo. 

IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, emprestada à Lei 8.1 1 2, de 
11 de dezembro de 1990, havendo o cometimento, pelo funcionário público, de falta 

disciplinar punida com a pena de demissão, o termo a quo do prazo prescricional se conta da 
consumação do evento e não do dies scientiae. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA A 

 

ASSUNTOS: LICITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO - AGENTE PUBLICO 

(19ª MPF) - DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   

OUTRAS, VERDADEIRAS. 

l - Doutrinariamente, pode-se afirmar que, num conceito de ambiente lato sensu, ingressam 

não apenas elementos naturais (os chamados recursos naturais), mas, também, elementos 
culturais (compreendendo, lato sensu, a paisagem, o patrimônio histórico e artístico, etc.). 

II - Na licitação de menor preço, vence, em regra, a proposta que mais baixo orçar os 
serviços ou o fornecimento dos bens, mas a Administração Pública pode preferir a segunda 

melhor proposta, sempre que, nessa, for de melhor técnica a prestação dos serviços ou o 
fornecimento dos bens, tendo em vista a prevalência do interesse público. 

III - A Circular é o instrumento pelo qual os Ministros de Estado ou Secretários de Governo 
se dirigem uns aos outros, comunicando fatos de interesse da Administração ou dando 

informações pertinentes ao respectivo órgão que dirigem. 

IV - O estipêndio é direito de cunho econômico do funcionário público e tem caráter 
alimentar, por corresponder à contraprestação  do  serviço prestado em decorrência do 
exercício do cargo.  



 
 
 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

ASSUNTOS: ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE PUBLICO  

(19ª MPF)- DENTRE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO, ALGUMAS SÃO FALSAS E, OUTRAS, 

VERDADEIRAS. 

I - Os atos interna corporis, na classificação dos atos    administrativos,    correspondem    

aos denominados atos políticos. 

II - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode-se dizer que a 

absolvição criminal do servidor público de um fato único, definido em tese como crime, sem 
que esse seja próprio do agente público, impede que, a título de resíduo administrativo, se 

dê, subsequentemente, a apuração da falta administrativa correspondente, porque  ausentes  
outras  acusações  que a justifiquem. 

III - Relativamente aos atos administrativos, pode-se afirmar que o controle da legalidade 
somente   pode   ser  exercido  pela  própria Administração Pública e pelo Poder Judiciário, 
excluído o próprio administrado; não, porém, pelo administrado. 

IV - Em verdade, o ato administrativo complexo se confunde com o contrato administrativo, 

por não serem, ambos, atos unilaterais e encerrarem, um e outro, uma unidade de vontades 
dos partícipes na formação dos institutos em apreço. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA A 

 



 
 
 

ASSUNTOS: DESAPROPRIAÇÃO – LICITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO 

(19ª MPF)DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   
OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I – Pelo instituto da retrocessão a Administração Pública se obriga, no próprio ato 
expropriatório, a oferecer o bem ao expropriado, quando não lhe der a finalidade declarada 
no respectivo decreto, mediante a devolução, pelo expropriado, do valor da indenização. 

Havendo o desvio de finalidade e  não cumprindo a Administração Pública a oblação, caberá 
ao expropriado, tão-somente, demonstrar a existência de perdas e danos disso decorrentes, 

pedidos em ação própria. 

II - A afetação da coisa ao domínio público pode decorrer de ato ou de fato jurídico. 

III - A revogação da licitação opera efeitos ex tunc, porque o ato revocatório alcança todo o 

procedimento de licitação. 

IV - A auto-executoriedade dos atos administrativos, em geral, não se aplica quando tais 

atos consistirem em obrigações de direito privado, impostas ao particular pela 
Administração, que deverá, em tais casos, forçar a respectiva execução socorrendo-se do 

Poder Judiciário. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

ASSUNTOS: ATO ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO 

(19ª MPF) DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   
OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I - Autorização é o ato administrativo, unilateral e discricionário, pelo qual se faculta, a título 
precário, o exercício de determinada atividade material, de seu exclusivo ou predominante 

interesse, sem a qual essa não poderá ser desempenhada. 

II - O direito à chamada desapropriação indireta, segundo doutrina e jurisprudência 
pacíficas, prescreve em vinte anos. 

III - Consoante   a   teoria   dos    motivos determinantes do ato administrativo, exposta por 
GASTONJÈZE, se a lei somente os legitimar mediante a adoção de certos motivos, o ato não 

poderá subsistir caso inocorra algum desses motivos, previamente traçados. 



 
 
 

IV - O laudémio ou foro é o cânon ou pensão paga pelo enfiteuta ao senhorio direto, pela 
fruição do respectivo domínio útil. 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

ASSUNTOS: ATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS PUBLICOS 

(19ª MPF)- DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   
OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I- Para a proteção do direito ambiental, exige-se a ocorrência do mesmo dano que 
fundamenta as ações de responsabilidade civil em geral. 

II- Pode-se afirmar exercer a Administração Pública atos de império e atos de gestão, mas 

esses últimos devem se conter dentro da denominada limitação administrativa. 

III- O Aviso é o instrumento pelo qual uma autoridade superior transmite determinações 

uniformes a toda uma classe de funcionários que lhe são subordinados. 

IV- É admissível a permissão condicionada, assim entendida aquela dada pelo Poder Público, 

que se limita em sua faculdade discricionária de revogá-la a qualquer tempo, quer por fixar-
lhe prazo de vigência, quer por assegurar vantagem ao permissionário para a execução do 

serviço público. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA A 

 

ASSUNTOS: AGENTE PUBLICO – CONCESSÃO SERVIÇO PUBLICO 



 
 
 

(19ª MPF) - DENTRE  AS  PROPOSIÇÕES  ABAIXO, ALGUMAS   SÃO   FALSAS   E,   

OUTRAS, VERDADEIRAS. 

I - Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado. 

II - O ambiente, dada sua natureza, há de ser considerado como  universalidade de direito 

(universitas Júris). 

III - Pela concessão  de serviço público,  a Administração celebra contrato administrativo 

com o particular, encarregando-o de fazer atuar e de desenvolver determinado serviço 

durante certo tempo, assumindo o concessionário os encargos da   execução   desse   

serviço,   mediante   a remuneração dos utentes. 

IV - O abuso de direito por parte do servidor gera, para a Administração Pública, o dever de 

reparar as correspondentes perdas e danos, graças à presunção da culpa in eligendo da 

Administração Pública na nomeação do funcionário. 

 

Das proposições acima: 

(a)( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

(b)( ) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

(c)( ) Há somente três assertivas verdadeiras. 

(d)( ) Nenhuma assertiva é verdadeira. 

RESPOSTA: LETRA A 

 

 

 

ASSUNTOS: LICITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO 

 

23ºMPF 

 

 



 
 
 

 

LETRA D 

 

 

23ºMPF 

ASSUNTOS: CONTRATOS – BENS PÚBLICOS 

 



 
 
 

 

 

LETRA A 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

23ºMPF 



 
 
 

 

LETRA C 

 


