
 
 
 

1ª RODADA DE QUESTÕES  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

  

TEMAS: Princípios da Administração Pública, Poderes Administrativos, Atos 

Administrativos, Licitações e Contratos Administrativo 

 

 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

1) (CESPE MP/AM-2007)Acerca da principiologia do direito administrativo, assinale a 

opção correta. 

A) Explícita ou implicitamente, os princípios do direito administrativo que informam a 

atividade da administração pública devem ser extraídos da CF. 

B) Os princípios que regem a atividade da administração pública e que estão expressamente 

previstos na CF são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

C) A lei que trata dos processos administrativos no âmbito federal previu outros princípios 

norteadores da administração pública. Tal previsão extrapolou o âmbito constitucional, o 

que gerou a inconstitucionalidade da referida norma. 

D) O princípio da legalidade no âmbito da administração pública identifica-se com a 

formulação genérica, fundada em ideais liberais, segundo a qual ninguém é obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

E) Os princípios da moralidade e da eficiência da administração pública, por serem dotados 

de alta carga de abstração, carecem de densidade normativa. Assim, tais princípios devem 

ser aplicados na estrita identificação com o princípio da legalidade. 

 

2) (CESPE MP/TO-2006) Acerca dos princípios do direito administrativo, julgue os itens 

seguintes. 

I - Apesar do princípio da publicidade e do direito de acesso do cidadão a dados a seu 

respeito, nem toda informação pode ser transmitida ao interessado, mesmo que se 

relacione com sua pessoa. 

II - Os princípios do direito administrativo são monovalentes, isto é, aplicam-se 

exclusivamente a esse ramo do direito. 

III - A despeito do princípio da supremacia do interesse público, nem sempre o interesse 

público secundário deverá prevalecer sobre o direito de um cidadão individualmente 

considerado. 

IV - O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos abrange apenas os 

aspectos jurídicos desses atos, mas não diz respeito aos fatos nos quais eles supostamente 

se basearam. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) II e IV. 

 

3) (MP/BA-2004) Com relação à Administração Pública, assinale a resposta 

incorreta: 

A) Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, seja ela direta ou indireta, da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

B) Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. 

C) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 

D) A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos estende-se a empregos e 

funções nas autarquias, fundações e empresas públicas. 



 
 
 
E) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros 

na forma da lei, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

 

GABARITO 

1) A 

2) A 

3) B 

 

PODERES ADMINISTRATIVOS 

 

1) (CESPE MP/TO-2006) No exercício ou em razão do poder de polícia, a administração 

pública 

A) não pode cobrar tributo. 

B) pode restringir direitos fundamentais. 

C) exerce atividade dedicada à identificação da autoria e da materialidade de delitos, desde 

que observada a legislação processual penal aplicável. 

D) não pode empregar coercibilidade, em respeito aos direitos individuais. 

 

2) (CESPE MP/AM-2001) O chefe de uma repartição pública determinou certa obrigação 

a servidor, que, descumprida, ensejou a instauração de inquérito administrativo. Nessa 

situação hipotética, houve manifestação dos poderes 

A) vinculado e disciplinar.  

B) discricionário e disciplinar. 

C) hierárquico e de polícia.  

D) vinculado e de polícia. 

E) hierárquico e disciplinar. 
 

3) (MP/BA-2008) Os ensinamentos abaixo transcritos, cotejados com os 

respectivos dispositivos de lei e interpretações jurisprudenciais no âmbito do 

direito administrativo, nos garante que uma das alternativas abaixo NÃO pode ser 

aceita: 

a) Entre os Poderes da Administração, encontra-se o regulamentar, que diz respeito à 

possibilidade do Administrador apenas complementar a lei, momento em que este exerce 

verdadeira função normativa. 

b) A criação, a extinção, a estruturação e organização de órgãos no âmbito do Executivo 

deve obrigatoriamente ser precedida de lei, cuja disciplina é reservada aos Chefes de 

Executivo, por isso inconstitucional lei sobre a matéria que tenha como origem de iniciativa 

outro órgão. 

c) Entre os Poderes de Estado organizado, a Assembléia Legislativa goza de independência 

organizacional, porém, mesmo despersonalizada, mantém relações funcionais com outros 

órgãos, resultando dessas relações efeitos jurídicos internos e externos, podendo inclusive 

estar em juízo, devido à sua capacidade processual para defender as suas prerrogativas 

funcionais. 

d) É princípio constitucional a obrigatoriedade de licitação para que o Poder Público conceda 

serviço público ao particular,transferindo-lhe determinados serviços para que os execute em 

seu nome e por sua conta e risco. 

e) Para o servidor público, a função de confiança no serviço público, diferentemente do 

cargo em comissão, pressupõe a assunção de atribuição diferenciada e de maior 

responsabilidade atrelada às responsabilidade de um cargo efetivo. 

 



 
 
 
 

4) (MP/MG-2007) O PODER DE POLÍCIA 

I - é a faculdade discricionária de condicionar o uso e o gozo de bens, atividades, serviços e 

direitos individuais, em prol do interesse público. 

II - não impõe a preexistência de uma atividade pública para fins de imposição da 

respectiva taxa – apenas enseja a ocorrência de uma despesa. 

III - não exige precedente norma de polícia para a execução da respectiva fiscalização, 

desde que feita por órgão competente. 

IV - naturalmente justifica - por si e em si (eis que insígnia da soberania do Estado) - a 

criação e a imposição da respectiva taxa. 

Somente é CORRETO o que se afirma em  

A) I 

B) II 

C) III 

D) III e IV 

E) NDA. 

 

5) ( FCC MP/PE-2008) Os poderes administrativos estão sujeitos a certas peculiaridades. 

No poder de polícia destaca-se entre outras, a  

A) auto-executoriedade, mas sem a coercibilidade no sentido de evitar o abuso ou excesso 

de poder pelo agente da Administração. 

B) natureza renunciável do referido poder de polícia, visto que a entidade que dêem a 

competência pode demitir-se desse poder. 

C) identidade com os poderes de Estado, porque esse poder administrativo só pode ser 

exercido pelo respectivo órgão político-constitucional do Governo. 

D)  sua incidência sobre bens, direitos, atividades e pessoas, por não haver distinção 

razoável com a polícia judiciária e a manutenção da ordem pública. 

E) exclusividade do policiamento administrativo, sendo exceção a concorrência do 

policiamento entre as Administrações interessadas. 

 

GABARITO 

1) B 

2) E 

3) B 

4) D 

5) E 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1) (CESPE MP/TO-2006) Com referência aos atos administrativos, julgue os itens 

subseqüentes. 



 
 
 
I - Devido à garantia fundamental do devido processo legal e do acesso ao Poder Judiciário, 

a administração pública não pode, ela própria, diretamente, compelir um cidadão à prática 

de um ato ou a sofrer os efeitos de um ato seu. 

II - O Poder Judiciário não tem competência para revogar atos administrativos praticados 

pelos órgãos e entes do Poder Executivo. 

III - Não obstante a plena vigência e aplicabilidade do princípio da legalidade, um ato 

administrativo inválido pode produzir efeitos jurídicos. 

IV - Quando se concluir o processo de formação de um ato administrativo válido, seus 

efeitos devem produzir-se de imediato. 

A quantidade de itens certos é igual a 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

 

2) (CESPE MP/AM-2001) Assinale a opção correta com referência a atos administrativos. 

A) A competência para a prática do ato administrativo é delegável, desde que a lei o 

autorize,mas não se transfere apenas pela vontade dos interessados. 

B) Os atos administrativos revestem-se de imperatividade, que é a faculdade de o ato ser 

diretamente executado pela própria administração pública, sem a necessidade de decisão 

judicial. 

C) O despacho lançado nos autos de procedimento administrativo, que se limite a dar-lhes 

andamento, não é considerado ato de império, mas sim ato de gestão, já que não implica 

uso da 

supremacia estatal. 

D) Considerando suas características normativa e regulamentar, decreto do presidente da 

República não pode ser classificado como ato administrativo. 

E) Constitui poder-dever da administração pública revogar ato administrativo, quando nele 

se detectar ilegalidade. 
 

3) (CESPE MP/AM-2001) Valendo-se de sua competência legal, um agente 

público praticou ato administrativo de remoção de servidor público, tão-somente porque 

tinha inimizade a este servidor. Em face da situação hipotética apresentada, assinale a 

opção correta. 

A) Obedecidos os limites legais, o ato de remoção não pode ter sua finalidade questionada, 

já que esta se relaciona ao mérito administrativo. 

B) O ato de remoção ocorreu com excesso de poder, já que seu agente exorbitou do uso de 

suas faculdades administrativas. 

C) Houve desvio de finalidade na remoção, pois, embora formalmente legal, o ato praticado 

objetivou fim ilegal. 

D) Tendo usado sua competência dentro da lei, o agente público valeu-se de mero uso de 

seu poder discricionário. 

E) Não se pode imputar abuso de poder ao agente que praticou o ato de remoção, dado ser 

pressuposto do abuso a clandestinidade na prática do ato. 

 

4) (CESPE MP/AM-2001) Assinale a opção correta no que concerne a processo 

administrativo. 

A) A garantia do due process of law só excepcionalmente deve ser observada no processo 

administrativo, em virtude de sua cognição sumária. 

B) Buscando-se, no processo administrativo, a verdade material — e não meramente a 

verdade formal —, pode ocorrer reformatio in pejus no julgamento de recurso 

administrativo. 

C) O princípio da iniciativa da parte impede o agente público de promover, de ofício, 

reexame de punição imposta a servidor mediante processo administrativo. 



 
 
 
D) A previsão de instâncias recursais administrativas impede o Poder Judiciário de apreciar 

ilegalidade ocorrente em processo administrativo. 

E) A inobservância da ampla defesa em processo administrativo só será relevante quando 
dela decorrer prejuízo para o interessado. 

 

5) (MP/BA-2008) A respeito dos atos administrativos assinale a resposta correta: 

a) Nos termos da lei Federal 9784/99 (Lei de Processo Administrativo) o direito da 

administração de anular os atos administrativos de que decorreram efeitos favoráveis para 

os destinatários prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, 

salvo comprovada má-fé. 

b) Concedida uma licença para construir, sob determinadas condições previstas em lei, se o 

administrado vier a descumprir as condições estabelecidas, a administração deverá revogar 

a licença concedida. 

c) O mérito administrativo integra a esfera de discricionariedade administrativa, sendo 

insindicável ao controle jurisdicional o exame dos motivos do ato. 

d) A nomeação do Procurador Geral de Justiça, pelo Governador do Estado, após formação 

da lista tríplice por escolha dos membros do Ministério Público, é exemplo típico de ato 

administrativo composto. 

e) A permissão de serviço público é formalizada por contrato de adesão, a título precário e 

mediante licitação. 

 

 

6) (MP/BA-2004) Em se tratando de atos e contratos administrativos, assinale a 

resposta incorreta: 

A) Os atributos do ato administrativo são a presunção de legitimidade, a imperatividade e a 

auto-executoriedade. 

B) No ato administrativo vinculado, as imposições legais absorvem, quase que por 

completo, a liberdade do administrador; já no ato administrativo discricionário, o 

administrador tem liberdade de escolha quanto ao seu conteúdo (objeto), a forma e 

motivação, vez que só existe a vinculação de sua atividade apenas nos aspectos da 

competência e da finalidade. 

C) A anulação do ato administrativo só poderá ser realizada pelo Poder Judiciário; já a 

revogação caberá apenas à Administração. 

D) A Administração detém o poder de alteração e de rescisão unilaterais do contrato 

administrativo, ainda que não previsto expressamente em lei, ou estipulado em cláusula 

contratual. Trata-se da chamada cláusula exorbitante, inexistente nos contratos privados, e 

decorrente do fato da Administração atuar com supremacia de poder. 

E) Ocorre o fato da Administração quando, por ação ou omissão do Poder Público, com 

incidência direta e específica sobre o contrato administrativo, ocorre o retardamento ou o 

impedimento de sua execução pelo contratado, gerando para este o direito de pleitear a sua 

rescisão por culpa do Poder Público. 

 

7) (MP/MG-2007) Assinalar a alternativa INCORRETA. 

 

A) A anulação é o desfazimento do ato administrativo por motivo de ilegalidade. 

B) A anulação dos atos administrativos produzirá sempre efeitos ex nunc. 

C) A própria Administração e o Judiciário podem anular o ato administrativo.  

D) A revogação dos atos administrativos é prerrogativa exclusiva da Administração.  

E) Entre outros, são atributos dos atos administrativos a presunção de legitimidade e auto-

executoriedade.  

 

11) (FCC MP/PE-2008) Tendo em vista a classificação dos atos administrativos, quanto 

aos seus efeitos, é certo que os atos, entre outros, que 

A) certificam a denominação havida na denominação de uma rua ou os que atestam o 

nascimento de uma pessoa são caracterizados como constitutivos. 



 
 
 
B) colocam em disponibilidade um servidor público ou os que afirmam a desnecessidade de 

cargos públicos são considerados declaratórios. 

C) outorgam permissão de serviço público ou de autorização para a exploração de jazida 

são considerados constitutivos. 

D) reconhecem insegura uma edificação ou se determinado prédio é seguro para a 

realização de uma atividade são caracterizados como constitutivos. 

E) nomeiam servidores públicos ou impõem sanções administrativas, inclusive a 

particulares, são considerados declaratórios. 
 

GABARITO 

1) B 

2) A 

3) C 

4) B 

5) E 

6) C 

7) B 

8) A 

9) C 

 

LICITAÇÃO 

 

1) (CESPE MP/AM-2007)Acerca das licitações públicas, julgue os itens a seguir. 

I. Para dar aplicabilidade ao princípio da igualdade entre os licitantes, a lei proíbe que os 

atos de convocação da licitação prevejam cláusulas e condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo, estabelecendo preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. 

II. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência ou contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

III. Inicialmente prevista como modalidade de licitação aplicável apenas à União, o pregão 

foi, mais tarde, estendido como modalidade que pode ser utilizada pelos estados, pelo DF e 

pelos municípios. 

IV. As hipóteses de licitação dispensável encontram-se enumeradas na lei de licitações de 

forma exemplificativa. 

A quantidade de itens certos é igual a 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

(CESPE MP/RR-2008) Em uma república democrática, os bens públicos, em geral, são 

dotados de nota de inalienabilidade, e só em casos excepcionais podem ser alienados, 

observando-se o disposto na respectiva lei de licitações. Julgue os próximos itens, acerca 

dos princípios licitatórios e das características dos bens públicos no Brasil. 

2) Segundo a CF, os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. 



 
 
 
3) Enquadram-se como bens públicos da União, de acordo com previsão constitucional, os 

lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou do DF, desde que 

não banhem mais de um estado. 

4) Em razão de situações excepcionais, a dispensa de licitação é possível nos casos de 

guerra ou de grave perturbação da ordem. 

5) A modalidade de licitação denominada pregão é de utilização exclusiva da União. 

6) Obedece aos preceitos da Lei de Licitações a aquisição de bens feita por responsável pela 

aquisição de materiais de escritório de determinada repartição que, após processo licitatório 

na modalidade convite, do qual participaram dois interessados, adquire os bens com o uso 

de cartão corporativo, nos limites previstos. 

 

7) (CESPE MP/TO-2006) Em relação ao regime jurídico das licitações, assinale a opção 

correta. 

A) Por força dos princípios da economicidade e da finalidade, que têm assento 

constitucional, o julgamento das licitações deve sempre privilegiar a obtenção da melhor 

proposta, considerada sob o enfoque econômico. 

B) No caso de contratações complexas, em que haja objetos com diferentes características, 

deve o administrador combinar, de maneira adequada, uma ou mais modalidades de 

licitação, conforme se mostre necessário, com a cautela de sempre adotar os procedimentos 

que ensejem a maior competitividade e a mais ampla participação possível dos 

interessados. 

C) O ato final do procedimento de licitação, mediante o qual o poder público atribui o objeto 

do contrato ao licitante vencedor, denomina-se homologação. 

D) Em determinados casos, a dispensa de licitação pode ocorrer de maneira válida, 

independentemente do valor da 

contratação. 
 

8) (CESPE MP/AM-2001) Julgue os itens seguintes, relativos a licitação. 

I Quando há impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, a licitação é 

dispensável. 

II A exigência constitucional de licitação alcança a administração pública fundacional. 

III Situações de emergência permitem a dispensa de licitação para a aquisição de bens 

necessários a enfrentar a situação emergencial. 

IV Nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, é impossível a comprovação de 

superfaturamento. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II.  

B) I e III.  

C) I e IV.  

D) II e III.  

E) III e IV. 
 

9) (MP/BA-2008) Assinale a opção correta: 

a) Havendo no município três bandas de forró, todas consagradas pela crítica e pela opinião 

pública, o prefeito, para contratar uma delas para comemoração dos festejos juninos, deve 

proceder à abertura de licitação, não podendo alegar inexigibilidade de licitação pela 

inviabilidade de competição. 

b) No contrato administrativo é vedada a subcontratação, no todo ou em parte, da execução 

da obra, serviço ou fornecimento. 

c) A licitação dispensada situa-se na âmbito da discricionariedade administrativa, podendo a 

administração optar por realizar ou não a licitação. 

d) A contratação de profissional da área de publicidade se enquadra na hipótese de 

contratação direta sem licitação, uma vez que a criatividade é um atributo do profissional 

dessa área. 



 
 
 
e) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca, ressalvada a 

hipótese de padronização por questões de natureza técnica. 

 

 

GABARITO 

1) D 

2) C 

3) E 

4) C 

5) E 

6) E 

7) D 

8) D 

9) E 

 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1) (CESPE MP/AM-2007) Acerca dos contratos administrativos, assinale a opção correta. 

A) A disciplina contratual estabelecida pela lei de licitações e contratos é aplicável à 

administração pública, portanto, a expressão administração, sempre que referida de modo 

generalizado no mencionado diploma normativo, deve ser entendida como Poder Executivo. 

B) O contrato administrativo sujeita-se integralmente ao regime dos contratos privados. 

C) A isonomia veda qualquer diferenciação entre os particulares para contratação com a 

administração pública. 

D) O contrato administrativo tem íntima relação com a democratização do Estado, pois, em 

um Estado autoritário, os bens e serviços podem ser requisitados compulsoriamente ou 

apropriados pelos governantes sem maiores formalidades. 

E) A doação de bens em favor da administração pública exige licitação prévia. 
 

2)  (CESPE MP/TO-2006) No que concerne aos contratos administrativos, assinale a 

opção correta. 

A) Em virtude do princípio pacta sunt servanda, a administração pública não pode rescindir 

unilateralmente um contrato administrativo. 

B) Se o poder público necessitar adquirir, para compor o acervo de um museu, um objeto 

histórico do qual somente exista um exemplar, estará autorizado a contratar diretamente 

com o proprietário, mediante dispensa de licitação. 

C) A nota de empenho pode ser instrumento idôneo para consubstanciar a formalização de 

um contrato administrativo. 

D) Por força do princípio do controle e da necessidade de segurança jurídica, o poder 

público não pode realizar contratos verbais no direito brasileiro. 

 

4) (CESPE MP/AM-2001) Julgue os itens a seguir, referentes a contratos administrativos. 

I Embora seja sempre consensual, o contrato administrativo nunca é comutativo, porque a 

superioridade do interesse público afasta a idéia de compensações recíprocas e equivalentes 

para os contratantes. 



 
 
 
II A exceção de contrato descumprido não pode ser, em regra, invocada contra a 

administração pública, por força do princípio da continuidade do serviço público. 

III Dado que o equilíbrio financeiro deve ser mantido durante toda a execução do contrato 

administrativo, eventos novos e imprevisíveis que o desequilibrem ensejam a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus. 

IV Eventual rescisão administrativa do contrato administrativo pode ser efetivada 

unilateralmente pela administração pública, por inadimplemento do contratado ou por 

interesse do serviço público. 

Assinale a opção correta. 

A) Apenas o item IV está certo. 

B) Apenas os itens I e II estão certos. 

C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

 

GABARITO 

1) D 

2) C 

3) D 

4) D 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

1) (CESPE MP/TO-2006) No que diz respeito aos serviços públicos, assinale a opção 

correta. 

A) Nas concessões de serviço público, o Estado pode impor à concessionária a redução da 

tarifa cobrada dos usuários, a depender das circunstâncias. 

B) No direito brasileiro, para determinada atividade ser tida como serviço público, é 

necessária a conjunção de três elementos: o subjetivo (referente à pessoa jurídica que 

realiza a atividade), o material (concernente à atividade propriamente dita) e o formal 

(relativo ao regime jurídico aplicável). 

C) No Brasil atual, os serviços de segurança podem ser corretamente classificados como 

serviço público impróprio, porquanto também são prestados por empresas privadas e até 

por particulares. 

D) No vigente regime jurídico das concessões, não é admissível a figura da encampação. 
 

2) (MP/BA-2008) Serviço público é uma atividade pública administrativa de 

satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou 

imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, destinadas a 

pessoas indeterminadas e executada sob o regime de direito público (Justen 

Filho). 

Sobre o tema, não é correta a afirmação: 

a) Em todos os atos e contratos administrativos encontra-se presente sempre a 

possibilidade de modificação unilateral de suas cláusulas pelo Poder Público, ou até mesmo 

a revogação de 

delegação. 

b) Os serviços coletivos (ut universi) são prestados de acordo com as conveniências e 

possibilidades administrativas, não gerando para os indivíduos direito subjetivo próprio em 

obtê-los. 



 
 
 
c) Os serviços singulares (ut singuli) são prestados a destinatários individualizados que, 

uma vez em condições de recebê-los, adquirem direito subjetivo. 

d) A cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com vista a 

fixação de normas destinadas ao equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar da Nação 

depende de lei complementar federal. 

e) Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário - gerais de saneamento 

básico podem ser remunerados na forma de tarifas e preços públicos, que devem ser 

fixados para apenas um deles. 

 

3) (FCC MP/PE-2008) Considerando os serviços públicos são remunerados por taxa ou 

tarifa, cujos usuários devem satisfazer as obrigações concernentes ao pagamento, pode-se 

afirmar que 

A) os serviços de distribuição de energia elétrica domiciliar são custeados por tarifa, 

enquanto que os de coleta de esgoto sanitário e distribuição de água domiciliar por taxa ou 

tarifa, dependendo da espécie de fruição. 

B) os serviços de telefonia são custeados por tarifa, enquanto que os de energia elétrica 

domiciliar são custeados mediante taxa ou pelos impostos gerais. 

C) tanto os serviços de coleta de esgoto sanitário e os de distribuição de água domiciliar são 

custeados por imposto, enquanto que os de coleta de lixo são custeados por preço público. 

D) a taxa remuneratória dos serviços públicos deve ser estabelecida por decreto do Chefe 

Executivo, enquanto que o valor do preço público deve ser criado ou aumentado por lei. 

E) a taxa e a tarifa, sendo ou não subsidiada a prestação do serviço, nunca estão sujeitas 

ao princípio da compensação face à natureza do serviço público. 

 

GABARITO 

1) A 

2) E 

3) A 

 


