
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. (Analista Judiciário – TRE/SP/2012) Os bens públicos podem ser classificados, de acordo com
a sua destinação, como bens
a) de uso especial aqueles de domínio privado do Estado e que não podem ser gravados com
qualquer espécie de afetação.
b) de uso especial aqueles utilizados por particular mediante concessão ou permissão de uso.
c) de uso comum do povo aqueles afetados a determinado serviço público, tais como os edifícios
onde se situam os órgãos públicos.
d)dominicais aqueles destinados à fruição de toda a coletividade e que não podem ser alienados
ou afetados à atividade específica.
e) dominicais aqueles de domínio privado do Estado, não afetados a uma finalidade pública e
passíveis de alienação.

02. (Tribunal de Contas/PA/Técnico de Controle Externo/2010) Sobre os bens públicos, considere:
I. Quanto à destinação, os bens públicos classificam-se em bens de uso comum do povo, bens de
uso especial e bens dominicais ou dominiais.
II.  Os  bens  dominicais  ou  dominiais  são  aqueles  que  visam  à  execução  dos  serviços
administrativos e dos serviços públicos em geral.
III. Bens de uso comum do povo são aqueles destinados à utilização geral pelos indivíduos e que
podem ser utilizados em igualdade de condições.
IV. Os bens dominicais ou dominiais são bens disponíveis, isto é, podem ser alienados, porque
não se destinam ao público em geral nem são utilizados para a prestação de serviços públicos.
V. Os bens públicos afetados, mesmo que sofrerem desafetação, jamais podem ser alienados.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II, III e V.
b) IV e V.
c) I, II e IV.
d) III e V.
e) I, III e IV.

03.  (Analista  Judiciário  –  TRE/SP/2012)  De  acordo com a  Constituição  Federal  brasileira,  as
pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de  serviço  público
respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Isso significa
que a responsabilidade extracontratual do Estado
a) independe da comprovação de dolo ou culpa do agente, bastando a comprovação do nexo de
causalidade entre a ação do agente público e o dano e a ausência de condições excludentes.
b) depende da comprovação do dolo ou culpa do agente público, caracterizadora da falha na
prestação do serviço público.
c) independe da comprovação de dolo ou culpa do agente, o qual responde pelos danos causados
perante os terceiros, podendo exercer direito de regresso em face da Administração na hipótese
de causas excludentes da ilicitude da sua conduta.
d)  é de natureza objetiva,  sendo afastada quando comprovada a culpa ou dolo  exclusivo do
agente que, em tal hipótese, responde diretamente perante o particular.
e) é de natureza subjetiva, condicionada à comprovação de culpa exclusiva do agente público.

04. (Técnico do TRE/PR/2012) Determinado cidadão sofreu danos em função de atendimento
deficiente em unidade hospitar pública. A responsabilidade civil da Administração pelos danos em
questão
a) é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa dos agentes.
b) é de natureza objetiva, cabendo direito de regresso em face dos agentes responsáveis, no caso
de dolo ou culpa.



c) é de natureza subjetiva, demandando a comprovação da falha na prestação do serviço e culpa
de agente público.
d) é afastada, caso comprovado de dolo ou culpa exclusiva do agente público.
e) independe de comprovação de dolo ou culpa do agente e do nexo de causalidade entre o
evento e o dano.

05. (TRE do Rio Grande do Norte/Técnico Judiciário/2011) A responsabilidade do servidor público
civil 
a) resulta de ato apenas comissivo, praticado no desempenho de cargo ou função.
b) somente será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato.
c) de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor público.
d) decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou
a terceiros.
e)  implicará  na  aplicação  de sanção  administrativa,  que  não  poderá  cumular-se  com demais
sanções de natureza penal ou civil, sob pena de caracterizar bis in idem.

06. (TRT/Técnico  Judiciário/22ª  Região/2010)  Quanto  aos deveres  do administrado perante  a
Administração no âmbito da Lei n. 9.784/99, é INCORRETO afirmar que o administrado deve
a) expor os fatos conforme a verdade.
b) proceder com urbanidade.
c) prestar as informações que lhe forem solicitadas.
d) colaborar para o esclarecimento dos fatos.
e) agir de modo temerário.

07. (TRT da 3ª Região/Técnico Administrativo/2009) A respeito da comunicabilidade das instâncias
penal  e  administrativa,  no  tocante  à  apuração  da  responsabilidade  de  servidores  públicos,  é
correto afirmar que
a) a absolvição na esfera penal, fundada na ausência de tipificação da conduta como crime, não
afasta a possibilidade de condenação na esfera administrativa por infração administrativa.
b) existe completa autonomia entre as instâncias penal e administrativa, o que significa que a
decisão em uma esfera não repercute na outra.
c) a absolvição em sede penal sempre condiciona a decisão no processo administrativo.
d) a absolvição em sede penal somente repercute na esfera administrativa quando fundada na
negativa de autoria do fato.
e) a condenação em sede penal gera, independentemente de processo administrativo, a punição
na esfera administrativa.

08. (TRT da 3ª Região/Técnico Administrativo/2009) Os atos administrativos
a) são sempre dotados de auto-executoriedade, o que dispensa a necessidade da Administração
recorrer ao Judiciário na hipótese de descumprimento pelo particular.
b) são dotados de presunção de legitimidade, o que impede o exame da sua legalidade no âmbito
do Poder Judiciário.
c) sujeitam-se ao exame do Poder Judiciário no que diz respeito aos aspectos de legalidade.
d) podem ser revistos pela própria Administração ou revogados pelo Poder Judiciário, quando não
observados os critérios de conveniência ou oportunidade.
e)  sujeitam-se  à  análise  do  Poder  Judiciário,  apenas  no  que  diz  respeito  aos  critérios  de
conveniência e oportunidade.

09. (TRT da 7ª Região/Técnico Administrativo/2009) Pressuposto de fato e de direito que serve de
fundamento ao ato administrativo é o conceito do requisito do ato administrativo denominado
a) objeto.
b) finalidade.



c) sujeito.
d) motivo.
e) forma.

10. (TRT da 7ª Região/Técnico Administrativo/2009) Imperatividade é o atributo pelo qual o ato
administrativo
a) está de conformidade com a lei.
b) pode ser posto em execução pela própria Administração, sem necessidade de intervenção do
Poder Judiciário.
c) se impõe a terceiros, independentemente de sua concordância.
d) goza da presunção quanto à veracidade dos fato alegados pela Administração.
e) deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei.

GABARITO

01. E
Comentário:  Segundo o Código Civil Brasileiro (art. 98 e 99) são públicos os bens do domínio
nacional  pertencentes  às  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno;  todos  os  outros  são
particulares,  seja  qual  for  a  pessoa  a  que  pertencerem.  Sendo  que  os  bens  públicos  são
classificados em três categorias:
• os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
• os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração  federal,  estadual,  territorial  ou  municipal,  inclusive  os  de  suas  autarquias;   os
dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

02. E
Comentário: O item “II” está incorreto porque os bens dominicais ou dominiais são aqueles que
constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal,
ou real, de cada uma dessas entidades.
O item “V” está errado porque, em decorrência de sua destinação ou afetação a fins públicos, os
bens de uso comum do povo e os bens de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito
privado, ou seja, enquanto estiverem nesta situação, não podem ser objeto de qualquer relação
jurídica regida pelo direito privado, como compra e venda, doação, permuta, hipoteca, penhor,
comodato, locação, etc. Esta situação, porém, não é absoluta e os bens que são inalienáveis por
destinação  legal  e  sejam suscetíveis  de  valoração  patrimonial  podem perder  este  caráter  de
inalienabilidade,  desde que ocorra sua desafetação,  que pode ser conceituada como “fato ou
manifestação da vontade do poder público mediante o qual o bem do domínio público é subtraído
à dominiabilidade pública para ser incorporado ao domínio privado, do Estado ou administrado.”

03. A
Comentário: A teoria do risco administrativo ou responsabilidade objetiva determina que, no caso
de pessoas jurídicas de direito público ou privado, estas integrantes ou não da Administração,
desde que prestem serviços públicos, são responsáveis pelo prejuízo que seus agentes, nesta
qualidade  causarem  a  terceiros,  independentemente  de  dolo  ou  culpa,  bastando  que  fique
comprovada  que  a  conduta  (ato  comissivo)  ou  omissão  (ato  omissivo)  do  seu  agente  foi  a
causadora do dano (nexo causal).

04. B
Comentário: A teoria do risco administrativo ou responsabilidade objetiva determina que, no caso
de pessoas jurídicas de direito público ou privado, estas integrantes ou não da Administração,



desde que prestem serviços públicos, são responsáveis pelo prejuízo que seus agentes, nesta
qualidade  causarem  a  terceiros,  independentemente  de  dolo  ou  culpa,  bastando  que  fique
comprovada  que  a  conduta  (ato  comissivo)  ou  omissão  (ato  omissivo)  do  seu  agente  foi  a
causadora do dano (nexo causal).
O direito de regresso, que é o direito que o Estado tem de haver do seu agente o prejuízo que ele
causou a um particular, somente pode ser utilizado se o agente em questão causou o prejuízo por
dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o).

05. D
Comentário: O servidor é responsável pelos prejuízos que causar a terceiro ou ao erário,  na
qualidade de servidor, desde que causados por dolo ou culpa, não importando se por ato omissivo
(ato de não fazer) ou comissivo (ato de fazer).

06. E
Comentário:  São deveres  do  administrado  perante  a  Administração,  sem prejuízo  de  outros
previstos  em  ato  normativo:  expor  os  fatos  conforme  a  verdade;  proceder  com  lealdade,
urbanidade  e  boa-fé;  prestar  as  informações  que  lhe  forem  solicitadas  e  colaborar  para  o
esclarecimento dos fatos, além de não agir de modo temerário (Lei n. 9.784/99, art. 4º).

07. A
Comentário: Caso o servidor seja considerado culpado por determinada conduta e por ela seja
punido administrativamente e posteriormente, em processo penal, o mesmo não seja punido por
conta  do  Judiciário  considerar  que  a  referida  conduta  não  é  crime,  tal  decisão  judicial  não
produzirá efeitos sobre a decisão administrativa.

08. C
Comentário:  A  competência  para  realizar  a  anulação  do  ato  administrativo  é  tanto  da
Administração Pública quanto do Poder Judiciário, sendo que administração pode anular ato por
ela praticado,  de ofício  ou a requerimento  do interessado,  enquanto o Judiciário  depende de
provocação para anular um ato administrativo, o interessado deve postular a anulação do ato.

09. D
Comentário: Também chamado de causa é a situação que determina (ato vinculado) ou autoriza
(ato discricionário) a prática do ato administrativo. O motivo pode ser de direito, quando então será
vinculado ou poderá ser de fato, quando será discricionário quanto à sua existência e valoração.
O motivo pode ser legal ou de direito, e assim será, quando estiver previsto em lei. Neste caso o
agente somente poderá praticar o ato quando houver ocorrido a situação prevista, quando então
será vinculado.

10. C
Comentário:  Qualidade que têm os atos administrativos de imporem a terceiros situações de
observância  obrigatória,  independentemente  de  concordarem  ou  não.  Todo  ato  dotado  de
imperatividade deve ser cumprido ou atendido enquanto não for retirado do mundo jurídico por
revogação ou anulação.
Exemplo: escolha de certa rua para a realização de feira livre.


