QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1º encontro
I – BENS PÚBLICOS
II – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
III – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IV – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

2º encontro
V – SERVIÇOS PÚBLICOS
VI – SERVIDORES PÚBLICOS
VII – LICITAÇÕES
VIII – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

3º encontro
IX – CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
X – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
XI – PODERES ADMINISTRATIVOS
XII – ATOS ADMINISTRATIVOS
XIII – PROCESSO ADMINISTRATIVO
1 - (OAB 01-2012) Sobre os bens públicos é correto afirmar que:
(A) os bens de uso especial são passíveis de usucapião.
(B) os bens de uso comum são passíveis de usucapião.
(C) os bens de empresas públicas que desenvolvem atividades econômicas que não estejam
afetados a prestação de serviços públicos são passíveis de usucapião.
(D) nenhum bem que pertença à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é
passível de usucapião.
2 - (OAB 02-2009) Com relação aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial,
assinale a opção correta.
(A) Enquanto mantiverem a afetação, nem os bens de uso comum nem os de uso especial
podem ser objeto de compra e venda ou doação.
(B) Apenas os bens de uso comum do povo têm como característica a imprescritibilidade.
(C) O não uso dos bens de uso comum do povo implica desafetação.
(D) Os bens de uso especial são penhoráveis.

3- (OAB 03-2012-II) O Presidente de uma empresa pública estadual, ao assumir a gestão da
entidade e realizar uma auditoria no seu patrimônio imobiliário, decide alienar um imóvel que
se localiza em região extremamente valorizada. Além da demonstração do interesse público
que a justifique, a alienação do referido imóvel depende de:
(A) avaliação prévia e autorização legislativa.
(B) autorização do Poder Executivo e registro no Tribunal de Contas do Estado.
(C) avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência.
(D) autorização legislativa e licitação na modalidade leilão.
4 - (OAB 03-2011) A autorização de uso de bem público por particular caracteriza-se como ato
administrativo:
(A) Discricionário e bilateral, ensejando indenização ao particular no caso de revogação pela
administração.
(B) Unilateral, discricionário e precário, para atender interesse predominantemente particular.
(C) Bilateral e vinculado, efetivado mediante a celebração de um contrato com a Administração
pública, de forma a atender interesse eminentemente público.
(D) Discricionário e unilateral, empregado para atender a interesse predominantemente público,
formalizado após a realização de licitação.
5 - (OAB 03-2006) Quanto aos bens públicos, assinale a opção correta.
(A) Um veículo oficial inservível, estacionado no pátio de uma repartição, continua afetado ao
serviço público.
(B) As terras devolutas são bens de uso especial, pois são indispensáveis à defesa das fronteiras,
das fortificações e construções militares.
(C) As ilhas costeiras podem ser da União, dos estados, dos municípios ou mesmo de
particulares.
(D) Todos os imóveis localizados na faixa de fronteira de 150 km de largura, conforme o texto
constitucional, são bens da União.
6 - (OAB 01-2015) O prédio que abrigava a Biblioteca Pública do Município de Molhadinho
foi parcialmente destruído em um incêndio, que arruinou quase metade do acervo e prejudicou
gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede.
O Prefeito de Molhadinho pretende alienar o prédio antigo, ainda cheio de entulho e escombros.
sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta.
(A) Não é possível, no ordenamento jurídico atual, a alienação de bens públicos.
(B) O antigo prédio da biblioteca, bem público de uso especial, somente pode ser alienado após
ato formal de desafetação.
(C) É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca, por se tratar de bem público
dominical.
(D) Por se tratar de um prédio com livre acesso do público em geral, trata-se de bem público de
uso comum, insuscetível de alienação.

7 - (OAB XXIV - Exame) Determinado município é proprietário de um extenso lote localizado
em área urbana, mas que não vem sendo utilizado pela Administração há anos. Em
consequência do abandono, o imóvel foi ocupado por uma família de desempregados, que deu
à área uma função social. O poder público teve ciência do fato, mas, como se tratava do final
da gestão do então prefeito, não tomou qualquer medida para que o bem fosse desocupado. A
situação perdurou mais de trinta anos, até que o município ajuizou a reintegração de posse.
Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa correta.
(A) O terreno não estava afetado a um fim público, razão pela qual pode ser adquirido por
usucapião.
(B) O terreno é insuscetível de aquisição por meio de usucapião, mesmo sendo um bem
dominical.
(C) O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que todos os bens
públicos são inalienáveis.
(D) O bem será classificado como de uso especial, caso haja a reintegração de posse e o
município decida construir uma grande praça no local anteriormente ocupado pela família.
8 - (OAB XXII - Exame) A Associação Delta se dedica à promoção do voluntariado e foi
qualificada como Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos – OSCIP, após o que
formalizou termo de parceria com a União, por meio do qual recebeu recursos que aplicou
integralmente na realização de suas atividades, inclusive na aquisição de um imóvel, que passou
a ser a sede da entidade. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.
(A) A Associação não poderia ter sido qualificada como OSCIP, considerando que o seu objeto
é a promoção do voluntariado.
(B) A qualificação como OSCIP é ato discricionário da Administração Pública, que poderia
indeferi-lo, mesmo que preenchidos os requisitos legais.
(C) A qualificação como OSCIP não autoriza o recebimento de recursos financeiros por meio
de termo de parceria, mas somente mediante contrato de gestão.
D) A Associação não tem liberdade para alienar livremente os bens adquiridos com recursos
públicos provenientes de termo de parceria.
9 - (OAB XXI - Exame) A sociedade “Limpatudo” S/A é empresa pública estadual destinada à
prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. Tal entidade
administrativa foi condenada em vultosa quantia em dinheiro, por sentença transitada em
julgado, em fase de cumprimento de sentença. Para que se cumpra o título condenatório,
considerar-se-á que os bens da empresa pública são
(A) impenhoráveis, certo que são bens públicos, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.
(B) privados, de modo que, em qualquer caso, estão sujeitos à penhora.
(C) privados, mas, se necessários à prestação de serviços públicos, não podem ser penhorados.
(D) privados, mas são impenhoráveis em decorrência da submissão ao regime de precatórios.
II – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
10 - (OAB 03-2011) Ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito
com automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente,

o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros
superiores. Nesse caso, é correto afirmar que:
(A) existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há
nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público.
(B) não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia
na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado.
(C) não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa
ou falha do serviço. E, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos
da nos materiais, pois o Estado não responde por danos morais.
(D) está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na
teoria do risco integral.
11 - (OAB 02-2012) Sílvio, servidor público, durante uma diligência com carro oficial do
Estado X para o qual trabalha, se envolve em acidente de trânsito, por sua culpa, atingindo o
carro de João. Considerando a situação acima e a evolução do entendimento sobre o tema,
assinale a afirmativa correta.
(A) João deverá demandar Sílvio ou o Estado X, à sua escolha, porém, caso opte por demandar
Sílvio, terá que comprovar a sua culpa, ao passo que o Estado responde independentemente
dela.
(B) João poderá demandar Sílvio ou o Estado à sua escolha, porém, caso opte por demandar
Sílvio, presumir-se-á sua culpa, ao passo que o Estado responde independentemente dela.
(C) João poderá demandar apenas o Estado X, já que Sílvio estava em serviço quando da colisão
e, por isso, a responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de regresso contra Sílvio,
em caso de culpa.
(D) João terá que demandar Sílvio e o Estado X, já que este último só responde caso
comprovada a culpa de Sílvio, que, no entanto, será presumida por ser ele servidor do Estado
(responsabilidade objetiva).
12 - (OAB 01-2011) Antônio, vítima em um acidente automobilístico, foi atendido em hospital
da rede pública do Município de Mar Azul e, por imperícia do médico que o assistiu, teve
amputado um terço de sua perna direita. Nessa situação hipotética, respondem pelo dano
causado a Antônio:
(A) o Município de Mar Azul e o médico, solidária e objetivamente.
(B) o Município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, regressivamente, em caso de dolo ou
culpa.
(C) o Município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, subsidiariamente.
(D) o Município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, solidária e subjetivamente.
13 - (OAB 03-2010) Um policial militar, de nome Norberto, no dia de folga, quando estava na
frente da sua casa, de bermuda e sem camisa, discute com um transeunte e acaba desferindo
tiros de uma arma antiga, que seu avô lhe dera. Com base no relatado acima, é correto afirmar
que o Estado:
(A) será responsabilizado, pois Norberto é agente público pertencente a seus quadros.
(B) será responsabilizado, com base na teoria do risco integral.

(C) somente será responsabilizado de forma subsidiária, ou seja, caso Norberto não tenha
condições financeiras.
(D) não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nessa
qualidade, sua conduta não pode, pois, ser imputada ao Ente Público.
14 - (FCC-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.
15 - (OAB 03-2008) No que concerne à responsabilização extracontratual da administração
pública, assinale a opção correta.
(A) A verdade sabida, em atenção ao princípio da eficiência, é admitida no direito brasileiro
para apuração de falta quer tendo sido cometida por servidor público, cause dano a terceiro.
(B) O homicídio cometido, fora da penitenciária, por presidiário que esteja em fuga não implica
responsabilização do Estado, pois este não pode ser considerado segurador universal.
(C) As concessionárias de serviço público, quando em exercício deste, respondem
objetivamente à responsabilização civil pelos atos comissivos que praticarem.
(D) Inexiste dever de indenizar quando o ato administrativo é praticado em estrita observância
ao princípio da legalidade.
16 – (OAB – XIX Exame) Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir
da instituição em que estava internado, ao aproveitar um momento em que os servidores de
plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol na televisão. Na fuga, ao
pular de um viaduto próximo ao hospital, sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a
falecer. Nesse caso,
(A) o Estado não responde pela morte do paciente, uma vez que não configurado o nexo de
causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano.
(B) o Estado responde de forma subjetivar uma vez que não configurado o nexo de causalidade
entre a ação ou omissão estatal e o dano.
(C) o Estado não responde pela morte do paciente, mas, caso comprovada a negligência dos
servidores, estes respondem de forma subjetiva.
(D) o Estado responde pela morte do paciente, garantido o direito de regresso contra os
servidores no caso de dolo ou culpa.

17 - (OAB XXVII - Exame) A União construiu uma usina nuclear para fins de geração de
energia elétrica. A fim de minimizar os riscos de acidentes relacionados à utilização do urânio,
foram empregados, no empreendimento, os mais modernos e seguros equipamentos. Do mesmo
modo, o pessoal designado para trabalhar na usina recebeu todos os treinamentos exigidos nas
legislações brasileira e internacional. Entretanto, em decorrência de uma intensa, imprevisível
e excepcional chuva que caiu na região, parte da usina ficou alagada. Isso gerou
superaquecimento nas instalações, fato que culminou na liberação de um pequeno volume de
gases radioativos armazenados, causando náuseas e vômitos na população que mora próxima à
usina. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta.
(A) A União não pode ser responsabilizada pelos danos causados à população, tendo em vista
a ausência de culpa (responsabilidade subjetiva) por parte do Poder Público.
(B) Em razão de as chuvas constituírem um evento imprevisível e excepcional, não se cogita a
responsabilidade da União pelos danos causados à população.
(C) A União pode ser responsabilizada pelas consequências advindas do vazamento de gases
radioativos, independentemente de culpa, pois a responsabilidade é objetiva.
(D) A União não pode ser responsabilizada pelos danos causados à população, dado competir
aos Estados a exploração dos serviços e das instalações nucleares, cabendo a eles a
responsabilidade pelos danos.
18 - (OAB XXVI - Exame) Em uma movimentada rodovia concedida pela União a uma
empresa privada, um veículo particular colidiu com outro, deixando diversos destroços
espalhados pela faixa de rolamento. Um dos objetos deixados sobre a pista cortou o pneu de
um terceiro automóvel, causando a colisão deste em uma mureta de proteção. Com base no
fragmento acima, assinale a afirmativa correta.
(A) A concessionária deve responder objetivamente pelos danos causados, com fundamento na
teoria do risco administrativo.
(B) Em nenhuma hipótese a concessionária poderá ser responsabilizada pelo evento danoso.
(C) A concessionária responde pelos danos materiais causados ao terceiro veículo, com
fundamento na teoria do risco integral, isto é, ficou comprovado que o dano foi causado por
culpa exclusiva de terceiro ou por força maior.
(D) O proprietário do terceiro automóvel só será reparado pelos danos materiais caso demonstre
a culpa da concessionária, caracterizada, por exemplo, pela demora excessiva em promover a
limpeza da rodovia.
19 - (OAB XXI - Exame) José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso em
decorrência da execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após seu recolhimento
ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela. Acerca da
responsabilidade civil do Estado pelo fato ocorrido no estabelecimento prisional, assinale a
afirmativa correta.
(A) Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado,
porque está presente o fato exclusivo de terceiro, que rompe o nexo de causalidade,
independentemente da possibilidade de o Estado atuar para evitar o dano.

(B) Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado,
porque não existe a causalidade necessária entre a conduta de agentes do Estado e o dano
ocorrido no estabelecimento estatal.
(C) Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o
ordenamento jurídico brasileiro adota, na matéria, a teoria do risco integral.
(D) Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o
poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes
e estabelecimentos.
20 - (OAB XX - Exame) A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria
atravessa uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo Município para
a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no
local naquele momento, um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o
pé de Maria. Nesse caso,
(A) a empresa contratada e o Município respondem solidariamente, com base na teoria do risco
integral.
(B) a ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o nexo de causalidade entre a obra e
o dano, afastando a responsabilidade da empresa e do Município.
(C) a empresa contratada e o Município respondem de forma atenuada pelos danos causados,
tendo em vista a culpa concorrente da vítima.
(D) a empresa contratada responde de forma objetiva, mas a responsabilidade do Município
demanda comprovação de culpa na ausência de fiscalização da obra.
21 - (OAB XX - Exame) Caio, policial militar do Estado X, abalroou, com sua viatura, um
veículo particular estacionado em local permitido, durante uma perseguição. Júlio, proprietário
do veículo atingido, ingressou com demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de
procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de se
perquirir a culpa do agente. Nesse caso,
(A) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, eis que
atuava, no momento do acidente, na condição de agente público.
(B) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente
público demonstrar a existência de dolo do agente.
(C) pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente
público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente.
(D) não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do agente público, uma vez que
o Estado não foi condenado com base na culpa ou dolo do agente.
III – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
22 - (OAB 03-2013) O Estado ABCD, com vistas à interiorização e ao incremento das
atividades econômicas, constituiu empresa pública para implantar distritos industriais, elaborar
planos de ocupação e auxiliar empresas interessadas na aquisição dessas áreas. Considerando
que esse objeto significa a exploração de atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa
correta.

(A) Não é possível a exploração de atividade econômica por pessoa jurídica integrante da
Administração direta ou indireta.
(B) As pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta não podem explorar atividade
econômica.
(C) Dentre as figuras da Administração Pública indireta, apenas a autarquia pode desempenhar
atividade econômica, na qualidade de agência reguladora.
(D) A constituição de empresa pública para exercer atividade econômica é permitida quando
necessária ao atendimento de relevante interesse coletivo.
23 - (OAB 01-2014) A União celebrou protocolo de intenções com o Estado A e os Municípios
X, Y e Z do Estado B, todos em regiões de fronteira, para a constituição de um consórcio público
na área de segurança pública. Considerando a disciplina legislativa acerca dos consórcios
públicos, assinale a afirmativa correta.
(A) O consórcio público pode adquirir personalidade jurídica de direito público, constituindose em uma associação pública.
(B) O consórcio público representa uma comunhão de esforços, não adquirindo personalidade
jurídica própria.
(C) A União não pode constituir consorcio do qual façam parte Municípios não integrantes de
Estado não conveniado.
(D) O consórcio público adquire personalidade jurídica com a celebração do protocolo de
intenções.
24 - (OAB 01-2012) Em relação às entidades que compõem a administração indireta, assinale
a alternativa correta.
(A) Para a criação de autarquias, é necessária a edição de uma lei autorizativa e posterior
registro de seus atos constitutivos no respectivo registro como condição de sua existência.
(B) Para criação de uma empresa pública, é necessária a edição de uma lei específica sem a
exigência de registro de seus atos constitutivos no respectivo registro por se tratar de uma
pessoa jurídica de direito público.
(C) Para criação de uma sociedade de economia mista, é necessária a edição de uma lei
autorizativa e registro de seus atos constitutivos no respectivo registro por se tratar de uma
pessoa jurídica de direito privado.
(D) Por serem pessoas jurídicas, todas necessitam ter seus respectivos atos constitutivos
registrados no respectivo registro como condição de sua existência.
25 - (OAB 02-2011) A estruturação da Administração traz a presença, necessária, de centros de
competências denominados Órgãos Públicos ou, simplesmente, Órgãos. Quanto a estes, é
correto afirmar que:
(A) Possuem personalidade jurídica própria, respondendo diretamente por seus atos.
(B) Suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que pertencem.
(C) Não possuem cargos, apenas funções, e estas são criadas por atos normativos do ocupante
do respectivo órgão.
(D) Não possuem cargos nem funções.

26 - (OAB 02-2012) Quanto às pessoas jurídicas que compõem a Administração Indireta,
assinale a afirmativa correta.
(A) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei.
(B) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei.
(C) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei.
(D) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para o exercício de
atividades típicas do Estado.
27 - (OAB 03-2012) Atento à crescente especulação imobiliária, e ciente do sucesso econômico
obtido pelas construtoras do País com a construção de imóveis destinados ao público de alta
renda, o Estado "X" decide ingressar nesse lucrativo mercado. Assim, edita uma lei autorizando
a criação de uma empresa pública e, no mesmo ano, promove a inscrição dos seus atos
constitutivos no registro das pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que apresenta a alegação
que as construtoras privadas, incomodadas pela concorrência de uma empresa pública,
poderiam apresentar.
(A) A nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas
estatais só podem ser criadas por lei específica.
(B) O objeto social daquela empresa só poderia ser atribuído a uma sociedade de economia
mista e não a uma empresa pública.
(C) Os pressupostos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo na exploração
daquela atividade econômica não estão presentes.
(D) A criação de empresa pública não poderia ter ocorrido no mesmo ano em que foi editada
a lei autorizativa.
28 - (OAB 02-2012) O Presidente da República, considerando necessária a realização de
diversas obras de infraestrutura, decide pela criação de uma nova Sociedade de Economia
Federal e envia projeto de lei para o Congresso Nacional. Após a sua regular tramitação, o
Congresso aprova criação da Companhia "X". Considerando a situação apresentada, assinale a
afirmativa correta.
(A) A Companhia “X" poderá editar os decretos de utilidade pública das áreas que necessitam
ser desapropriadas para consecução do objeto que justificou sua criação.
(B) A Companhia "X" está sujeita à licitação e à contratação de obras, serviços, compras e
alienações, observados os princípios da administração.
(C) A Companhia "X" será necessariamente uma sociedade de propósito específico (SPE) e a
maioria do capital social deverá sempre pertencer à União.
(D) A Companhia "X" possui foro privilegiado e eventuais demandas judiciais correrão perante
a Justiça Federal.
29 - (OAB 03-2010) É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando um
ente político:
(A) Cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão
administrativa.
(B) Cria, por lei específica, uma nova pessoa jurídica de direito público para auxiliar a
administração pública direta.

(C) Autoriza a criação, por lei e por prazo indeterminado, de uma nova pessoa jurídica de direito
privado para auxiliar a administração pública.
(D) Contrata, mediante concessão de serviço público, por prazo determinado, uma pessoa
jurídica de direito público ou privado para desempenhar uma atividade típica da administração
pública.
30 - (FCC-2011) Analise as características abaixo.
I - Personalidade jurídica de direito público.
II - Criação por lei.
III - Capacidade de autoadministração.
IV - Especialização dos fins ou atividades.
V - Sujeição a controle ou tutela.
Trata-se de
(A) empresa pública.
(B) fundação privada.
(C) autarquia.
(D) sociedade de economia mista.
(E) órgão público.
31 - (OAB 03-2014) A Agência Reguladora de Serviços Públicos Estaduais, autarquia do
Estado ABC, identificou um imóvel, no centro da cidade XYZ (capital do Estado) capaz de
receber as instalações de sua nova sede. O proprietário do imóvel, quando procurado,
demonstrou interesse na sua alienação pelo preço de avaliação da Administração Pública.
Considerando a disciplina legislativa a respeito do tema, assinale a opção correta.
(A) É possível a compra de bem imóvel pela Administração, dispensada a licitação no caso de
as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha.
(B) Não é possível a celebração de contrato de compra e venda, pois a única forma de aquisição
de bem imóvel pelo Estado é a desapropriação.
(C) É possível a compra de bem imóvel pela Administração, mas tal aquisição deve ser,
obrigatoriamente licitação, na modalidade de concorrência.
(D) É possível a compra de bem imóvel pela Administração, mas tal aquisição deve ser,
obrigatoriamente, precedida de licitação, na modalidade de leilão.
32 - (OAB 03-2014) No Estado X, foi constituída autarquia própria de previdência dos
servidores estaduais. A lei de constituição da entidade prevê a possibilidade de apresentação de
recurso em face das decisões da autarquia, a ser dirigido à Secretaria de Administração do
Estado (órgão ao qual a autarquia está vinculada). Sobre a situação descrita, assinale a opção
correta:
(A) Não é possível a criação de autarquia para a gestão da previdência dos servidores, uma vez
que se trata de atividade típica da Administração Pública.
(B) Não cabe recurso hierárquico impróprio em face das decisões da autarquia, uma vez que
ela goza de autonomia técnica, administrativa e financeira.
(C) A previsão de recurso dirigido à Secretaria de Administração do Estado (órgão ao qual a
autarquia está vinculada) configura exemplo de recurso hierárquico próprio.

(D) São válidas tanto a constituição da autarquia para a gestão do regime previdenciário quanto
a previsão de cabimento do recurso ao órgão ao qual a autarquia está vinculada.
33 - (OAB - XVII Exame) Após autorização em lei, o Estado X constituiu empresa pública para
atuação no setor bancário e creditício. Por não possuir, ainda, quadro de pessoal, foi iniciado
concurso público com vistas à seleção de 150 empregados, entre economistas, administradores
e advogados. A respeito da situação descrita, assinale a afirmativa correta.
(A) Não é possível a constituição de empresa pública para exploração direta de atividade
económica pelo Estado.
(B) A lei que autorizou a instituição da empresa pública é, obrigatoriamente, uma lei
complementar, por exigência do texto constitucional.
(C) Após a Constituição de 1988, cabe às empresas públicas a prestação de serviços públicos e
às sociedades de economia mista cabe a exploração de atividade económica.
(D) A empresa pública que explora atividade econômica sujeita-se ao regime trabalhista próprio
das empresas privadas, o que não afasta a exigência de concurso público.
34 - (OAB – XIX Exame) O Estado X e os Municípios A, B e C subscreveram protocolo de
intenções para a constituição de um consórcio com personalidade jurídica de direito privado
para atuação na coleta, descarte e reciclagem de lixo produzido no limite territorial daqueles
municípios.
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
(A) Por se tratar de consórcio a ser constituído entre entes de hierarquias diversas, a saber,
Estado e Municípios, é obrigatória a participação da União.
(B) O consórcio de direito privado a ser constituído pelo Estado e pelos Municípios não está
alcançado pela exigência de prévia licitação para os contratos que vier a celebrar.
(C) O consórcio entre o Estado e os Municípios será constituído por contrato e adquirirá
personalidade jurídica mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.
(D)Por se tratar de consórcio para atuação em área de relevante interesse coletivo, não se admite
que seja constituído com personalidade de direito privado.
IV – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE
35 - (OAB 03-2013) O Município de Barra Alta realizou a desapropriação de grande parcela
do imóvel de Manoel Silva e deixou uma parcela inaproveitável para o proprietário. No caso
descrito, o proprietário obterá êxito se pleitear
(A) a reintegração de posse de todo o imóvel em função da má-fé do Município.
(B) o direito de extensão da desapropriação em relação à área inaproveitável.
(C) a anulação da desapropriação em relação à parcela do imóvel suficiente para tornar a área
restante economicamente aproveitável.
(D) a anulação integral da desapropriação, pois a mesma foi ilegal.
36 - (OAB 01-2014) Acerca da desapropriação, assinale a afirmativa correta:
(A) Na desapropriação por interesse social, o expropriante tem o prazo de cinco anos, contados
da edição do decreto, para iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.

(B) Na desapropriação por interesse social, em regra, não se exige o requisito da indenização
prévia, justa e em dinheiro.
(C) O município pode desapropriar um imóvel por interesse social, mediante indenização
prévia, justa e em dinheiro.
(D) A desapropriação para fins de reforma agrária da propriedade que não esteja cumprindo a
sua função social não será indenizada.
37 - (OAB 01-2013) A fim de permitir o escoamento da produção até uma refinaria, uma
empresa pública federal, que explora a prospecção de petróleo em um campo terrestre, inicia a
construção de um oleoduto. O único caminho possível para essa construção atravessa a
propriedade rural de Josenildo que, em razão do oleoduto, teve que diminuir o espaço de plantio
de mamão e, com isso, viu sua renda mensal cair pela metade. Assinale a afirmativa que indica
a instrução correta que um advogado deve passar a Josenildo.
(A) Não há óbice à constituição da servidão administrativa no caso, mas cabe indenização pelos
danos decorrentes dessa forma de intervenção na propriedade.
(B) A servidão administrativa é ilegal e Josenildo pode desconstituí-la, pois o instituto só tem
aplicação em relação aos bens públicos.
(C) A servidão administrativa é ilegal, pois o nosso ordenamento veda a intervenção do Estado
sobre propriedades produtivas.
(D) Não há óbice à constituição da servidão administrativa e não há de se falar em qualquer
indenização.
38 - (OAB 01-2012) A empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas,
necessita ampliar sua estrutura, para a construção de dois galpões industriais. Para tanto, decide
incorporar terrenos contíguos a sua atual unidade de processamento, mediante regular processo
de desapropriação. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade
pública e inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos que, entretanto, não aceitam o
preço oferecido por aquela entidade. Nesse caso,
(A) se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a
lei, terá direito a imitir-se provisoriamente na posse dos terrenos.
(B) a desapropriação não poderá consumar-se, tendo em vista que não houve concordância dos
titulares dos terrenos.
(C) a desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial e, por não haver
concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria.
(D) os proprietários poderão opor-se à desapropriação, ao fundamento de que a empresa pública
não é competente para declarar um bem como de utilidade pública.
39 - (OAB 02-2012) A União, após regular licitação, realiza concessão de determinado serviço
público a uma sociedade privada. Entretanto, para a efetiva prestação do serviço, é necessário
realizar algumas desapropriações. A respeito desse caso concreto, assinale a afirmativa correta.
(A) A sociedade concessionária poderá promover desapropriações mediante autorização
expressa, constante de lei ou contrato.
(B) As desapropriações necessárias somente poderão ser realizadas pela União, já que a
concessionária é pessoa jurídica de direito privado.

(C) O ingresso de autoridades administrativas nos bens desapropriados, declarada a utilidade
pública, somente será lícito após a obtenção de autorização judicial.
(D) Os bens pertencentes ao(s) Município(s) inserido(s) na área de prestação do serviço não
poderão ser desapropriados, mesmo que haja autorização legislativa.
40 - (OAB 01-2012) O Município Y promove o tombamento de um antigo bonde, já desativado,
pertencente a um colecionador particular. Nesse caso,
(A) o proprietário pode insurgir-se contra o ato do tombamento, uma vez que se trata de um
bem móvel.
(B) o proprietário fica impedido de alienar o bem, mas pode propor ação visando a compelir o
Município a desapropriar o bem, mediante remuneração.
(C) o proprietário poderá alienar livremente o bem tombado, desde que o adquirente se
comprometa a conservá-lo, de conformidade com o ato de tombamento.
(D) o proprietário do bem, mesmo diante de tombamento promovido pelo Município, poderá
gravá-lo com penhor.
41 - (OAB 03-2010) Com relação à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa
correta.
(A) A requisição administrativa é uma forma de intervenção supressiva do Estado na
propriedade que somente recai em bens imóveis, sendo o Estado obrigado a indenizar eventuais
prejuízos, se houver dano.
(B) A limitação administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade
que consubstancia obrigações de caráter específico e individualizados a proprietários
determinados, sem afetar o caráter absoluto do direito de propriedade.
(C) A servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade
que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto da intervenção, em razão de um
interesse público.
(D) O tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que possui
como característica a conservação dos aspectos históricos, artísticos, paisagísticos e culturais
dos bens imóveis, excepcionando-se os bens móveis.
42 - (FGV-2010) Com relação à requisição administrativa, analise as afirmativas a seguir.
I - Terá sempre caráter de definitividade.
II - Será aplicada somente em situação de guerra ou de movimentos de origem política.
III - Será a indenização sempre a posteriori, caso seja devida.
IV - Incidirá apenas sobre bens imóveis.
Assinale:
(A) Se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) Se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) Se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas.
(D) Se somente as afirmativas l, II e III estiverem corretas.
(E) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

43 - (OAB 01-2009) Acerca da intervenção do Estado na propriedade privada, assinale a opção
correta.
(A) A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, é de competência da
União e dos estados, devendo ser realizada sobre imóvel rural que não esteja cumprindo a sua
função social, mediante prévia indenização em títulos da dívida agrária.
(B) Ocorre a desapropriação indireta quando a entidade da administração direta decreta a
desapropriação, sendo o processo expropriatório desenvolvido por pessoa jurídica integrante da
administração descentralizada.
(C) A limitação administrativa consiste na instituição de ônus real de uso pelo Poder Público
sobre a propriedade privada.
(D) A desapropriação, que consiste na transferência de propriedade de terceiro ao Poder
Público, tem por objeto bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, públicos ou
privados.
44 - (OAB 03-2008) Carlos, morador de Ouro Preto - MG, é proprietário de casarão cujo valor
histórico foi reconhecido pelo Poder Público. Após regular procedimento, o bem foi tombado
pela União, e Carlos, contrariado com o tombamento, decidiu mudar-se da cidade e alienar o
imóvel. Na situação hipotética apresentada, Carlos:
(A) pode alienar o bem, desde que o ofereça, pelo mesmo preço, à União, bem como ao estado
de Minas Gerais e ao município de Ouro Preto, a fim de que possam exercer o direito de
preferência da compra do bem.
(B) não pode alienar o bem, visto que, a partir do tombamento, o casarão tornou-se bem
inalienável.
(C) pode alienar o bem livremente, sem qualquer comunicação prévia ao Poder Público.
(D) somente pode alienar o bem para a União, instituidora do tombamento.
45 - (OAB - XVII Exame) O Município W, durante a construção de avenida importante, ligando
a região residencial ao centro comercial da cidade, verifica a necessidade de ampliação da área
a ser construída, mediante a incorporação de terrenos contíguos à área já desapropriada, a fim
de permitir o prosseguimento das obras. Assim, expede novo decreto de desapropriação,
declarando a utilidade pública dos imóveis indicados, adjacentes ao plano da pista. Diante deste
caso, assinale a opção correta.
(A) É válida a desapropriação, pelo Município W de imóveis a serem demolidos para a
construção da pública, mas não a dos terrenos contíguo à obra.
(B) Não é válida a desapropriação, durante a realização da obra, pelo Município W, de novos
imóveis, qualquer que seja a finalidade.
(C) É válida, no curso da obra, a desapropriação, pelo Município W, de novos imóveis em área
contigua necessária ao desenvolvimento da obra.
(D) Em relação às áreas contiguas à obra, a única forme de intervenção estatal da qual pode se
valer o Município W é a ocupação temporária.
46 - (OAB XXIX - Exame) O poder público, com fundamento na Lei nº 8.987/1995, pretende
conceder à iniciativa privada uma rodovia que liga dois grandes centros urbanos. O edital,
publicado em maio de 2018, previu a duplicação das pistas e a obrigação de o futuro

concessionário desapropriar os terrenos necessários à ampliação. Por se tratar de projeto antigo,
o poder concedente já havia declarado, em janeiro de 2011, a utilidade pública das áreas a serem
desapropriadas no âmbito do futuro contrato de concessão. Com base na hipótese apresentada,
assinale a afirmativa correta.
(A) O ônus das desapropriações necessárias à duplicação da rodovia não pode ser do futuro
concessionário, mas sim do poder concedente.
(B) O poder concedente e o concessionário só poderão adentrar os terrenos necessários à
ampliação da rodovia após a conclusão do processo de desapropriação.
(C) O decreto que reconheceu a utilidade pública dos terrenos caducou, sendo necessária a
expedição de nova declaração.
(D) A declaração de utilidade pública pode ser emitida tanto pelo poder concedente quanto pelo
concessionário.
47 - (OAB XXVIII - Exame) Determinado Município fez publicar decreto de desapropriação
por utilidade pública de determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que
incluiu o imóvel de Ana. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente federativo, de modo
que a desapropriação se consumou na via administrativa. Após o início das obras, foi constatada
a necessidade, de maior urgência, da instalação de uma creche na mesma localidade, de modo
que o Município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo erigida. Ana
se arrependeu do acordo firmado com o poder público. Diante dessa situação hipotética, na
qualidade de advogado(a) de Ana, assinale a afirmativa correta.
(A) Ana deverá ajuizar ação de retrocessão do imóvel, considerando que o Município não
possui competência para atuar na educação infantil, de modo que não poderia alterar a
destinação do bem expropriado para esta finalidade.
(B) Cabe a Ana buscar a anulação do acordo firmado com o Município, que deveria ter ajuizado
a indispensável ação de desapropriação para consumar tal modalidade de intervenção do estado
na propriedade.
(C) O ordenamento jurídico não autoriza que Ana impugne a desapropriação amigável acordada
com o Município, porque a nova destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público, a
caracterizar a chamada tredestinação lícita.
(D) Ana deverá ajuizar ação indenizatória em face do ente federativo, com base na
desapropriação indireta, considerando que o Município não pode conferir finalidade diversa da
constante no decreto expropriatório.
48 - (OAB XXII - Exame) O Município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o
desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis, os quais
ameaçam ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos.
Diante do iminente perigo público a residências e à vida de pessoas, o Poder Público deve,
prontamente, utilizar maquinário, que não consta de seu patrimônio, para realizar as medidas
de contenção pertinentes. Assinale a opção que indica a adequada modalidade de intervenção
na propriedade privada para a utilização do maquinário necessário.
(A) Requisição administrativa.
(B) Tombamento.
(C) Desapropriação.

(D) Servidão administrativa.
49 - (OAB XX - Exame) O Estado Beta pretende estabelecer ligação viária entre dois
municípios contíguos em seu território. Para tanto, mostra-se necessária a desapropriação, por
utilidade pública, de bem de propriedade de um dos municípios beneficiários da obra. Quanto
à competência do Estado Beta para desapropriar bem público, assinale a afirmativa correta.
(A) O Estado Beta não tem competência para desapropriar, por utilidade pública, bem
municipal.
(B) O Estado Beta não tem competência para desapropriar bens públicos.
(C) O Estado Beta poderá desapropriar sem qualquer providência preliminar.
(D) O Estado Beta poderá desapropriar mediante a respectiva autorização legislativa.
50 - (OAB XX - Exame) O Estado Alfa e os Municípios Beta e Gama, localizados naquele
Estado, celebraram protocolo de intenções para a constituição de consórcio público para
atuação na área de saneamento, dispondo que o consórcio teria personalidade jurídica de direito
público. No protocolo de intenções está prevista a outorga de concessão, permissão e
autorização de serviços públicos pelo consórcio, além da possibilidade de promover
desapropriações e instituir servidões. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.
(A) O consórcio é ente desprovido de personalidade e, portanto, não é válida a previsão contida
no protocolo de intenções.
(B) O consórcio em referência não poderá ser constituído sem a obrigatória participação da
União entre os seus consorciados.
(C) Após a constituição do consórcio, poderá ele promover desapropriação, pois prevista no
protocolo, mas a declaração de utilidade pública não pode ser feita pelo consórcio.
(D) Com a assinatura do protocolo de intenções por todos os entes participantes, estará
constituído o consórcio em referência.

