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DIREITO ADMINISTRATIVO 
SERVIDORES PÚBLICOS 
 
1. (VI EXAME DA OAB) Luiz Fernando, servidor público estável pertencente aos quadros de uma 
fundação pública federal, inconformado com a pena de demissão que lhe foi aplicada, ajuizou ação 
judicial visando à invalidação da decisão administrativa que determinou a perda do seu cargo 
público. A decisão judicial acolheu a pretensão de Luiz Fernando e invalidou a penalidade disciplinar 
de demissão. Diante da situação hipotética narrada, Luiz Fernando deverá ser 

(A) reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, ou no resultante de sua transformação, com 
ressarcimento de todas as vantagens. 

(B)  aproveitado no cargo anteriormente ocupado ou em outro cargo de vencimentos e 
responsabilidades compatíveis com o anterior, sem ressarcimento das vantagens 
pecuniárias. 

(C)  readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis, com ressarcimento 
de todas as vantagens. 

(D)  reconduzido ao cargo anteriormente ocupado ou em outro de vencimentos e 
responsabilidades compatíveis com o anterior, com ressarcimento de todas as vantagens 
pecuniárias. 
 

2. (VI EXAME DA OAB) Joana D´Arc, beneficiária de pensão por morte deixada por ex-fiscal de 
rendas, falecido em 5/1/1999, ajuizou ação ordinária em face da União, alegando que determinado 
aumento remuneratório genérico concedido aos fiscais de renda em atividade não lhe teria sido 
repassado. Assim, isso teria violado a regra constitucional da paridade remuneratória entre ativos, 
inativos e pensionistas. Acerca de tal alegação, é correto afirmar que é manifestamente 

(A)  procedente, pois, embora a regra da paridade remuneratória entre ativos, inativos e 
pensionistas tenha sido revogada pela EC 41/2003, a pensão por morte rege-se pela lei 
vigente à época do óbito, quando ainda vigia tal regra. 

(B)  improcedente, pois, nos termos do verbete 339 da Súmula de Jurisprudência do STF, não 
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob fundamento de isonomia. 

(C) improcedente, pois a regra da paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas 
foi revogada pela EC 41/2003, sendo absolutamente irrelevante o fato de o ex-servidor ter 
falecido antes da edição da referida emenda. 

(D) procedente, pois a CRFB garante o reajustamento da pensão por morte dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

 
DECISÕES ADMINISTRATIVAS 
 
3. (VI EXAME DA OAB) Durante competição esportiva (campeonato estadual de futebol), o clube “A” 
foi punido com a perda de um ponto em virtude de episódios de preconceito por parte de sua torcida. 
Com essa decisão de primeira instância da justiça desportiva, o clube “B” foi declarado campeão 
naquele ano. O clube “A” apresentou recurso contra a decisão de primeira instância. Antes mesmo 
do julgamento desse recurso, distribuiu ação ordinária perante a Justiça Estadual com o objetivo de 
reaver o ponto que lhe fora retirado pela Justiça arbitral. Diante de tal situação, é correto afirmar que 

(A) como o direito brasileiro adotou o sistema de jurisdição una, tendo o Poder Judiciário o 
monopólio da apreciação, com força de coisa julgada, de lesão ou ameaça a direito, é 
cabível a apreciação judicial dessa matéria a qualquer tempo. 

(B) as decisões da Justiça Desportiva são inquestionáveis na via judicial, uma vez que vige, no 
direito brasileiro, sistema pelo qual o Poder Judiciário somente pode decidir matérias para 
as quais não exista tribunal administrativo específico. 

(C) como regra, o ordenamento vigente adota o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 
5º, XXXV, da CRF(B); todavia, as decisões da Justiça Desportiva consubstanciam exceção 
a essa regra, já que são insindicáveis na via judicial. 

(D) o Poder Judiciário pode rever decisões proferidas pela Justiça Desportiva; ainda assim, 
exige-se, anteriormente ao ajuizamento da ação cabível, o esgotamento da instância 
administrativa, por se tratar de exceção prevista na Constituição. 
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RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
4. (VI EXAME DA OAB) 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 danos 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. 

 
5.  (VIII EXAME DA OAB) 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 X, 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). 

 
CONTRATOS E ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.  (VI EXAME DA OAB)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. 
 
7. (VII EXAME DA OAB) Acerca das modalidades de extinção dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  A renúncia configura modalidade de extinção por meio da qual são extintos os efeitos do ato 
por motivo de interesse público. 

(B)  A cassação configura modalidade de extinção em que a retirada do ato decorre de razões 
de oportunidade e conveniência. 

(C) A revogação configura modalidade de extinção que ocorre quando a retirada do ato se dá 
por ter sido praticado em contrariedade com a lei. 

(D) A caducidade configura modalidade de extinção em que ocorre a retirada do ato por ter 
sobrevindo norma jurídica que tornou inadmissível situação antes permitida pelo direito e 
outorgada pelo ato precedente. 
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8. (VI EXAME DA OAB) Quatro municípios celebram um consórcio público para desenvolverem um 
projeto comum para o tratamento industrial de lixo coletado em suas respectivas áreas, criando uma 
pessoa jurídica para gerenciar as atividades do consórcio. À luz da legislação aplicável, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Como se trata de atividade tipicamente estatal, essa pessoa jurídica administrativa deverá 
ser obrigatoriamente uma autarquia, criada por lei oriunda do maior município celebrante do 
pacto. 

(B)  O ordenamento jurídico brasileiro admite, no caso, tanto a criação de uma pessoa jurídica 
de direito público (a chamada associação pública) quanto de direito privado. 

(C)  O ordenamento jurídico brasileiro não admite a criação de uma entidade desse tipo, pois as 
pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta são apenas as indicadas no art. 5º 
do Decreto-Lei 200/67. 

(D)  A pessoa jurídica oriunda de um consórcio público não poderá ser, em hipótese alguma, 
uma pessoa jurídica de direito privado, pois isso não é admitido pela legislação aplicável. 

 
9. (VIII EXAME DA OAB) Uma concessionária de serviço público, em virtude de sua completa 
inadequação na prestação do serviço, não consegue executar o contrato. 
Nesse caso, segundo a Lei n. 8.987/95, poderá ser declarada, a critério do poder concedente, a 
extinção do contrato por 

(A)  caducidade. 
(B)  encampação. 
(C)  anulação. 
(D)  revogação. 

 
10. (VIII EXAME DA OAB) 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 a 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. 

 
PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
11. (VII EXAME DA OAB) É correto afirmar que o poder de polícia, conferindo a possibilidade de o 
Estado limitar o exercício da liberdade ou das faculdades de proprietário, em prol do interesse 
público, 

(A)  gera a possibilidade de cobrança de preço público. 
(B)  se instrumentaliza sempre, e apenas, por meio de alvará de autorização. 
(C) para atingir os seus objetivos maiores, afasta a razoabilidade, em prol da predominância do 

interesse público. 
(D) deve ser exercido nos limites da lei, gerando a possibilidade de cobrança de taxa. 

 
12. (VIII EXAME DA OAB) Com a finalidade de minimizar as consequências dos problemas de trânsito 
na cidade “X”, o Prefeito estabeleceu, por meio de decreto de natureza genérica e abstrata, restrições 
à circulação de veículos na região central, proibindo a circulação de veículos e as operações de 
carga e descarga no período compreendido entre 6h e 22h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, 
na área de abrangência especificada. Face a esse fato, a Associação Empresarial do ramo de 
transporte de mercadorias procura um advogado para orientá‐la na proteção de seus interesses. 
Com base na hipótese apresentada, assinale a alternativa que indica a linha de atuação mais 
apropriada proposta pelo advogado. 
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(A)  Impetração de mandado de segurança contra o Decreto, ao argumento de que faltaria ao 
Município competência normativa para estabelecer a referida restrição. 

(B)  Ajuizamento de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
jurisdicional com a finalidade de suspender os efeitos do Decreto, ao argumento de vício de 
razoabilidade/proporcionalidade. 

(C)  Impetração de mandado de segurança contra o Decreto, ao argumento de vício de 
razoabilidade/proporcionalidade. 

(D)  Ajuizamento de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
jurisdicional com a finalidade de suspender os efeitos do Decreto, ao argumento de que 
faltaria ao Município competência normativa para estabelecer a referida restrição. 

 
BENS PÚBLICOS 
 
13.  (VII EXAME DA OAB) 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. 
 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
 
14. (VII EXAME DA OAB) 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. 

 
15. (VIII EXAME DA OAB) 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. 
 
DESAPROPRIAÇÃO 
 
16. (VII EXAME DA OAB) 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 imitirse provisoriamente na posse dos terrenos. 

(B)  a desapropriação não poderá consumar‐se, tendo em vista que não houve concordância dos 

titulares dos terrenos. 
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(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. 
 
17. (VIII EXAME DA OAB) 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. 

 
TOMBAMENTO 
 
18. (VII EXAME DA OAB) 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 do tombamento promovido pelo Município, poderá 
gravá‐lo com o penhor. 

 

 
 

GABARITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

1- A 
2-A 
3-D 
4-B 
5-C 
6-B 
7-D 
8-B 
9-A 
10-B 
11-D 
12-B 
13-C 
14-C 
15-A 
16-A 

17-A 
18-D 
 

 


