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Direito Administrativo
Regime Jurídico Administrativo
1) CESPE - PRF/PRF/2013
No que se refere ao regime jurídico administrativo, julgue o item subsecutivo.
A administração não pode estabelecer, unilateralmente, obrigações aos particulares, mas apenas
aos seus servidores e aos concessionários, permissionários e delegatários de serviços públicos.
Certo
Errado

Ato Administrativo
2) CESPE - PRF/PRF/2013
A respeito da organização do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da natureza dos atos
praticados por seus agentes, julgue o item que se segue.
Praticado ato ilegal por agente da PRF, deve a administração revogá-lo.
Certo
Errado

Organização Administrativa
3) CESPE - PRF/PRF/2013
A respeito da organização do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da natureza dos atos
praticados por seus agentes, julgue o item que se segue.
Por ser órgão do Ministério da Justiça, a PRF é órgão do Poder Executivo, integrante da
administração direta.
Certo
Errado

Poderes Administrativos
4) FUNRIO - PRF/PRF/2009
A "Lei Seca" considera crime conduzir veículos com a ingestão no organismo de determinado
teor alcoólico, com penas que variam da multa até a reclusão. Um dos pontos polêmicos da lei
trata da obrigatoriedade do motorista em fazer testes de dosagem alcoólica (bafômetro) por estar
usando a rodovia que é de uso comum do povo, mas o motorista pode se recusar a fazer
qualquer teste, já que ninguém é obrigado a produzir uma prova contra si. No caso de o
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motorista usar a artimanha de se negar a fazer o exame, entrando posteriormente com um
recurso na Justiça, a lei prevê que o testemunho do agente de trânsito ou policial rodoviário tem
força de prova diante do juiz. A Administração Pública autua, por meio do seu agente policial,
que se vale de meio indiretos de coação, aplicando uma multa.
Como se denomina esse atributo do poder de polícia na doutrina, segundo Maria Sylvia Zanella
Di Pietro (Direito Administrativo)?
a) Atributo da coercibilidade.
b) Atributo da exigibilidade.
c) Atributo da autoexecutoriedade.
d) Atributo de ordem pública.
e) Atributo da previsibilidade legal.

Responsabilidade Civil do Estado
5) FUNRIO - PRF/PRF/2009
No que respeita à pessoa jurídica de direito público, a responsabilidade civil por ato ilícito
praticado por seu agente, em regra, se baseia na
a) culpa presumida.
b) teoria da responsabilidade por culpa.
c) teoria da irresponsabilidade.
d) prova de fortuito externo.
e) teoria da responsabilidade objetiva.

6) CESPE - PRF/PRF/2013
Um PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava
com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou
a morte do condutor desse veículo.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Em razão da responsabilidade civil objetiva da administração, o PRF será obrigado a ressarcir os
danos causados à administração e a terceiros, independentemente de ter agido com dolo ou
culpa.
Certo
Errado

Controle da Administração
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7) CESPE - PRF/PRF/2013
A respeito da organização do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da natureza dos atos
praticados por seus agentes, julgue o item que se segue.
Os atos praticados pelos agentes públicos da PRF estão sujeitos ao controle contábil e financeiro
do Tribunal de Contas da União.
Certo
Errado

Agentes Públicos
8) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Mário Manoel, aprovado em concurso público para cargo de Agente, no âmbito da Polícia
Rodoviária Federal, foi lotado, em 21/07/2004, para exercer atividades fixadas em Regulamento,
em rodovia federal no Estado do Rio de Janeiro. Em 21/07/2006, requereu sua remoção, visando
obter nova lotação, apresentando como motivação a proximidade de seu domicílio.
Levando em conta os fatos narrados, pode-se afirmar acerca da alteração de lotação do servidor
da Polícia Rodoviária Federal que o requerimento
a) não poderá ser atendido na medida em que, apesar de satisfeito o lapso temporal inicial,
referente à primeira lotação, o processo de remoção dar-se-á através de concurso de remoção, de
permuta ou pelo interesse da administração.
b) poderá ser acolhido, uma vez que o Agente permaneceu em sua primeira lotação por um
período mínimo de 2 (dois) anos exercendo atividades de natureza estritamente operacional
voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito compatíveis com a sua
experiência e aptidões, e a permuta é formalizada através de simples petição.
c) somente poderá ser acolhido se, no Edital do Concurso Público estiver prevista a possibilidade
de requerimento de remoção, fixando, igualmente o prazo referente à primeira lotação.
d) não poderá ser acolhido, uma vez que o tempo mínimo da primeira lotação do Agente é de 3
(três) anos exercendo atividades de natureza estritamente operacional voltadas ao patrulhamento
ostensivo e à fiscalização de trânsito compatíveis com a sua experiência e aptidões.
e) poderá ser acolhido, se ficar evidenciada a existência de vaga no local para onde o servidor
pretende obter nova lotação, caso em que a mesma pode ser processada através de requerimento
dirigido à Chefia Imediata para fins de trâmite e anotação nos
assentamentos funcionais.

9) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue o próximo item.
A nomeação para cargo de provimento efetivo será realizada mediante prévia habilitação em
concurso público de provas ou de provas e títulos ou, em algumas situações excepcionais, por
livre escolha da autoridade competente.
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Certo
Errado

10) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue o próximo item.
O servidor público federal investido em mandato eletivo municipal somente será afastado do
cargo se não houver compatibilidade de horário, sendo-lhe facultado, em caso de afastamento,
optar pela sua remuneração.
Certo
Errado

11) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue o próximo item.
Anulado o ato de demissão, o servidor estável será reintegrado ao cargo por ele ocupado
anteriormente, exceto se o cargo estiver ocupado, hipótese em que ficará em disponibilidade até
aproveitamento posterior em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis.
Certo
Errado

12) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Servidor público federal, localizado em autarquia federal, após responder a processo
administrativo disciplinar, por ser cotista de Sociedade Comercial, sendo que a função de gerente
era exercida por sua esposa, vem a ser demitido, em face da participação no quadro societário de
sociedade privada comercial.
Em face do narrado, é correto afirmar que
a) a participação como cotista em sociedade comercial não é vedada, em tese, ao servidor
público, desde que previamente autorizada em processo administrativo específico.
b) a participação como cotista em sociedade comercial é vedada ao servidor público, sendo
punida com pena de demissão.
c) a participação como cotista em sociedade comercial não é vedada ao servidor público, desde
que inexista vínculo familiar com o gerente, caso em que é aplicável a pena de demissão.
d) a participação como cotista em sociedade privada, gerenciada por familiar, é vedada ao
servidor público, sendo punida com pena de advertência.
e) a participação como cotista em sociedade comercial não é vedada, em tese, ao servidor
público.
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13) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Juventino é servidor público federal da carreira de policial rodoviário federal. Após cumprir dois
anos e onze meses de atividades nas atribuições do cargo da classe de agente, executando as
tarefas de natureza operacional, principalmente as voltadas para o patrulhamento ostensivo e a
fiscalização de trânsito; e já em via de receber sua progressão funcional legal para outro padrão,
além da estabilidade funcional, recebe para transferir sua experiência outro policial da carreira,
Orozimbo, que irá substituí-lo, pois o local de sua lotação também seria modificado. Passados
alguns dias ambos se tornam cordiais colegas de profissão e, achando-se cansados, se sentam
para um pequeno descanso durante o serviço. Um veículo que trafegava pelo acostamento da via
pública em alta velocidade acaba não sendo autuado por Juventino.
Neste caso, Orozimbo agiu de que forma?
a) Com inaptidão.
b) Com desídia.
c) Com incompetência.
d) Com presunção de não culpabilidade.
e) Com inassuidade.

14) CESPE - PRF/PRF/2013
Um PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava
com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou
a morte do condutor desse veículo.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Ainda que seja absolvido por ausência de provas em processo penal, o PRF poderá ser
processado administrativamente por eventual infração disciplinar cometida em razão do
acidente.
Certo
Errado

15) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue o próximo item.
Não é possível a aplicação de penalidade a servidor inativo, ainda que a infração funcional tenha
sido praticada anteriormente à sua aposentadoria.
Certo
Errado

Improbidade Administrativa
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16) CESPE - PRF/PRF/2008
Durante abordagem a um carro, um PRF, ao revistar o portamalas do automóvel, verificou
que mercadorias de comercialização proibida no território nacional haviam sido importadas pelo
condutor e estavam sendo transportadas. O condutor informou que era desempregado e fizera
viagem a país vizinho porque pretendia vender as mercadorias no DF e, ato contínuo, ofereceu
ao PRF R$ 1.000,00 para que este possibilitasse a continuidade da viagem, livre de qualquer
repressão.
Diante dessa situação hipotética e levando em consideração os ditames da Lei de Improbidade
Administrativa, assinale a opção correta.
a) Caso o PRF aceitasse a oferta do condutor, estaria configurada a prática de improbidade
administrativa na modalidade dos atos que importam enriquecimento ilícito.
b) Caso o PRF aceitasse a vantagem econômica oferecida, o condutor poderia responder
criminalmente, mas não responderia por improbidade administrativa, já que é particular, ou seja,
não ocupa função pública.
c) Caso o PRF aceitasse a vantagem econômica oferecida, estaria sujeito às cominações previstas
na lei em questão, as quais impedem, para evitar a dupla penalização, a aplicação de outras
sanções civis e administrativas.
d) Caso o PRF aceitasse a propina oferecida, qualquer pessoa que viesse a ter ciência do fato
poderia representar à autoridade administrativa competente para a instauração de investigação
destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Caso a representação atendesse aos
requisitos legais, a apuração dos fatos seria processada na forma do procedimento previsto no
CPC.
e) No caso de o PRF praticar o ato ímprobo, qualquer ação destinada a aplicar sanções previstas
na lei em apreço poderia ser proposta até cinco anos após o término do exercício do mandato do
PRF.

17) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Diretor de Administração de autarquia federal formaliza contrato para reforma de elevadores do
ente público, sem proceder a prévio procedimento licitatório, esclarecendo que a empresa
contratada é a única capaz de efetuar o serviço.
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, é correto afirmar, sob ponto de vista
administrativo, que a conduta mencionada constitui
a) conduta administrativa imune à punição.
b) probidade administrativa.
c) improbidade penal.
d) improbidade culposa civil.
e) improbidade administrativa.
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18) CESPE - PRF/PRF/2013
No que se refere ao regime jurídico administrativo, julgue o item subsecutivo.
Somente são considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causem lesão ao
patrimônio público ou importem enriquecimento ilícito.
Certo
Errado

Processo Administrativo Federal
19) CESPE - PRF/PRF/2013
Um PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava
com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou
a morte do condutor desse veículo.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Não poderá ser objeto de delegação a decisão referente a recurso administrativo interposto pelo
PRF contra decisão que lhe tiver aplicado penalidade em razão do acidente.
Certo
Errado

Gabarito
1) Errado
6) Errado
11) Errado
16) A

2) Errado
7) Certo
12) E
17) E

3) Certo
8) D
13) B
18) Errado

4) B
9) Errado
14) Certo
19) Certo

5) E
10) Errado
15) Errado
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