


Direito Administrativo 
 

(ESAF/Receita Federal/2009) 
01) A expressão Administração Pública, em sentido estrito, compreende, sob o aspecto subjetivo, os 
órgãos administrativos e, sob o aspecto objetivo, a função administrativa, excluídos, no primeiro caso, os 
órgãos governamentais e, no segundo, a função política. 

Comentário: 
 

Administração Pública 

- Existem dois conceitos em relação à Administração Pública: 
 
* Administração Pública em Sentido Estrito; 
 
* Administração Pública em Sentido Amplo. 

Administração Pública em Sentido Estrito Administração Pública em Sentido Amplo 

Trata-se apenas dos órgãos e entidades que 
praticam funções administrativas, sem ter atos de 
governo. 

Abarca os atos de governo que são exercidos 
pelos órgãos com função política, assim como 
os órgãos que exercem função administrativa, 
ou seja, que executam os planos de governo; 

- A Administração Pública em Sentido Estrito, pode ser conceituada a partir de duas espécies: 
 
* Administração Pública em Sentido Formal, Orgânico ou Subjetivo; 
 
* Administração Pública em Sentido Material, Objetivo ou Funcional. 

Sentido Formal, Orgânico ou Subjetivo Sentido Material, Objetivo ou Funcional 

Conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas 
que executam as atividades administrativas do 
Estado; (Algumas BANCAS consideram que as 
atividades da Administração públicas são 
executadas apenas pela Administração Direta e 
Indireta); 

Consiste nas atividades exercidas pelas pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes que possuem função 
administrativa do Estado; Tal sentido está 
relacionado à Administração Externa ou 
Extroversa, que é aquela que se vincula à 
interação com a sociedade (administrados); 

Sentido Material, Objetivo ou Funcional – Atividades da Administração Pública 

- São consideradas atividades da Administração Pública: 
 
* Polícia Administrativa; 
 
* Serviço Público; 
 
* Fomento; 
 
* Intervenção; 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/SEAD-AP/2010) 
02) Levando em consideração a doutrina da administração pública no Brasil e a Constituição Federal de 
1988, o princípio da administração pública que impõe a prática de atos voltados para o interesse público 
é o princípio da finalidade. 

Comentário: 
 

Princípio da Impessoalidade 

- É o princípio que busca a finalidade pública, procurando tratar todos os administrados de forma 
isonômica, sendo vedada a promoção pessoal. 

- Desdobra-se em 04 princípios:  
* Princípio da Finalidade;  
* Princípio da Igualdade ou Isonomia;  
* Vedação de Promoção Pessoal;  
* Impedimento e Suspeição. 

Princípio da Finalidade 



Estabelece que os atos da administração pública tenham por finalidade a satisfação do interesse 
público; 

Princípio da Igualdade ou Isonomia 

A administração deve tratar todos de forma isonômica, sem discriminações, não podendo favorecer 
pessoas indevidamente; 

- CF/88, Art.37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

- CF/88, Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Vedação de Promoção Pessoal 

É vedada a promoção pessoal do agente público, pois estes atuam em nome do Estado. 

- CF/88, Art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

OBS: A promoção pessoal fere também os princípios da legalidade e moralidade. 

Impedimento e Suspeição 

Tais princípios são utilizados quando a pessoa não pode atuar em determinado processo administrativo 
ou judicial por causa do grau de parentesco, amizade ou inimizade; 

 
Gabarito: Correto. 

(IBFC/TRE-PA/2020) 
03) A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de 
subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela 
investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. 

Comentário: 
 
Lei 13.848/19. Art. 3º A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela 
ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura 
a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes 
desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. 
 

Agências Executivas x Agências Reguladoras 

Agências Reguladoras 

Autarquias em regime especial; 

Têm como função regulamentar, controlar e fiscalizar os serviços, atividades e bens transferidos ao setor 
privado. 

Exercem o poder de polícia, impondo limites administrativos. 

Possuem uma maior autonomia administrativa; 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o que lhes confere maior autonomia 
administrativa e financeira, contudo, não possuem independência em relação aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, pois submetem-se aos controles de tais poderes.  

Origina-se, por lei, como Agência Reguladora; 

Todas as Entidades Políticas (U/E/DF/M) podem criar Agência Reguladora; 

Possuem vínculo com a Administração Direta, e não subordinação; 

Seus dirigentes possuem estabilidade, desfrutam de mandato conferido por lei, e somente podem ser 
desligados ao término do período de investidura, por condenação judicial ou após processo 
administrativo. 

As decisões definitivas das agências, em regra, não são passíveis de apreciação por outros órgãos ou 
entidades da administração pública. 

As agências reguladoras, no que se refere à concessão, permissão e autorização de serviço público, 
possuem a atribuição de definir o valor da tarifa. 

Estão sujeitas ao controle financeiro, contábil e orçamentário do Poder legislativo, com o auxílio do 
TCU. 



Possuem decisão colegiada, sendo os membros nomeados pelo Chefe do Executivo, com aprovação 
do legislativo; 

O dirigente da agência reguladora, após o cumprimento do seu mandato, ficará impedido, por 
determinado prazo, normalmente 04 meses (quarentena), de praticar exercícios voltados ao setor 
atribuído a agência reguladora, podendo ser tipificado crime de advocacia administrativa, além de outras 
sanções cabíveis. 

Cada agência tem especialização em relação à sua atribuição técnica; 

Ex: Anvisa; ANS; ANCINE; ANEEL; ANTT; ANAC; ANTAC. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-AL/2012) 
04) A coercibilidade e a imperatividade não permeiam os atos negociais. 

Comentário: 
 
Tais atributos não existem nos atos enunciativos e nos atos negociais, pois eles consubstanciam uma ordem ou 
obrigação. 
 
Atos negociais: são todos aqueles que contêm uma declaração de vontade da Administração apta a concretizar 
determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao particular, nas condições impostas ou consentidas 
pelo Poder Público. Exemplos: licença, autorização e permissão. 
 
Imperatividade = traduz a possibilidade que tem a Administração de criar obrigações ou impor restrições, 
unilateralmente, aos administrados. 
 
Coercibilidade =  Poder que tem a norma jurídica de se fazer cumprir à força. 
 
Gabarito: Correto. 

(TRT/TRT/2012) 
05) Pela teoria dos motivos determinantes, quando a Administração motiva o ato, este somente será válido 
se os motivos forem verdadeiros, a menos que a lei não exija a motivação. 

Comentário: 
 

Teoria dos motivos determinantes 

A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato à motivação nele contida. 

A Teoria dos Motivos Determinantes apregoa que o ato administrativo que contar com motivação 
expressa passa a ter sua validade aferida com base nesse motivo, além dos demais elementos de sua 
formação. 

Da aplicação da teoria dos motivos determinantes decorre a invalidação de um ato administrativo, 
caso seus motivos explicitados não correspondam à realidade, ainda que não se exigisse, no caso, 
motivação. 

A teoria dos motivos determinantes cria para o administrador a necessária vinculação entre os motivos 
invocados para a prática de um ato administrativo e a sua validade jurídica. 

Nem todo ato administrativo necessita ser motivado. No entanto, nesses casos, a explicitação do 
motivo que fundamentou o ato passa a integrar a própria validade do ato administrativo como um todo. 
Assim, se esse motivo se revelar inválido ou inexistente, o próprio ato administrativo será igualmente 
nulo, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 

A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, para fins de controle da atuação da Administração 
pública pelo Poder Judiciário, permite a anulação judicial de atos discricionários, quando identificada 
inexistência ou falsidade dos pressupostos de fato ou de direito declarados pela Administração para 
edição do ato. 

 
Gabarito: Errado. 

 

  



Direito Constitucional 
 

(CESPE/MPE-SE/2010) 
06) Tratando-se de mutação constitucional, o texto da constituição permanece inalterado, e alteram-se 
apenas o significado e o sentido interpretativo de determinada norma constitucional. 

Comentário: 
 

Mutação Constitucional 

Trata-se da manifestação do poder constituinte difuso, consiste em proceder a um novo modo de 
interpretar determinada norma constitucional, sem que haja alteração do próprio texto constitucional. 

Ocorre quando, em virtude de evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou por força do 
predomínio de nova visão jurídica, altera-se a interpretação dada à constituição, mas não o seu texto. 

O Texto Constitucional não é modificado, permanecendo o mesmo, porém o sentido do texto sofre 
modificações. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPE-RR/2008) 
07) Como o poder constituinte originário dá início à ordem jurídica, todos os diplomas infraconstitucionais 
perdem vigor com o advento de nova Constituição. 

Comentário: 
 
De acordo com Pedro Lenza: 
 
"Todas as normas que forem incompatíveis com a nova Constituição serão revogadas, por ausência de 
recepção. Vale dizer, a contrario sensu, a norma infraconstitucional que não contrariar a nova ordem será 
recepcionada, podendo, inclusive, adquirir uma nova 'roupagem'. (...) Pode-se afirmar, então, que, nos casos de 
normas infraconstitucionais produzidas antes da nova Constituição, incompatíveis com as novas regras, não se 
observará qualquer situação de inconstitucionalidade, mas, apenas, como vimos, de revogação da lei anterior pela 
nova Constituição, por falta de recepção". 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-SP/2010) 
08) A ocorrência de calamidade de graves proporções na natureza possibilitam ao Presidente da República 
decretar, nos termos da Constituição Federal estado de calamidade pública. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 
determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional 
ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRF-2/2009) 
09) Compete à Polícia Federal apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim 
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e intermunicipal e exija repressão 
uniforme. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 144. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se a: 
 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
 
Gabarito: Errado. 

(FUNIVERSA/ADASA/2009) 



10) Uma lei estrangeira pode vir a regular, no Brasil, a sucessão de bens aqui localizados. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 5º. XXXI. A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de 
cujus"; 
 
Gabarito: Correto. 

 

  



Direito Penal 
 

(UESPI/PC-PI/2009) 
11) A lei penal mais benéfica é portadora da retroatividade, mas não da ultratividade. 

Comentário: 
 

Extra-atividade 

É o gênero que se divide em duas espécies: 
 
* Ultratividade; 
 
* Retroatividade. 

Ultratividade Retroatividade 

Lei penal que continua aplicando seus efeitos, mesmo 
já revogada, em relação aos fatos ocorridos durante 
sua vigência. (Leis Excepcionais ou Temporárias). 

Lei penal que retroage no tempo, antes mesmo de 
sua entrada em vigor, para ser aplicada. 
 
Sendo a lei penal mais benigna, aplica-se a extra-
atividade, especificamente, a retroatividade para 
beneficiar o réu. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/TJ-RJ/2013) 
12) A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da 
permanência. O mesmo não se pode dizer relativamente ao crime continuado. 

Comentário: 
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A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é 
anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRE-AL/2010) 
13) Há culpa inconsciente quando, embora previsível o resultado, o agente não o prevê por descuido, 
desatenção ou desinteresse. 

Comentário: 
 

Culpa Inconsciente 

- O agente não prevê que possa ocorrer o resultado, mas acaba ocorrendo, mesmo não querendo. 

- Caracterizadores da Culpa Inconsciente: 
a) Inobservância do cuidado objetivo. 
b) Comportamento humano voluntário. 
c) Produção de um resultado involuntário. 

 

Culpa Consciente x Dolo Eventual 

Culpa Consciente Dolo Eventual 

O agente prevê o resultado e espera que não 
aconteça. 

O agente prevê o resultado e admite e aceita o 
risco de produzi-lo, 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TCE-AP/2010) 
14) Nos crimes preterdolosos, o agente é punido a título de dolo e também de culpa. 

Comentário: 
 

Crime Preterdoloso 

- O agente com vontade de executar certo crime (dolo), acaba praticando um crime mais grave, mas por 
culpa, e não por dolo.  
 
Ex: Lesão corporal seguida de morte. 



 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/DPE-AL/2009) 
15) Quanto ao estado de necessidade, o CP brasileiro adotou a teoria da diferenciação, que só admite a 
incidência da referida excludente de ilicitude quando o bem sacrificado for de menor valor que o protegido. 

Comentário: 
 

Estado de Necessidade - Teorias 

Teoria Unitária Teoria Diferenciada 

O bem jurídico sacrificado deve ter valor igual ou 
inferior ao preservado.  
 
Se o bem jurídico tiver valor superior, será tipificado 
crime com atenuação da pena de um a dois terços. 
(CP/40. Art. 24. § 2º) 

O Estado de necessidade se divide em: 
 
Justificante: O bem jurídico sacrificado possui 
valor inferior ao preservado. Nesse ocorre a 
exclusão de ilicitude. 
 
Exculpante: O bem jurídico sacrificado possui 
valor superior ou igual ao preservado. Aqui ocorre 
a exclusão de culpabilidade.  

Adotada pelo Código Penal O Código Penal Militar adotou a Teoria 
Diferenciada. 

 
Gabarito: Errado. 

 

  



Direito Processual Penal 
 

(CESPE/DPE-PE/2018) 
16) Estando o réu no estrangeiro, em local sabido, a sua citação será feita por carta rogatória, não havendo 
necessidade de suspensão do prazo prescricional. 

Comentário: 
 
CPP. Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, 
suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/STJ/2018) 
17) É atribuição do oficial de justiça a citação por hora certa — que tem os mesmos efeitos da citação 
pessoal —, quando ele verificar que o réu se oculta para não ser citado. 

Comentário: 
 

Citação Ficta por Hora certa 

- Ocorre quando o réu se oculta para não ser citado, ou seja, está fugindo da citação; 

- CPP/41, Art. 362.  Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a 
ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Parágrafo único.  Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á 
nomeado defensor dativo. 

- A citação por Hora certa seguirá os trâmites do CPC; 

- CPC/15, Art. 252.  Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 
domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 
pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar 
a citação, na hora que designar. 

Parágrafo único.  Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a 
intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 
correspondência. 

Art. 253.  No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, 
comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. 

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, 
dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção 
judiciárias. 

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver 
sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a 
receber o mandado. 

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou 
vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. 

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial 
se houver revelia. 

Art. 254.  Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado 
ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, 
telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. 

 
Gabarito: Correto. 

(IBFC/PC-PR/2019) 
18) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

Comentário: 
 
CPP/41, Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, 

não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



 
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei 
civil. 
 

Sistemas de Avaliação das Provas 

Sistema do Livre 
Convencimento Motivado 

ou Persuasão Racional 

Juiz, fundamentadamente, atribui o valor que entender mais conveniente 
para cada prova, não estando vinculado a conferir determinado peso a certo 
tipo de prova. 

Regra. 

Sistema da prova tarifada 

Estabelece, diretamente pela lei, determinados pesos que cada prova possui. 
O Juiz faz a comparação dos pesos das provas a favor e das provas em sentido 
contrário. 

Brasil adota em casos excepcionais. (Art. 62, Art. 92, Art. 155. P.único, Art. 
158, Art. 232. P.único, CPP) 

Sistema da Íntima 
Convicção 

Estabelece que não existe necessidade de fundamentação por parte do 
julgador, sendo decidido da maneira que a sua sensação de justiça indicar. 

Brasil adota em casos excepcionais (Tribunal do Júri). 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-ES/2011) 
19) A prisão em flagrante delito não é ato privativo das forças policiais. 

Comentário: 
 
CPP/41, Art. 301.  Qualquer do povo poderá (Sujeito Ativo Facultativo) e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão (Sujeito Ativo Obrigatório) prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 
 
Gabarito: Correto. 

(NC-UFPR/TJ-PR/2019) 
20) Sobre a prisão em flagrante, responda: 
Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 

Comentário: 
 

Flagrante Provocado ou Preparado 

- O agente infrator é influenciado a cometer o crime pela autoridade policial. 

- É considerado crime impossível, ou seja, não é considerado crime; 

STF/Súmula 145 

Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 

- A Doutrina aceita o flagrante preparado quando o agente infrator for pegue por estar cometendo crime 
diverso. 

 
Gabarito: Correto. 

 
 


