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1. (2019 / FGV / Prefeitura de Salvador - BA) João, agente de fiscalização do Município de Salvador, na 

área de meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função, fiscalizava o exercício de atividades 
e veiculação de publicidade por meio de engenhos publicitários, para garantir o cumprimento das leis, 
regulamentos e normas pertinentes. 

 Ao verificar uma irregularidade cometida pelo particular fiscalizado por transgressão à legislação 
específica, João providenciou as pertinentes lavraturas da notificação, auto de infração e intimação. 

 A conduta de João, na hipótese descrita, está calcada no poder administrativo 
a) regulamentar, que autoriza a Administração Pública a fiscalizar e sancionar o particular que pratica 

qualquer ato tipificado como infração administrativa. 
b) disciplinar, que autoriza a Administração Pública a regulamentar e punir o particular que causa qualquer 

ato que viole o interesse público. 
c) de vinculação, que autoriza a Administração Pública a editar atos concretos e específicos para determinar 

a forma como cada particular deve exercer suas atividades 
d) de polícia, que autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade 

em favor do interesse público. 
e) de hierarquia, que autoriza a Administração Pública a restringir as atividades privadas em favor do 

interesse público, independentemente de prévia lei sobre o tema. 
 

2. (2018 / FGV / Câmara de Salvador - BA) João construiu prédio de sua mercearia, sem requerer ou obter 
alvará de localização e funcionamento junto ao Município de Salvador, invadindo inclusive parte da 
calçada. Após regular processo administrativo, diante da omissão de João, o Município procedeu à 
demolição da parte construída ilegalmente em área pública. 

 A conduta do poder público municipal está: 
a) correta, e calcada em seu poder regulamentar, pelo atributo da coercitibilidade; 
b) correta, e calcada em seu poder de polícia, pelo atributo da autoexecutoriedade; 
c) correta, e calcada em seu poder disciplinar, pelo atributo da imperatividade; 
d) errada, pois a medida extrema restringiu direito e uso da propriedade, razão pela qual deveria ter sido 

aplicada apenas a multa; 
e) errada, pois a medida extrema restringiu direito e uso da propriedade, razão pela qual deveria ter sido 

precedida de provimento judicial. 
 

3. (2015 /  FGV /Prefeitura de Paulínia - SP) Poderes administrativos são o conjunto de prerrogativas que o 
ordenamento jurídico confere aos agentes administrativos com a finalidade de permitir que o Estado 
alcance seus objetivos para atender ao bem comum. É hipótese de emprego do poder disciplinar a 

a) aplicação de uma multa por agente público municipal ao particular que cortou árvore em área de 
preservação ambiental permanente; 

b) interdição de um supermercado que vendia produtos impróprios ao consumo pela equipe de fiscalização 
sanitária municipal; 

c) fiscalização do trânsito de veículos automotores por agentes municipais com o objetivo de manter a 
regularidade do tráfego nas vias municipais; 

d) edição de um decreto pelo Prefeito contendo normas genéricas e abstratas para complementar 
determinada lei municipal e permitir a sua efetiva aplicação; 

e) demissão de um agente público municipal, após processo administrativo disciplinar em que foram 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, pela prática de infração funcional. 

 
4. (2014 / FGV / SEFAZ- MT - Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal) Após várias denúncias, o 

Poder Público municipal realizou vistoria ao mercado “Super Vende Tudo”. Nessa oportunidade, 
verificou- se que vários produtos estavam com o prazo de validade vencido. Foi determinada, então, 
como medida de polícia, a interdição temporária do estabelecimento, durante o período necessário ao 
recolhimento das mercadorias vencidas. 

 O gerente do mercado, entretanto, recusou-se a permitir a retirada das mercadorias, argumentando 
que não havia qualquer decisão judicial que amparasse o comportamento dos fiscais. 

 A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
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a) Não é possível aos agentes de fiscalização determinar a interdição do estabelecimento e o recolhimento 

de mercadorias, uma vez que não foram garantidos ao particular o contraditório e a ampla defesa. 
b) A interdição do estabelecimento e o recolhimento das mercadorias, como atos de polícia, são 

autoexecutórios, dispensando prévia decisão judicial e admitindo o diferimento do contraditório e da 
ampla defesa para momento posterior. 

c) A interdição temporária de estabelecimento e o recolhimento de mercadorias não estão amparados pelo 
chamado poder de polícia, uma vez que este somente tem por objeto a preservação da segurança pública 

d) As medidas de fiscalização de polícia somente podem resultar, como sanção, na aplicação de multa, não 
se admitindo as medidas de interdição de estabelecimento e recolhimento de mercadorias. 

e) A interdição do estabelecimento e o recolhimento das mercadorias não poderiam ser determinados pelos 
agentes de fiscalização, uma vez que não há decisão judicial que legitime tais atos. 

 
5. (2019 / FCC / MPE-MT /  FCC - 2019 - MPE-MT - Promotor de Justiça Substituto) “Atividade estatal 

consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público”, conceitua-
se 

a) coercibilidade. 
b) discricionariedade. 
c) autoexecutoriedade. 
d) poder de polícia. 
e) probidade administrativa. 
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