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1. (2015 / FGV / TJ-PI /FGV - 2015 - TJ-PI - Analista Judiciário -Escrivão Judicial) Em relação ao regime 

jurídico dos bens públicos, a doutrina de Direito Administrativo destaca a característica da: 
a) inalienabilidade, segundo a qual os bens dominicais não podem ser, em qualquer hipótese, alienados; 
b) impenhorabilidade, segundo a qual os bens públicos não se sujeitam ao regime de penhora; 
c) imprescritibilidade, segundo a qual os bens públicos não podem ser objeto de usucapião, exceto os de 

uso especial; 
d) onerabilidade, segundo a qual os bens públicos podem ser gravados com hipoteca e anticrese em favor de 

terceiros; 
e) licitação, segundo a qual todos os bens públicos só podem ser adquiridos mediante prévio procedimento 

licitatório. 
 

2. (2015 / FGV / TCE-RJ /FGV - 2015 - TCE-RJ - Auditor Substituto) A respeito do regime jurídico dos bens 
públicos, é correto afirmar que: 

a) os bens públicos não podem ser desapropriados, nem adquiridos por usucapião; 
b) os bens pertencentes às empresas estatais podem ser penhorados, ainda quando afetados à prestação de 

serviços públicos; 
c) os bens públicos dominicais são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis; 
d) os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial podem ser dados em garantia de dívidas do 

Tesouro Nacional; 
e) a alienação de bens públicos imóveis depende de lei autorizativa, avaliação prévia e licitação. 
 
3. (2018 / FCC / Câmara Legislativa do Distrito Federal ) O regime jurídico incidente sobre os bens de 

propriedade das pessoas jurídicas de direito público predica que os mesmos 
a) somente podem ser utilizados por particulares em caráter precário, sem prazo determinado, mediante 

outorga de permissão de uso, a título gratuito ou oneroso. 
b) são inalienáveis, salvo os de uso comum do povo, os quais, contudo, são também impenhoráveis como os 

demais. 
c) são impenhoráveis, salvo no processo de execução judicial de dívidas contra a entidade pública que 

detém o seu domínio. 
d) não são passíveis de utilização por particulares, salvo mediante concessão de direito real, com a 

necessária autorização legislativa e em caráter oneroso. 
e) são imprescritíveis, independentemente de sua natureza dominical, que afasta, contudo, a 

inalienabilidade. 
 
4. (2018 / FCC /TRT - 2ª REGIÃO (SP)) O regime jurídico aplicável aos imóveis públicos se presta à proteção 

dos mesmos, especialmente porque estes devem se destinar ao atingimento do interesse público e à 
prestação de utilidades em favor dos administrados. Nesse sentido, dentre as prerrogativas e proteções 
impostas aos bens públicos 

a) a inalienabilidade não permite venda ou doação de bens de uso comum do povo, de bens especiais ou de 
bens dominicais, independentemente de o titular integrar a Administração pública direta ou indireta. 

b) a impenhorabilidade impede que os bens públicos sejam compulsoriamente penhorados, admitindo essa 
garantia apenas quando em caráter voluntário por parte da Administração pública. 

c) a inalienabilidade protege os bens públicos afetados a uma finalidade pública, inclusive aqueles 
pertencentes a autarquias. 

d) não se incluem os bens pertencentes às autarquias, salvo quando expressamente previstos em lei. 
e) não se inclui a inalienabilidade dos bens de uso especial, tendo em vista que somente os bens de uso 

comum do povo são indisponíveis. 
 

5. (2014 / FCC / TRT - 18ª Região (GO) /FCC - 2014 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do Trabalho) No tocante ao 
regime legal dos bens das entidades pertencentes à Administração pública, é correto afirmar: 

a) Os bens pertencentes a autarquia são impenhoráveis, mesmo para satisfação de obrigações decorrentes 
de contrato de trabalho regido pela Consolidação da Legislação Trabalhista. 

b) Os bens pertencentes às entidades da Administração indireta são bens privados e, portanto, passíveis de 
penhora. 
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c) A imprescritibilidade é característica que se aplica tão somente aos bens públicos de uso comum e 
especial, não atingindo os bens dominicais. 

d) Em face da não aplicação do art. 730 do Código de Processo Civil às lides trabalhistas, os bens públicos 
podem ser penhorados para satisfação de débitos reconhecidos pela Justiça Laboral. 

e) A regra da imprescritibilidade dos bens públicos, por ter origem legal, não se aplica ao instituto da 
usucapião especial urbana, de status constitucional. 

 


