
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

  LLIIVVEE  DDEE  DDIIRR..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  PPAARRAA  GGUUAARRDDAA  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  

DDEE  AABBRREEUU  EE  LLIIMMAA    CCOOMM  VVIIVVIIAANNEE  DDEELLGGAADDOO  ||  1111//0077//22002200  

1. (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.  
 

2. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria Pública) Joaquim construiu irregularmente, 
sem obter qualquer licença para tal e ao arrepio dos ditames legais sobre a matéria, um muro que 
se iniciou nos limites de sua propriedade e se estendeu para a calçada, ocupando parte de área 
pública, com risco iminente de desabamento e dificultando o tráfego de pedestres. 

 O poder público municipal, com as formalidades legais, utilizando sua prerrogativa de direito 
público que, calcada na lei, lhe autoriza a restringir o uso e o gozo da propriedade privada em favor 
do interesse da coletividade, determinou a demolição da obra. 

 O poder administrativo que fundamentou a demolição e o atributo do ato administrativo que fez 
valer tal decisão sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, são denominados, 
respectivamente, 

a) normativo e coercitibilidade. 
b) disciplinar e autoaplicabilidade. 
c) de polícia e autoexecutoriedade. 
d) sancionatório e imperatividade 
e) de hierarquia e impositividade. 
 

3. (FCC - 2013 - DPE-RS - Técnico de Apoio Especializado - Administrativo) Pelo atributo da 
autoexecutoriedade, a administração pública, no regular exercício de seu poder de polícia, 

a) edita atos normativos de limitações genéricas aos direitos individuais dos administrados, 
indistintamente. 

b) edita atos normativos estabelecendo atos materiais concretos passíveis de serem aplicados 
preventiva e repressivamente. 

c) impõe limitações ao exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, podendo se 
expressar por meio de medidas gerais ou específicas. 

d) exerce margem de apreciação quanto a determinados elementos do ato, tornando discricionária a 
atuação de polícia em alguns casos. 

e) pode executar, por seus próprios meios, suas decisões, prescindindo de autorização judicial. 
 

4. (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. 

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 
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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. (FCC - 2019 - TJ-AL - Juiz Substituto) A atuação da Administração Pública se dá sob diferentes 
formas, sendo o exercício do poder de polícia uma de suas expressões, 

a) presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a Administração ou com ela 
estabelecem qualquer vínculo jurídico, alçando a Administração a uma posição de supremacia em 
prol da consecução do interesse público. 

b) presente nas limitações administrativas às atividades do particular, tendo como principal atributo a 
imperatividade, que assegura a aplicação de medidas repressivas, independentemente de previsão 
legal expressa, a critério do agente público. 

c) dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de multas, 
e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a 
autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação. 

d) verificada apenas quando há atuação repressiva do poder público, tanto na esfera administrativa, 
com aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, com apreensão de bens e restrições a 
liberdades individuais. 

e) dotada de imperatividade, porém não de coercibilidade, pressupondo, assim, a prévia autorização 
judicial para a adoção de medidas que importem restrição à propriedade ou liberdade individual. 
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