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GRUPO III 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR 
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO (70 PONTOS) 
 
1. DISSERTAÇÃO.  
 
a.  Discorrer sobre o tema: A ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO. (20 PONTOS) 
b. Discorrer sobre o tema: REGIME JURÍDICO DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS. (15 PONTOS)  
 

 
2. Analise o processo de nomeação do Procurador-Geral do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica - CADE à luz do Direito Administrativo. Justifique sua resposta. 
(10 PONTOS) 
 
 
3. Em um concurso público no qual se inscreveram quinhentos e oitenta candidatos, 
ocorreu fraude com a divulgação prévia do gabarito de respostas para alguns 
candidatos, mediante pagamento de propina. Ocorre que havia cinco vagas a serem 
preenchidas, tendo sido aprovados oito candidatos. Dentre os candidatos aprovados e 
nomeados, foi apurado pela Polícia que dois deles haviam participado da fraude. Em 
relação a mais um dos aprovados, embora suspeito, ainda não havia sido finalizada a 
apuração da sua responsabilidade. Restando três vagas a serem preenchidas, dentre os 
seis outros candidatos que haviam obtido sucesso na prova e ainda não tinham 
conseguido a nomeação, analise a questão à luz do Direito Administrativo e indique 
justificadamente uma solução. (5 PONTOS) 
 
 
4. Analise a questão do Controle judicial dos atos  administrativos dos administradores 
autárquicos. Justifique sua resposta. (10 PONTOS) 
 
 
5. Relativamente ao tema da Responsabilidade Civil do Estado, analise o ônus da 
prova na ação movida pelo lesado. (10 PONTOS) 
 
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR (30 PONTOS) 
 
6. Especifique as situações em que pode ocorrer a demissão/exclusão de oficiais e 
praças das Forças Armadas, demonstrando as principais distinções entre elas.  
(10 PONTOS)  
 
 
7. Descreva as funções exercidas pela Patrulha Naval e indique os fundamentos que 
permitem e limitam a utilização de tiros diretos contra embarcações  em águas 
jurisdicionais brasileiras. (10 PONTOS) 
 
 
8. Discorra sobre o procedimento para aplicação de punições disciplinares nas Forças 
Armadas e seu controle jurisdicional. (10 PONTOS) 


