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Olá, amigos e amigas do Plenus,

Este é o seu Caderno Estratégico. Este material é uma coletânea das questões mais 
importantes de provas objetivas específicas da matéria que será objeto de sua Sinopse de 
Estudos desta semana. Todas as questões são das principais bancas dos certames da sua área 
específica de estudo dos últimos quatro anos.

Tais questões são aqui apresentadas para que você possa não somente verificar 
como os temas desta matéria vêm caindo em concursos, mas, principalmente, para guiar o 
seu estudo desta semana. 

A ideia deste material é que você possa monitorar como os temas vêm caindo em 
provas, para que, ao ler a Sinopse de Estudos, saiba identificar os temas mais relevantes, po-
dendo estabelecer suas estratégias de estudo juntamente com o seu Professor Tutor.

Nossa proposta é que você resolva as questões antes de ler a Sinopse de Estudos 
(obviamente, nada impede que você faça o caminho oposto) para assim poder estrategica-
mente saber os pontos que devem ser lidos com mais atenção no material de estudos. 

Sabemos que muitos alunos preferem treinar apenas depois de estudar os temas. 
Isso evidentemente também será possível caso o aluno assim o deseje. No entanto, para 
aqueles que optarem por seguir o caminho aqui proposto (primeiro resolver as questões de 
concursos anteriores para somente depois ler a Sinopse de Estudos semanal), adiantamos 
que o treinamento dos temas estudados ocorrerá por meio das questões semanais (ainda 
inéditas em concursos, posto que foram elaboradas por nossa equipe) que disponibilizare-
mos ao longo do Curso. 

Assim sendo, nossa proposta de estudos é:

1) Resolver as questões de provas de concursos anteriores do tema de estudo se-
manal;
2) Com base na resolução de questões anteriores, estudar a Sinopse de estudos 
semanal, pois assim o seu estudo será mais atento ao que costuma cair em provas;
3) Ao longo de todo o curso, por meio das questões semanais elaboradas pelo Ouse 
ir treinando os conteúdos por meio daquilo que apostamos que será objeto de pro-
va daqui por diante.

Desse modo, não só os seus estudos como os seus treinos serão completos, foca-
dos no que costuma cair e já atentos aquilo que nosso super time de Professores aposta que 
virá nos próximos certames.

Equipe Ouse Saber.
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DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

QUESTÃO 1

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-SC / Prova: Juiz de Direito

De acordo com o entendimento majoritário e atual do STJ, a responsabilidade civil do Estado 
por condutas omissivas é

a) objetiva, bastando que sejam comprovadas a existência do dano, efetivo ou presumido, e a 
existência de nexo causal entre conduta e dano.
b) objetiva, bastando a comprovação da culpa in vigilando e do dano efetivo.
c) subjetiva, sendo necessário comprovar negligência na atuação estatal, o dano causado e o 
nexo causal entre ambos.
d) subjetiva, sendo necessário comprovar a existência de dolo e dano, mas sendo dispensada a 
verificação da existência de nexo causal entre ambos.
E) objetiva, bastando que seja comprovada a negligência estatal no dever de vigilância, 
admitindo-se, assim, a responsabilização por dano efetivo ou presumido.

QUESTÃO 2

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-PR / Prova: Juiz Substituto

Considerando a jurisprudência do STJ, julgue os seguintes itens, relativos à responsabilidade 
civil do Estado.

I O Estado responde civilmente por danos decorrentes de atos praticados por seus agentes, 
mesmo que eles tenham agido sob excludente de ilicitude penal.
II A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança 
e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, 
passível de ser elidida somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima.
III A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser 
comprovados concomitantemente a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de 
causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do poder público.

Assinale a opção correta.

a) Apenas os itens I e II estão certos.
b) Apenas os itens I e III estão certos.
c) Apenas os itens II e III estão certos.
d) Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 3

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-BA / Prova: Juiz de Direito Substituto

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

I O Estado é responsável pela morte de detento causada por disparo de arma de fogo portada 
por visitante do presídio, salvo se comprovada a realização regular de revista no público externo.
II O Estado necessariamente será responsabilizado em caso de suicídio de pessoa presa, em 
razão do seu dever de plena vigilância.
III A responsabilidade do Estado, em regra, será afastada quando se tratar da obrigação de 
pagamento de encargos trabalhistas de empregados terceirizados que tenham deixado de 
receber salário da empresa de terceirização.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 4

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-BA / Prova: Juiz de Direito Substituto

Determinado taxista dirigia embriagado quando colidiu contra o prédio de determinada 
secretaria estadual, que foi danificado com a batida.

Nessa situação hipotética, conforme o entendimento do STJ, o estado federado prejudicado 
deverá propor ação de ressarcimento

a) no prazo prescricional de cinco anos, em razão de previsão expressa no Decreto Federal n.º 
20.910/1932.
b) no prazo prescricional de três anos, com base no Código Civil.
c) em prazo indeterminado, ante a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário 
público.
d) no prazo prescricional de cinco anos, com base em aplicação analógica do Decreto Federal 
n.º 20.910/1932.
e) no prazo prescricional de cinco anos, por aplicação expressa da Lei Federal n.º 9.784/1999, 
que regula o processo administrativo no âmbito federal.
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QUESTÃO 5

Ano: 2018 / Banca: VUNESP / Órgão: TJ-SP / Prova: Juiz Substituto

Conforme o ordenamento jurídico pátrio, pode-se afirmar, sobre a responsabilidade objetiva 
do Estado:

a) não há nexo causal entre a conduta da Administração e o dano decorrente de força maior, 
razão pela qual em tal situação não se pode falar em dever de indenizar, ainda que provado que 
a culpa anônima do serviço concorreu para o evento.
b) se lícito o ato do agente público que causou o dano, este só implicará dever de indenizar se 
for antijurídico, ou seja, anormal e especial.
c) não haverá dever de indenizar nos casos em que o princípio da igualdade de todos na 
distribuição dos ônus e encargos sociais deva ceder diante do interesse da continuidade do 
serviço ou da intangibilidade da obra pública.
d) ela não se afasta pela culpa exclusiva da vítima, uma vez que é suficiente para sua caracteri-
zação o nexo causal entre o ato do agente público e o dano.

QUESTÃO 6

Ano: 2018 / Banca: CONSULPLAN / Órgão: TJ-MG / Prova: Juiz de Direito Substituto

Com relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta.

a) De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabili-
dade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização 
é de caráter e execução solidários.
b) O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou a tese de que, em 
razão da adoção da teoria do risco integral, a morte de detento no interior do estabelecimento 
prisional gera responsabilidade civil objetiva para o Estado.
c) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e firmou a tese de 
que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não 
faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, 
salvo situação de arbitrariedade flagrante.
d) O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que o Estado é parte legítima 
para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma solidária, nos casos 
de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, mesmo existindo autarquia 
responsável pela preservação das estradas estaduais.
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QUESTÃO 7

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-PR / Prova: Juiz de Direito

Em recente decisão, o STF entendeu que, quando o poder público comprovar causa impeditiva 
da sua atuação protetiva e não for possível ao Estado agir para evitar a morte de detento (que 
ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade):

a) haverá responsabilidade civil do Estado, aplicando-se à situação a responsabilidade subjeti-
va por haver omissão estatal.
b) haverá responsabilidade civil do Estado, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva 
por haver omissão estatal.
c) não haverá responsabilidade civil do Estado, pois o nexo causal da sua omissão com o 
resultado danoso terá sido rompido.
d) haverá responsabilidade civil do Estado, aplicando-se ao caso a teoria do risco integral.

QUESTÃO 8

Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito

Acerca da responsabilidade do Estado na doutrina pátria e na jurisprudência do STF, assinale a 
opção correta. 

a) A responsabilidade civil do Estado por atos legislativos incide nos mesmos termos da 
responsabilidade da administração pública, bastando que o ato legislativo produza danos ao 
lesado para que surja o dever de indenizar.
b) O servidor público responderá por atos dolosos e culposos que causem danos ao adminis-
trado, e essa responsabilidade será apurada regressivamente em litígio que envolva o servidor 
e o ente público ao qual está vinculado, em caso de obrigação do Estado de ressarcir o dano 
causado ao lesado.
c) O Estado responde, pelos atos jurisdicionais, nos casos de condenação errônea do 
jurisdicionado em processo criminal, prisão por prazo superior ao previsto no título condenatório, 
prisão preventiva seguida de posterior absolvição em processo criminal e dolo do magistrado 
na prática de ato jurisdicional danoso à parte.
d) A responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria do risco administrativo, indica ser suficiente 
a concorrência da conduta do agente público, do dano ao terceiro e do nexo de causalidade, 
não havendo causas excludentes da responsabilidade estatal.
e) A responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes de atos de seus agentes independen-
te de culpa, exceto nos casos de culpa dativa do preposto do ente público. 
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QUESTÃO 9

Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito

Uma pessoa absolutamente incapaz foi internada em hospital psiquiátrico integrante da 
administração pública estadual, para tratamento de grave doença psiquiátrica. Um mês depois 
da internação, durante o período noturno, foi constatado que essa pessoa faleceu, após cometer 
suicídio nas dependências do hospital. 

Com base nessa situação hipotética e nos elementos da responsabilidade civil por danos a 
terceiros, assinale a opção correta.

a) Caso os servidores do hospital estivessem em greve, sendo mantido o percentual necessário 
para a continuidade do serviço público, e o servidor responsável pela fiscalização do quarto do 
paciente tivesse aderido ao movimento paredista, este agente público responderá pelo dano 
causado aos familiares do interno.
b) O estado poderá ser acionado e condenado a ressarcir os danos morais causados aos 
genitores do interno, já que tinha o dever de garantir a vida e a saúde do paciente, respondendo 
objetivamente pelas circunstâncias do óbito.
c) O estado não tem obrigação de indenizar danos causados a terceiros, diante da inexistência 
de risco da atividade exercida e de nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o 
dano sofrido pelos familiares do interno.
d) Os pais do interno, para ingressar com demanda indenizatória em desfavor do estado, devem 
provar o dano moral sofrido, demonstrando a existência de sofrimento em decorrência do 
falecimento do filho.
e) A obrigação do estado de indenizar é afastada se invocada a reserva do possível, caso fique 
demonstrado que a verba disponível em orçamento somente permitia a manutenção de um 
terço dos servidores necessários ao funcionamento do hospital.

QUESTÃO 10

Ano: 2015 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-PB / Prova: Juiz de Direito

Cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada com referência à responsabilidade civil do Estado. Assinale a opção correta à luz da 
legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores. 

a) Diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, determinada empresa ajuizou 
ação de indenização contra o estado da Federação em que estava localizada, postulando 
a reparação de danos materiais e morais sofridos em decorrência da falha no serviço. Nessa 
situação, o juiz deverá rejeitar o pedido de indenização quanto aos danos morais, uma vez que 
pessoa jurídica não tem como sofrer esse tipo de dano. 
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b) Paulo ingressou na administração pública de um estado da Federação por decisão judicial 
que lhe reconhecera o direito a nomeação e posse em cargo público. Posteriormente, o servidor 
ajuizou ação contra o referido estado, pedindo indenização pelo dano material sofrido por não 
ter recebido as remunerações pelo cargo no período transcorrido entre o ajuizamento da ação 
e a decisão judicial definitiva. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência atual, o juiz deve 
rejeitar o pedido de Paulo, pois o pagamento de remuneração a servidor público sem efetivo 
exercício do cargo e o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais ensejariam 
enriquecimento sem causa. 
c) Tiago ajuizou ação de indenização contra um estado da Federação, alegando a responsa-
bilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de acidente de trânsito que havia sofrido 
em rodovia estadual, provocado pela má conservação da pista e falta de sinalização. O estado 
requereu a denunciação à lide da empresa que havia contratado para prestar serviços de con-
servação da rodovia. Nessa situação, o juiz deve acatar o pedido do estado, por ser obrigatória 
a denunciação à lide da mencionada empresa na ação movida por Tiago, que é fundada na 
responsabilidade objetiva do Estado. 
d) Lucas, que cumpria pena em presídio de um estado da Federação, faleceu em consequência 
de agressões cometidas por outro detento. O pai da vítima ajuizou ação de indenização contra 
o referido estado fundada na responsabilidade objetiva. Nessa situação, o juiz deve reconhecer 
o descabimento do pedido, considerando que a morte de detento sob custódia enseja a 
responsabilidade civil subjetiva do Estado. 
e) Em determinada ação judicial movida por vítima de disparo acidentalmente efetuado por 
policial militar, figuraram no polo passivo da relação jurídica processual o Estado e o agente 
responsável pelo disparo. Nessa situação, eventual decisão do juiz que exclua o militar da 
relação processual extinguirá o direito do Estado de ajuizar ação de regresso contra o servidor. 

QUESTÃO 11

Ano: 2015 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito

Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada à luz da jurisprudência dos tribunais superiores acerca da responsabilidade civil do 
Estado. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta. 

a) Sérgio faleceu durante procedimento cirúrgico realizado em hospital público distrital. A 
perícia constatou que um erro grave praticado pela equipe médica do hospital havia sido a 
causa determinante para o óbito, embora não tenha sido possível a identificação de culpa de 
qualquer dos servidores. Nessa situação, não é possível imputar responsabilidade civil ao ente 
público ao qual estiver vinculado o hospital. 
b) Ana, aluna de escola pública de educação infantil, começou a arrastar as mesas escolares da 
sala de aula, desobedecendo aos pedidos feitos por sua professora. Como resultado, machucou 
a mão gravemente em uma das mesas, em mau estado de conservação. Nessa situação, não 
é possível imputar responsabilidade civil ao Estado, haja vista a tentativa de intervenção da 
professora. 
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c) Carlos, ao parar em sinal de trânsito de via pública, foi vítima de roubo com emprego de 
arma de fogo e seu veículo foi levado pelo ladrão. Nessa situação, não é possível imputar 
responsabilidade objetiva ao Estado por deficiência do serviço de segurança pública, já que a 
conduta danosa, para a qual a omissão estatal não concorreu efetivamente, foi praticada por 
terceira pessoa sem vínculo com ente público. 
d) João, preso em estabelecimento prisional distrital, foi encontrado enforcado com seus 
próprios lençóis em sua cela, e a perícia concluiu que o detento cometeu suicídio. Nessa 
situação, o Estado não deve ser responsabilizado pelos danos diante do reconhecimento de 
culpa exclusiva da vítima. 
e) Luís resolveu caminhar ao lado de via férrea operada por concessionária de serviço público, 
pois a via férrea não era cercada ou murada. Ele acabou por cair nos trilhos e foi atropelado por 
trem da referida empresa. Nessa situação, diante da manifesta imprudência da vítima, não é 
possível imputar responsabilidade objetiva à concessionária.

QUESTÃO 12

Ano: 2015 / Banca: FCC / Órgão: TJ-SC / Prova: Juiz de Direito

Na hipótese de danos causados a terceiros, em decorrência de atentado terrorista que venha 
a ser praticado contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de 
transporte aéreo público:  

a) a União possui apenas responsabilidade civil subsidiária, se comprovada falta do serviço, 
acionável pelos terceiros no caso de insolvência da companhia aérea.  
b) não há consequência patrimonial para a União.  
c) a União é legalmente autorizada a assumir as consequentes despesas de responsabilidade 
civil que a empresa aérea teria em relação aos terceiros.  
d) a União possui apenas responsabilidade civil subsidiária, de natureza subjetiva, acionável 
pelos terceiros no caso de insolvência da companhia aérea.  
e) a União possui apenas responsabilidade civil subsidiária, de natureza objetiva, acionável 
pelos terceiros no caso de insolvência da companhia aérea.

QUESTÃO 13

Ano: 2015 / Banca: FCC / Órgão: TJ-PE / Prova: Juiz de Direito

Dalva era passageira de ônibus intermunicipal que fazia a linha entre Vitória de Santo Antão e 
Jaboatão dos Guararapes, linha essa explorada em regime de concessão pela Empresa Expresso 
Caramuru S/A, quando referido ônibus envolveu-se em acidente, sem a participação de outros 
veículos. Em virtude dos ferimentos, Dalva acabou se submetendo a cirurgias reparadoras, 
remanescendo todavia sequelas funcionais e estéticas decorrentes do acidente. Do relato, 
deve-se concluir que: 
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a) a empresa concessionária deve ser responsabilizada de forma objetiva; o Estado de 
Pernambuco, na qualidade de poder concedente, deve ser responsabilizado de forma subjetiva, 
em virtude da culpa in vigilando. 
b) a empresa concessionária e o poder concedente respondem objetivamente pelos danos ma-
teriais sofridos pela usuária, este último, deforma subsidiária; os danos morais, todavia, são de 
natureza personalíssima, portanto somente a causadora direta é que responderá por eles. 
c) não se aplica à situação o disposto no art. 37, § 6º da CF/88, que dispõe sobre a responsabilidade 
objetiva pelos danos causados a terceiros, sendo que a responsabilidade em face dos usuários 
do serviço público é de natureza subjetiva, regulada pela Lei nº 8.987/95 e pelo código de defesa 
do consumidor. 
d) devem ser responsabilizadas de forma objetiva e solidária a empresa concessionária de 
serviço público e o Estado de Pernambuco, na qualidade de poder concedente. 
e) em caso de extinção do contrato de concessão, outra empresa que venha a assumir a prestação 
do serviço público, após regular seleção licitatória, não responde pelos danos causados à 
usuária pela prestadora anterior. 

QUESTÃO 14

Ano: 2015 / Banca: FCC / Órgão: TJ-GO / Prova: Juiz de Direito

Suponha que um servidor público tenha cometido erro na alimentação do sistema informati-
zado de distribuição de ações judiciais, o que levou a constar, equivocadamente, a existência 
de antecedente criminal para determinado cidadão. Essa situação gerou prejuízos concretos 
para o cidadão, que foi preterido em processo de seleção para emprego de vigilante e também 
obrigado a desocupar o quarto na pensão onde residia. Diante dessa situação, referido cidadão: 

a) possui direito de obter indenização do servidor pelos prejuízos suportados, independentemente 
de comprovação de dolo ou culpa, em caráter subsidiário à responsabilidade objetiva do Estado. 
b) possui direito de obter do Estado a indenização pelos danos materiais e morais sofridos, 
condicionado à comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando da Administração. 
c) poderá acionar judicial ou administrativamente o servidor que cometeu a falha, o qual possui 
responsabilidade objetiva pelos prejuízos comprovados. 
d) possui direito de ser indenizado pelo Estado pelos prejuízos decorrentes da conduta do 
servidor público, independentemente da comprovação de dolo ou culpa deste. 
e) poderá demandar, administrativa ou judicialmente, o Estado e o servidor, que possuem 
responsabilidade pelos danos causados por ação ou omissão, respondendo o Estado em caráter 
subsidiário em relação ao servidor. 
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QUESTÃO 15

Ano: 2014 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito

Ênio foi condenado a dezessete anos de prisão por meio de sentença penal condenatória 
transitada em julgado. Sob a custódia do Estado, deparou-se com um sistema prisional inepto 
para tutelar os direitos fundamentais previstos no texto constitucional: celas superlotadas, 
falta de preparo dos agentes carcerários, rebeliões, péssimas condições de higiene, doenças, 
violências das mais diversas. Agregaram-se a isso problemas pessoais: além de ter contraído 
doenças, sua esposa pediu-lhe o divórcio e seus filhos e amigos não quiseram mais contato 
algum com ele. Após um ano de prisão, Ênio entrou em depressão e se suicidou dentro da cela, 
durante a noite. Em razão desse fato, seus herdeiros ajuizaram ação de indenização por danos 
materiais e morais contra o Estado.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da responsabilidade 
extracontratual, ou aquiliana, do Estado, com base no entendimento jurisprudencial do STF e 
do STJ. 

a) O Estado não pode ser responsabilizado pelo suicídio de Ênio, uma vez que não tem o dever 
de guardião universal das pessoas sob sua custódia. No caso narrado, não há sequer nexo 
de causalidade entre omissão e dano, visto que concorreram para o suicídio fatores da vida 
pessoal de Ênio; afinal, todo o seu sofrimento originou-se de sua conduta criminosa. Assim, 
com base no princípio da razoabilidade, o Estado não tinha como evitar o evento danoso e não 
deve indenizar. 
b) Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, cabendo aos 
autores da demanda demonstrar em juízo a falha estatal e o dano, o nexo causal entre eles, 
bem como a culpa da administração pública. 
c) Não é necessário demonstrar a culpa da administração pública, visto que a responsabilidade 
civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio em 
que eles estão inseridos por conduta do próprio Estado. 
d) Em que pese não haver, nessa hipótese, nexo de causalidade, visto que concorreram para o 
suicídio circunstâncias pessoais da vida do preso, subsiste a obrigação do Estado de indenizar, 
haja vista tratar-se de responsabilidade objetiva. 
e) É necessário demonstrar a culpa da administração pública, mas não o nexo de causalidade, 
uma vez que tal nexo é presumido quando o lesado está sob custódia do Estado.

GABARITO:
1 – C | 2 – B | 3 – B | 4 – D | 5 – B | 6 – C | 7 – C | 8 – B | 9 – B | 10 – B | 11 – C | 12 – C | 13 – E | 14 – D 
15 – C 


