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O Estado X e os Municípios A, B e C
subscreveram protocolo de
intenções para a constituição de um
consórcio com personalidade
jurídica de direito privado para
atuação na coleta, descarte e
reciclagem de lixo produzido no
limite territorial daqueles
municípios.
Com base no caso apresentado,
assinale a afirmativa correta.
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Direito Administrativo
Organização da Administração Pública

a) Por se tratar de consórcio a ser
constituído entre entes de hierarquias
diversas, a saber, Estado e Municípios, é
obrigatória a participação da União.
b) O consórcio de direito privado a ser
constituído pelo Estado e pelos Municípios
não está alcançado pela exigência de
prévia licitação para os contratos que vier a
celebrar.
c) O consórcio entre o Estado e os
Municípios será constituído por contrato e
adquirirá personalidade jurídica mediante
o atendimento dos requisitos da legislação
civil.
d) Por se tratar de consórcio para atuação
em área de relevante interesse coletivo,
não se admite que seja constituído com
personalidade de direito privado. 

O Estado XYZ pretende criar uma
nova universidade estadual sob a
forma de fundação pública.
Considerando que é intenção do
Estado atribuir personalidade jurídica
de direito público a tal fundação,
assinale a afirmativa correta.

a) Tal fundação há de ser criada com o
registro de seus atos constitutivos, após a
edição de lei ordinária autorizando sua
instituição.
b) Tal fundação há de ser criada por lei
ordinária específica.
c) Não é possível a criação de uma
fundação pública com personalidade
jurídica de direito público.
d) Tal fundação há de ser criada por lei
complementar específica.

Após autorização em lei, o Estado X
constituiu empresa pública para
atuação no setor bancário e creditício.
Por não possuir, ainda, quadro de
pessoal, foi iniciado concurso público
com vistas à seleção de 150
empregados, entre economistas,
administradores e advogados.
A respeito da situação descrita,
assinale a afirmativa correta.

a) Não é possível a constituição de
empresa pública para exploração direta de
atividade econômica pelo Estado.
b) A lei que autorizou a instituição da
empresa pública é, obrigatoriamente, uma
lei complementar, por exigência do texto
constitucional.
c) Após a Constituição de 1988, cabe às
empresas públicas a prestação de serviços
públicos e às sociedades de economia
mista cabe a exploração de atividade
econômica.
d) A empresa pública que explora
atividade econômica sujeita-se ao regime
trabalhista próprio das empresas privadas,
o que não afasta a exigência de concurso
público.

A União celebrou protocolo de
intenções com o Estado A e os
Municípios X, Y e Z do Estado B, todos
em regiões de fronteira, para a
constituição de um consórcio público
na área de segurança pública.
Considerando a disciplina legislativa
acerca dos consórcios públicos,
assinale a afirmativa correta.

a) O consórcio público pode adquirir
personalidade jurídica de direito público,
constituindo-se em uma associação
pública.
b) O consórcio público representa uma
comunhão de esforços, não adquirindo
personalidade jurídica própria.
c) A União não pode constituir consórcio
do qual façam parte Municípios não
integrantes de Estado não conveniado.
d) O consórcio público adquire
personalidade jurídica com a celebração
do protocolo de intenções.
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