
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01) Segundo a CRFB/88, em seu artigo 5º, II, “ ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei ”. Este preceito estabelece o princípio da:
(A) legalidade
(B) impessoalidade
(C) moralidade
(D) eficiência

02) Sobre o princípio da legalidade, podemos dizer que:
(A) ao cidadão é permitido fazer apenas o que a lei permite
(B) à Administração Pública é permitido fazer tudo que a lei não veda
(C) tanto à Administração Pública quanto ao cidadão é permitido fazer apenas o que a lei permite 
ao cidadão é permitido fazer o que lei não veda e a Administração Pública apenas o que a lei 

permite 

03) Os princípios expressos na CRFB, que devem ser obedecidos pela Administração Pública 
direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e Municípios são:
(A) legalidade, imparcialidade, imutabilidade, publicidade, economicidade 
(B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(C) legitimidade, inamovibilidade, moralidade, eficiência e pessoalidade 
(D) legalidade, pessoalidade, mutabilidade, imparcialidade e economicidade

04) Dentre os princípios da Administração Pública expressos na CRFB, o que foi inserido pela 
Emenda Constitucional 19/98, a chamada Reforma Administrativa, foi o princípio da:
(A) legalidade
(B) publicidade
(C) eficiência
(D) moralidade

05) Hely Lopes Meirelles conceitua este princípio como “ o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional ” :
(A) princípio da moralidade
(B) princípio da eficiência
(C) princípio da publicidade
(D) princípio da impessoalidade

06) O princípio que impõe à Administração Pública praticar seus atos tendo como finalidade o 
interesse público, e não um determinado grupo de pessoas é o da:
(A) impessoalidade
(B) moralidade
(C) legalidade
(D) publicidade

07) Horácio, Prefeito, pelo fato de realizar obras para melhoria de uma rua, coloca em outdoor “ 
Esta é mais uma obra do Prefeito Horácio”. Ao imputar a si mesmo a realização desta obra, e não 
a Prefeitura, ele está violando o princípio da:
(A) impessoalidade
(B) legalidade
(C) eficiência



(D) moralidade

08) O princípio que denota a moral interna da instituição, atuando conforme os princípios éticos, é 
o da:
(A) eficiência
(B) legalidade
(C) moralidade
(D) impessoalidade

09) Não imputar um ato a quem o pratica, mas à entidade a que está vinculado, é clara alusão ao 
princípio da:
(A) moralidade
(B) impessoalidade
(C) publicidade
(D) legalidade

10) João,  auditor-fiscal  da  Receita  Federal,  observa,  no  exercício  de  suas  funções,  que 
determinada empresa não efetuou o pagamento de um tributo. João lavra um Auto de Infração 
exigindo o respectivo pagamento, em nome da Secretaria da Receita. Não lavrando o Auto de 
Infração em seu nome, João obedece ao princípio da:
(A) isonomia
(B) eficiência
(C) continuidade
(D) impessoalidade

Gabarito

01. A 
02. D 
03. B 
04. C 
05. B 
06. A 
07. A 
08. C 
09. B 
10. D 


