
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  A inserção  do  princípio  da  eficiência  no  bojo  da  Constituição  Federal  determina  que  a
Administração deve agir de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as
necessidades da população, razão pela qual podemos afirmar que, para este princípio realizar-se,
a legalidade poderá ser sacrificada.

02.  O princípio da impessoalidade imposto ao administrador público deve ser entendido como
excludente de pretensas promoções pessoais de autoridades ou servidores públicos.

03. As autarquias são entes administrativos autônomos, com personalidade jurídica e patrimônio
próprios, estando legitimados a figurar no polo passivo em ações judiciais.

04. A empresa pública distingue-se da sociedade de economia mista quanto à subordinação da
empresa  pública  ao  respectivo  Ministério,  enquanto  a  sociedade  de  economia  mista  não  se
vincula a nenhum órgão do Executivo.

05. Podem ser considerados agentes públicos os agentes políticos; os servidores estatais, nestes
incluídos os servidores públicos e os empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista; e os delegados de função ou ofício público.

06. Do poder disciplinar decorre a exigência de apuração imediata das faltas funcionais, mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar, razão pela qual o superior poderá aplicar uma
penalidade ainda que a conduta apontada irregular não esteja prevista em lei.

07.  O  regime  das  liberdades  públicas  em  que  vivemos  assegura  o  uso  normal  dos  direitos
individuais mas não autoriza o abuso, nem permite o exercício antisocial desses direitos. Daí por
que a razão do poder de polícia é o interesse social.

08. O poder disciplinar da Administração Pública inclui o poder de aplicar sanções aos particulares
que  descumprem  as  normas  restritivas  do exercício dos direitos individuais, ainda que não
estejam sujeitos à disciplina interna da Administração.

09. O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os agentes públicos em geral para 
avocar funções atribuídas a subordinados ou rever atos, invalidando-os de ofício, podendo ser
delegado a qualquer subordinado.

10. Dentre os atributos do poder de polícia, a auto-executoriedade permite à Administração,
com os  próprios meios, decidir e executar diretamente suas  decisões,  sem intervenção  do
Judiciário.

GABARITO

01. E
Comentário: Não se admite a violação de um princípio para que se cumpra o outro. Os princípios
não se contrariam.

02. C
Comentário: A impessoalidade tem vários desdobramentos, dentre eles o que veda a vinculação
ou promoção da imagem pessoal do agente a obras e serviços públicos.



03. C
Comentário:  As autarquias têm personalidade jurídica própria, portanto podem figurar no pólo
passivo e no pólo ativa da relação processual. Sua personalidade jurídica é de direito público.

04. E
Comentário:  Todas entidades da administração indireta estão vinculas a um Ministério, não se
caracterizando este vínculo como subordinação.

05. C
Comentário: Agente público é gênero que engloba os agentes administrativos (aqui incluídos os
servidores públicos e os empregados públicos), os agentes delegados, os agentes políticos, os
agentes honoríficos e os agentes credenciados.

06. E
Comentário:  Para que a autoridade possa sancionar o servidor deve a conduta irregular estar
prevista em lei.

07. C
Comentário: O poder de polícia é exercido limitando e condicionando direitos individuais para que
prevaleça o interesse público sobre o privado.

08. E
Comentário:  O  poder  de  polícia  permite  que  a  Administração  Pública  aplique  sanções  aos
particulares que descumprirem normas relativas ao exercício de direitos individuais.

09. E
Comentário:  O poder  hierárquico  permite  ao  superior  avocar  funções  e  rever  atos  de  seus
subordinados.

10. C
Comentário:  Os  atributos  do  poder  de  polícia  para  a  maior  parte  da  doutrina  são  a  auto-
executoriedade, a discricionariedade e a coercibilidade.


