
Administração Pública

01- O princípio que resguarda a transparência dos atos praticados pela Administração Pública é o 
da:
(A) eficiência
(B) razoabilidade
(C) legalidade
(D) publicidade

02- Considere as assertivas:
I – Não existe hierarquia entre os princípios da Administração Pública
II  –  São  cumpridos  apenas  os  princípios  expressos  na  CRFB,  desconsiderando-se  aqueles 
apenas reconhecidos pela doutrina
III – Não é considerada grave a transgressão dos princípios da Administração Pública
Estão corretas:
(A) I e III
(B) apenas a II
(C) apenas a I
(D) I e II

03-  Diz o artigo 37, § 1º da CRFB que “ a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos ”.
O artigo acima ilustra o princípio da:
(A) impessoalidade
(B) legalidade
(C) eficiência
(D) isonomia

04- A Emenda Constitucional 19, de 04 de junho de 1998 é denominada pela doutrina de:
(A) Reforma do Judiciário
(B) Reforma  Administrativa
(C) Reforma Legislativa
(D) Reforma da Previdência

05- A desapropriação por utilidade pública, mediante indenização  justa é um exemplo claro do:
(A) princípio da supremacia do interesse público
(B) princípio da presunção de legitimidade
(C) princípio da continuidade
(D) princípio da autotutela

06- Quando o artigo 37, VII da CRFB diz que “ o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica ”, essa limitação atende claramente ao princípio da:
(A) hierarquia
(B) motivação
(C) continuidade
(D) autotutela



07- Identificando um ato ilícito,  a Administração Pública pode anulá-lo.  Esta conduta, além de 
atender ao princípio da legalidade, atende também ao princípio da:
(A) isonomia
(B) motivação
(C) hierarquia
(D) autotutela

08- Versa a Súmula 473 do STF que “ a administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade,  respeitados os direitos adquiridos,  e ressalvada,  em 
todos os casos, a apreciação judicial ”.  O princípio que atende diretamente a esta Súmula é o da:
(A) autotutela
(B) publicidade
(C) igualdade
(D) impessoalidade

09- Dizer que as decisões da Administração Pública devem ser fundamentadas pelas razões de 
fato e de direito que ensejaram na aplicação da mesma é aplicar o princípio da:
(A) razoabilidade
(B) motivação
(C) segurança jurídica
(D) igualdade

10-  Quando um usuário do serviço público exige qualidade na prestação do mesmo, quer,  na 
verdade, que seja obedecido o princípio da:
(A) hierarquia
(B) segurança jurídica
(C) eficiência
(D) isonomia
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