
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. O Estado é a única organização cujo poder regulatório ultrapassa os seus próprios limites 
organizacionais e se estende sobre a sociedade como um todo, sendo, por isso, chamado de 
“poder extroverso”.

02. Os poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem ser organizados de tal modo 
que o poder seja um freio ao próprio poder. Isso se faz através da divisão do poder em partes  
dotadas de atribuições distintas e limites precisos. Dessa forma, sendo independentes, cada uma 
das partes não poderá servir  de freio às demais.  Assim,  em termos genéricos,  cada um dos 
poderes exerce funções limitadas e específicas.  

03.  A função administrativa do Estado será desempenhada por órgãos e agentes de todos os 
poderes, ainda que predominantemente pelo Poder Executivo.

04. O princípio da eficiência tem por propósito aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de 
modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Publica, com 
lesão aos direitos fundamentais.

05. O  princípio  constitucional  da  legalidade  significa  que  os  atos  praticados  pelos  servidores 
públicos devem estar de acordo com o que estabelece a lei.

GABARITO

01. C
Comentário: O poder político soberano significa o poder mais alto que existe dentro do território 
com relação ao seu povo, e frente a outros Estados. Expressa-se como ordenamento jurídico 
impositivo,  ou  seja,  o  conjunto  das  normas  e  leis  que  se  exercem  imperativamente  e 
extroversamente.

02. E
Comentário:  Essa negativa  está errada:  “Dessa forma,  sendo independentes,  cada uma das 
partes não poderá servir de freio às demais”. Na realidade cada uma das partes poderá servir de 
freio às demais, por exemplo: Ao Legislativo cabe fazer as leis, aperfeiçoá-las e revogá-las, bem 
como fiscalizar as atividades do Poder Executivo. Ao Executivo cabe aplicar as leis, assegurar a 
ordem interna e a defesa externa, conduzir as relações Internacionais e também cabe organizar e 
administrar os interesses da sociedade. Ao Judiciário cabe julgar e resolver conflitos da sociedade 
conforme a legislação estatuída.

03. C
Comentário: A orientação atual é de que o Direito Administrativo rege todas as funções exercidas 
pelas autoridades administrativas, qualquer que seja a natureza destas. Está alcançada por ele 
toda e qualquer atividade de administração dos três poderes. Embora a atividade administrativa 
seja função típica do Executivo, tanto o Legislativo quanto o Judiciário também praticam atos tidos 
como objeto do direito Administrativo.

04. E
Comentário: Essa afirmativa diz respeito ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. 
Não se encontram expressos no texto constitucional, porém são tidos como princípios gerais de 
Direito,  aplicáveis  a  praticamente  todos  os  ramos  da  ciência  jurídica.  No  âmbito  do  Direito 
Administrativo  encontram  aplicação  especialmente  no  que  concerne  à  prática  de  atos 



discricionários  que  impliquem  restrição  ou  condicionamento  a  direitos  dos  administrados  ou 
imposição de sanções administrativas. São apontados pela doutrina como os maiores limitadores 
impostos à discricionariedade da Administração, ou seja, à arbitrariedade. Trata-se da aferição da 
adequação da conduta escolhida pelo agente público à finalidade que a lei expressa.

05. C
Comentário:  Diferentemente do cidadão comum que pode fazer,  ou deixar de fazer,  qualquer 
coisa que não seja proibido por lei, a Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza, ou 
seja, a Administração além de não poder atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir  
segundo a lei.


