
Direito Constitucional

01. O princípio da publicidade indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla 
divulgação  possível  entre  os  administrados,  e  isso  porque  constitui  fundamento  do  princípio 
propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes. Neste sentido, 
conclui-se, que todos os atos serão públicos em respeito a esse princípio.

02.  O núcleo do princípio da continuidade dos serviços públicos é a procura de produtividade e 
economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro 
público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento 
funcional.

03. Os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador só 
pode  atuar  onde  a  lei  autoriza.  Tal  afirmativa  constitui  característica  básica  do  princípio  da 
autotutela.

04.  O  instrumento  utilizado  para  proteger  o  direito  de  acesso  as  informações  próprias  do 
impetrante nas repartições públicas, é o habeas data amparado pelo art. 5º, LXXII e norteado pelo 
princípio da publicidade. Tal instrumento só poderá ser utilizado após o pagamento das devidas 
custas judiciais.

05. 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.  

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

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

08. Em relação ao regime constitucional dos servidores públicos, é correto afirmar que os casos 
de  contratação  por  tempo  determinado  são  destinados,  exclusivamente,  ao  atendimento  de 
necessidade temporária de excepcional interesse público.

09. O  controle  judiciário  será  exercido  pelos  órgãos  do  Poder  Judiciário  sobre  os  atos 
administrativos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo ou pelo próprio Judiciário.

10. Quando houver colisão entre direitos fundamentais, é recomendado pela legislação que seja 
identificado e aplicado a norma de hierarquia mais elevada.

Gabarito
01. E
Comentário: O princípio da publicidade é a regra, porém alguns atos deverão manter-se em sigilo 
devido a um outro princípio denominado Segurança jurídica. Certos atos não podem ser públicos, 
tendo  em vista  a  excepcionalidade  da  situação  e  os  riscos  que  eventual  divulgação  poderia 
ocasionar.  O  art.  5º  ,  XXXIII,  da  CF,  resguarda  o  sigilo  de  informações  quando  se  revela 
indispensável à segurança da sociedade e do Estado. O mesmo ocorre na esfera judicial; nos 
termos do art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/04, apesar de serem públicos os  
julgamentos,  poderá a lei  limitar que, em certos atos,  só estejam presentes as partes e seus 



advogados, ou, conforme a hipótese, apenas estes últimos.

02. E
Comentário: Tal núcleo pertence ao princípio da eficiência acrescentado ao art. 37 da CF pela EC 
19/98.

03. E
Comentário: Tal afirmativa constitui característica básica do princípio da legalidade expresso no 
art. 37 da CF.

04. E
Comentário: Art. 5º, LXXVII, da CF. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na 
forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 

05. 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.

06. 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.

07. 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.

08. C
Comentário: Contratados em caráter temporário são servidores contratados por um período certo 
e determinado, por força de uma situação de excepcional interesse público. Não são nomeados 
em caráter efetivo, que tem como qualidade a definitividade – art. 37, inc. IX, da Constituição 
Federal.

09. C
Comentário: O controle judiciário, ou judicial, é o exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre 
os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo ou pelo próprio Judiciário. Em 
regra, exercido a posteriori, e versa sobre legalidade, sendo sobretudo um meio de preservação 
de  direitos  individuais  dos  administrados.  Ocorre  mediante  provocação  e  tem  como  efeito  a 
anulação (nunca revogação). O ato nulo não gera direitos ou obrigações para as partes, não cria 
situações jurídicas definitivas e não admite convalidação, porém a de ser excepcionada para os 
terceiros  de  boa-fé  (presunção  de  legitimidade)  devendo,  nesses  casos,  amparar  os  direitos 
nascidos na vigência do ato posteriormente anulado.



10. E
Comentário: Não há hierarquia entre os direitos fundamentais, caso haja algum conflito, deve-se 
buscar uma concordância,  de forma a coordenar  e combinar  os bens em conflito,  evitando o 
sacrifício de uns em prol dos outros. Caso não seja possível essa harmonização a solução é a 
ponderação de interesses, ou seja, o legislador ou o juiz, deverá decidir qual o direito que irá 
prevalecer, levando em consideração a regra da máxima observância dos direitos fundamentais 
envolvidos,  conjugando-a  com  a  sua  mínima  restrição,  devendo  ser  de  forma  razoável  e 
proporcional, respeitando o núcleo essencial do direito.  Temos como exemplo a pessoa que é 
Testemunha de Jeová, que se recusa a receber transfusão de sangue, serão observados o direito 
a vida e a liberdade de crença.


