


(CESPE/TJ-SE/2014) 
01) De acordo com o critério das relações jurídicas, o direito administrativo pode ser visto como o sistema 
dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. 

Comentário: 
 

Critério Teleológico ou Finalista 

- O direito administrativo atua a partir de princípios e regras, tendo como finalidade garantir o interesse 
público. 

- É o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus 
fins, de utilidade pública. 

- Crítica: Outros ramos do direito público também possuem a finalidade de garantir o interesse público. 

Critério das Relações Jurídicas 

- O direito administrativo é um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os 
administrados. 

- As relações jurídicas entre Estado e Administrado são de responsabilidade do direito administrativo. 

- Crítica: O direito administrativo não é o único ramo do direito que estabelece relações jurídicas com 
o administrado, existindo também outros ramos como: trabalhista, tributário, penal. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-CE/2014) 
02) A existência do Estado pode ser mensurada pela forma organizada com que são exercidas as 
atividades executivas, legislativas e judiciais. 

Comentário: 
 

Estado 

- Sua organização se dar por matéria constitucional; 

- O Estado, conforme HELY LOPES MEIRELES, do ponto de vista sociológico, é corporação territorial 
dotada de um poder de mando originário; sob o aspecto político, é comunidade de homens, fixada 
sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção; sob o prisma 
constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana; na conceituação do nosso Código Civil, é pessoa 
jurídica de Direito Público Interno (art. 14, I);¹ 

- De acordo com o CC/02 o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno capaz de possuir 
direitos e obrigações, podendo manter relações internas (Administrados e agentes públicos de forma 
ampla) ou externas (Outros países); 

- O Estado cria as regras e se sujeita às mesmas. 

- O Estado é formado por três elementos:  
* Povo;  
* Território;  
* Governo Soberano. 

- O Estado é dividido em três poderes:  
* Legislativo;  
* Executivo;  
* Judiciário. 

OBS: Os poderes não se limitam ao exercício da função típica, podendo exercer funções atípicas, nos 
mandamentos da CF/88. 

- CF/88, Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário. 
Fonte¹: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-CE/2014) 
03) No Brasil, vigora um sistema de governo em que as funções de chefe de Estado e de chefe de governo 
não são concentradas na pessoa do chefe do Poder Executivo. 

Comentário: 
 

Sistema de Governo 

- Está relacionado aos exercícios das funções políticas entre o Poder Legislativo e Executivo. Pode 
existir dois tipos de sistemas: 
* Parlamentarista; 



 
* Presidencialista. 

Parlamentarista Presidencialista 

Nesse sistema, o Chefe de Estado e Chefe de 
Governo não são a mesma pessoa. Não existe 
mandato por tempo determinado, o preenchimento 
do cargo é feito por indicações e depende da 
confiança do legislativo. 

Nesse sistema, os poderes são independentes, o 
Presidente da República acumula as funções de 
Chefe de Estado e Chefe de Governo, além de 
possuir mandato por tempo determinado, sem 
depender do Legislativo para a sua investidura. 
(BR ADOTA); 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-CE/2014) 
04) A administração pública, em sentido subjetivo, diz respeito à atividade administrativa exercida pelas 
pessoas jurídicas, pelos órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa. 

Comentário: 
 

Administração Pública 

Sentido Formal, Orgânico ou Subjetivo Sentido Material, Objetivo ou Funcional 

Conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas 
que executam as atividades administrativas do 
Estado; (Algumas BANCAS consideram que as 
atividades da Administração públicas são 
executadas apenas pela Administração Direta e 
Indireta); 

Consiste nas atividades exercidas pelas pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes que possuem função 
administrativa do Estado; Tal sentido está 
relacionado à Administração Externa ou 
Extroversa, que é aquela que se vincula à 
interação com a sociedade (administrados); 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEGER-ES/2013) 
05) O princípio da impessoalidade traduz-se no poder da administração de controlar seus próprios atos, 
podendo anulá-los, caso se verifique alguma irregularidade. 

Comentário: 
 
Trata-se do princípio da autotutela, e não o da impessoalidade. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-SE/2014) 
06) O princípio administrativo do interesse público é um princípio implícito da administração pública. 

Comentário: 
 
É implícito na CF/88. No entanto, é expresso na Lei de Processo Administrativo Federal. 
 

Princípios Expressos na CF/88 

- CF/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

Princípios Expressos na Lei 8.666/93 

- LLC/93, Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Princípios Expressos na Lei 9.784/99 

- Lei 9.784/99, Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

OBS: Não existe hierarquia entre os princípios, no caso de conflito entre eles, ocorrerá a ponderação 
para que continue existindo a harmonia do ordenamento jurídico. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Caruaru - PE/2018) 



07) O princípio da eficiência impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis 
à consecução dos fins a serem alcançados pelo Estado. 

Comentário: 
 

Princípio da Eficiência 

- Nos estudos da doutrinadora DI PIETRO, o princípio da eficiência pode ser levado em consideração à 
atuação do agente público, sendo esperado que este preste o seu serviço da melhor forma possível, com 
um alto desempenho para obter bons resultados. Além disso, tal princípio está diretamente relacionado ao 
modo de organização, estrutura e disciplina do Poder Público visando atingir resultados na prestação 
do serviço público. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TCE-RS/2014) 
08) Os princípios que regem a Administração pública aplicam-se à Administração direta, indireta e aos 
contratados em regular licitação, seja quando forem expressos, seja quando implícitos. 

Comentário: 
 
Nas palavras de Herbert Almeida (Estratégia Concursos), em regra, os princípios não alcançam os particulares, 
inclusive aqueles contratados por meio de regular licitação. Claro que, em algumas situações, os princípios são 
aplicáveis, mas essa não é a regra. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TCE-RS/2014) 
09) Os princípios que regem a Administração pública dirigem-se indistintamente à Administração direta e 
às autarquias, aplicando-se seja quando forem expressos, seja quando implícitos. 

Comentário: 
 
Realmente, os princípios da Administração pública dirigem-se indistintamente à Administração direta e às 
autarquias, podemos observar isso no Art. 37. CF/88. 
 
CF/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
 
Gabarito: Correto. 

(ADM&TEC/Prefeitura de Buíque - PE/2016) 
10) Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são expressamente previstos na Constituição 
Federal e dizem respeito ao dever de a Administração manter-se numa posição de neutralidade em relação 
aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. 

Comentário: 
 

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade 

- Princípio da Razoabilidade: O agente público deve seguir critérios aceitáveis dentro do bom senso 
comum. 

- Princípio da Proporcionalidade: determina que a adequação entre os meios e os fins deve ser 
obrigatoriamente observada no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 
público.  

- Tais princípios têm como uma de suas finalidades a limitação do poder discricionário da administração 
pública. 

- A administração Pública não pode aplicar sanções ou restrições de modo ilimitado, devendo existir 
limitações para atuar de modo razoável e proporcional. 

- Os atos realizados de maneira incoerente e que violarem a razoabilidade são considerados ilegais sendo 
passíveis de anulação por meio da provocação do Poder Judiciário. 

- São implícitos na CF/88, mas expressos na Lei de Processo Administrativo Federal. 

- O princípio da proporcionalidade possui três elementos que devem ser analisados no caso concreto:  
* Adequação;  
* Necessidade;  
* Proporcionalidade em sentido estrito. 



Adequação 

O meio aplicado deve ser coerente com o resultado que se almeja; 

Necessidade 

O meio escolhido deve ser o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 

Proporcionalidade em sentido estrito 

As vantagens a serem conquistadas precisam ser sempre superiores às desvantagens. 

 
Gabarito: Errado. 

 
 
 


