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Princípios da administração pública: conceitos e
aplicações dos princípios previstos no caput do art. 37 da
Constituição Federal de 1988).
1.
(2017/COMPERVE/MPE-RN/Técnico
do
MPE)
A
Administração Pública, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal (CF), deve obedecer a certos
princípios. Tendo em vista os princípios constitucionais
expressos no art. 37, da CF,
a) a moralidade administrativa, embora seja observada por
grande parte dos administradores, não se configura um
princípio positivado no ordenamento jurídico brasileiro.
b) a publicação do nome dos servidores públicos com seus
respectivos vencimentos em sítios eletrônicos, de acordo com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é legítima, haja
vista o princípio da publicidade dos atos administrativos.
c) o princípio da legalidade determina que a Administração
Pública não pode ser obrigada a fazer ou a deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude da lei.
d) o princípio da impessoalidade, de acordo com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, possibilita a
contratação de parentes de terceiro grau da autoridade
nomeante para o exercício de cargo em comissão.
2. (2016/COMPERVE/Câmara de Natal – RN/Guarda
Legislativo) O regime jurídico administrativo é formado por
princípios explícitos e implícitos. Oferecendo unidade a
esse regime jurídico temos, como ponto de partida, o texto
da Constituição Federal de 1988. São elementos do regime
jurídico administrativo reconhecidos pela doutrina
nacional e não positivados no texto constitucional
a) a supremacia e a indisponibilidade do interesse público
sobre o privado.
b) a presunção de inocência e a defesa do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
c) o in dubi pro reu e a soberania.
d) o devido processo legal e a livre concorrência
3. (2017/COMPERVE/Câmara de Currais Novos –
RN/Procurador Legislativo) A Constituição da República
Federativa do Brasil é documento normativo extremamente
relevante para a conformação da Administração Pública
brasileira. Por não haver no país um código geral do
Direito Administrativo nacional, é a Constituição a
responsável por iniciar a construção das fronteiras da
sistematização normativa da área. Há, inclusive, no texto
constitucional hoje vigente, um Capítulo específico para a
expressa disciplina normativa da Administração Pública do
Brasil. De acordo com as diretrizes constitucionais, a
Administração Pública brasileira deve obediência ao
princípio da publicidade, de modo que
a) a publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos poderá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, nela podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
b) a publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, nela podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

c) a publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos poderá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, nela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
d) a publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, nela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
4. (2016/COMPERVE/Câmara de Natal – RN/Guarda
Legislativo) O regime jurídico administrativo é composto
por inúmeras normativas que conferem unidade ao Direito
Administrativo brasileiro. Majoritariamente, a doutrina
apresenta essas normativas como princípios. O art. 37,
caput, da Constituição Federal de 1988 expõe que a
publicidade é princípio da Administração Pública. Sobre
esse princípio, a Constituição determina que
a) é proibido ao Poder Público formular publicidade de qualquer
espécie, inclusive aquelas realizadas por órgãos públicos com
caráter educativo, informativo ou de orientação social.
b) 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 caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
c) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
d) é proibido ao Poder Público formular publicidade de qualquer
espécie, salvo aquelas realizadas para oferecer ao público em
geral explicações sobre a vida privada dos gestores.
5. (2016/COMPERVE/Câmara de Natal – RN/Guarda
Legislativo) Para muitos juristas, um elemento normativo
originário das ciências econômicas direciona à
Administração Pública brasileira o dever de decidir sempre
de forma a sopesar os ônus e bônus de suas escolhas.
Focado na racionalização das decisões administrativas,
esse princípio foi explicitamente inserido no caput do art.
37 da Constituição Federal de 1988 pela EC n.º 19/98. O
texto apresentado refere-se direta e especificamente ao
princípio da
a) impessoalidade.
b) legalidade.
c) eficiência.
d) moralidade.
6. (2017/COMPERVE/MPE-RN/Técnico) A reparação por
danos ao erário público causados pelo servidor é
persecução fundamental para a manutenção da saúde
financeira do ente público e vinculada ao cumprimento dos
princípios da Administração Pública. Dessa maneira, a
reparação deve ser prioridade da Administração. Nesse
contexto,
a) em se tratando de prejuízo resultante de dolo, a indenização
é liquidada pelo desconto de parcelas mensais não superiores
à vigésima parte da remuneração.
b) no caso de ato comissivo, desde que doloso, praticado no
desempenho do cargo, função ou emprego, que cause prejuízo
ao erário público, haverá responsabilidade civil.
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c) em se tratando dano causado a terceiro, o servidor responde
perante a Fazenda Pública em ação regressiva.
d) no caso de obrigação de indenizar, esta estende-se aos
sucessores e contra eles é executada até o adimplemento
integral do prejuízo ao erário público.
7.
(2017/COMPERVE/MPE-RN/Técnico)
Improbidade
administrativa pode ser definida como atuação contrária à
honestidade e à correção de atitude, sendo também
chamada de corrupção administrativa. Com relação aos
atos de improbidade administrativa, matéria regulada pela
lei 8.429/92,
a) utilizar em serviço particular o trabalho de terceirizado da
administração direta não configura ato de improbidade
administrativa.
b) o servidor público pode ser responsabilizado por atos de
improbidade administrativa, sendo vedado o enquadramento
dos demais agentes na referida lei.
c) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público
ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da lei
até o limite do valor da herança.
d) negar publicidade aos atos oficiais, embora seja considerado
ato ofensivo aos princípios da administração pública, não
constitui ato de improbidade administrativa.
8. (2017/COMPERVE/Câmara de Currais Novos –
RN/Procurador Legislativo) O combate à corrupção na
Administração Pública brasileira é viabilizado a partir de
variados instrumentos de prevenção e repressão. Ações
penais, civis e processos administrativos são apenas
alguns exemplos disso. Dentro de tal contexto, surge o
tema da improbidade administrativa e a lei responsável por
sua disciplina infraconstitucional. A Lei n.º 8.429, de 2 de
junho de 1992, ao tratar do assunto, estabelece que
qualquer
a) cidadão em dia com as obrigações eleitorais poderá
representar ao Ministério Público para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, devendo essa representação ser escrita ou
reduzida a termo, sem que dela conste qualquer identificação
do representante.
b) pessoa poderá representar à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato de improbidade, devendo essa
representação ser escrita ou reduzida a termo e assinada,
conter a qualificação do representante, as informações sobre o
fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha
conhecimento.
c) autoridade administrativa poderá representar à Defensoria
Pública para que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato de improbidade, devendo essa
representação ser escrita e assinada, conter as informações
sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que
tenha conhecimento, sem mencionar a qualificação do
representante.
d) servidor público estável poderá representar ao Judiciário
para que seja instaurada investigação pela Defensoria Pública
destinada a apurar a prática de ato de improbidade, devendo
essa representação ser escrita e assinada, conter as
informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das
provas de que tenha conhecimento.

não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento”. Posicionando-se a
respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
a) a prescrição das ações de reparação de danos causados à
Fazenda Pública deve seguir a regra geral do Código Civil.
b) somente as reparações decorrentes de atos de improbidade
administrativa são prescritíveis.
c) são imprescritíveis todas as ações que objetivem a
reparação de danos causados à Fazenda Pública.
d) é passível de prescrição a ação de reparação de danos à
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
10. (2017/COMPERVE/UFRN/Assistente em Administração)
Maria Antônia da Rocha Ribeiro era motorista da
Universidade Federal do Vale do Assú (UFVA) e, por meio
de um processo administrativo, foi considerada
responsável por lesão ao patrimônio público. Ela recorreu
da decisão por intermédio de um processo judicial, mas,
em decisão de última instância transitada em julgado, com
base na Lei n. 8.429, de 02/06/1992, a justiça federal
determinou que ela deveria ressarcir aos cofres públicos a
quantia de R$ 75.000,00 pelo fato de haver provocado o
acidente de trânsito que levou à perda total do veículo da
universidade, utilizado, na ocasião, para fins particulares e
fora do horário do expediente.
Uma semana depois dessa decisão, Maria Antônia faleceu
por morte natural, provocada pelo elevado estresse sofrido
ao tomar conhecimento da sentença judicial. De ixou sua
herança para o filho, José da Rocha Ribeiro, único
herdeiro, que receberá o patrimônio avaliado em R$
50.000,00.
De acordo com o art. 8° dessa mesma lei, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências, José da
Rocha Ribeiro
a) não está obrigado a utilizar a herança para ressarcir os
cofres públicos, porque ele não foi o responsável pelo acidente.
b) deverá ressarcir R$ 75.000,00 aos cofres públicos com os
recursos da herança que irá receber, complementando essa
quantia com seu patrimônio pessoal.
c) deverá ressarcir R$ 50.000,00 aos cofres públicos com os
recursos da herança que irá receber devido à morte de sua
mãe.
d) não está obrigado a utilizar a herança para ressarcir aos
cofres públicos, porque sua mãe faleceu devido ao stress
sofrido durante processo judicial.

9. (2017/COMPERVE/MPE-RN/Técnico) No que toca à
responsabilidade civil dos servidores pelos danos
causados ao erário, a Constituição Federal prevê, em seu
art. 37, §5º, que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou
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