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1. (FGV - 2019 - Prefeitura de Salvador ) Analise o trecho a seguir. 
 “A atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.” 
 Assinale a opção que apresenta o princípio fundamental da Administração Pública ao qual o trecho 

faz referência. 
a) Legalidade 
b) Impessoalidade 
c) Moralidade 
d) Publicidade 
e) Eficiência 

 
2. (FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo) O princípio da eficiência na Administração Pública foi 

previsto expressamente pela Emenda Constitucional 19/1998, dando origem a novos dispositivos 
legais para orientar o comportamento dos agentes públicos. 

 Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na Administração Pública decorrente 
do princípio da eficiência. 

a) Vedação de promoção pessoal. 
b) Avaliação periódica de desempenho. 
c) Autorização de créditos adicionais. 
d) Delegação da competência tributária. 
e) Foro por prerrogativa de função. 
 
3. (FCC - 2016 - TRT - 20ª REGIÃO (SE) - Analista Judiciário - Administrativa) Em importante julgamento 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal, considerou a Suprema Corte, em síntese, que no 
julgamento de impeachment do Presidente da República, todas as votações devem ser abertas, de 
modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. 
Trata-se, especificamente, de observância ao princípio da 

a) publicidade. 
b) proporcionalidade restrita. 
c) supremacia do interesse privado. 
d) presunção de legitimidade. 
e) motivação. 

 
4. (FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Técnico Judiciário - Área Administrativa) O Supremo Tribunal 

Federal, em importante julgamento, ocorrido no ano de 2001, entendeu não caber ao Banco “X” 
negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos 
concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo 
bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento 
administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Trata-se de observância ao princípio 
da 

a) impessoalidade. 
b) proporcionalidade. 
c) publicidade. 
d) motivação. 
e) supremacia do interesse privado.  

 
5. (FCC - 2013 - MPE-CE - Analista Ministerial - Direito) Determinado Secretário Municipal cedeu 

caminhões e servidores municipais para que realizassem a mudança de um conhecido político da 
região. Houve, portanto, empréstimo de bens e servidores públicos para a satisfação de interesses 
pessoais de agente político. O caso narrado evidencia a violação ao seguinte princípio do Direito 
Administrativo: 

a) especialidade. 
b) moralidade. 

c) publicidade. 
d) autotutela. 

e) Tutela 
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6. (PR-4 UFRJ - 2016 - UFRJ -) A Reforma do Estado Brasileiro, ao instituir as proposições do Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE – iniciada em 1995, com a aprovação do 
Plano Diretor da Reforma do Estado, e que culmina com o envio ao Congresso Nacional da emenda 
da Administração Pública, que altera a Constituição Federal do Brasil de 1988, através da emenda 
constitucional nº 19 de 1998, insere o principio da: 

a) eficiência. 
b) legalidade. 
c) impessoalidade. 
d) moralidade. 
e) publicidade 
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