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1. (FCC - 2020 - AL-AP - Assistente Legislativo - Assistente Administrativo) A amplitude da 

Administração pública considera dois grupos de instituições, que são classificados em 

Administração direta e indireta. Atenção: A questão referem-se a Noções de Direito Administrativo 

e de Administração Pública. 

Considerando os princípios que regem a Administração Pública, de acordo com o princípio da: 

I. Indisponibilidade do interesse público, os interesses públicos não se encontram à livre disposição do 
Administrador público. 

II. Supremacia do interesse público, a Administração Pública está sempre acima dos direitos e garantias 
individuais. 

III. Segurança jurídica, deve ser prestada a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem 
insuficiência de recursos. 

IV. Continuidade do serviço público, o serviço público, atendendo a necessidades essenciais da 
coletividade, como regra, não deve parar. 
Está correto o que se afirma APENAS em 

a) II e III. 
b) I e II. 
c) III e IV. 
d) I e IV. 
e) II e IV. 
 

2. (FCC - 2019 - SANASA Campinas - Analista Administrativo - Serviços Jurídicos) No que concerne aos 

princípios constitucionais, explícitos e implícitos na Constituição Federal de 1988, aplicáveis à 

Administração pública, tem-se 

a) A prevalência do princípio da moralidade sobre todos os demais princípios, podendo ser invocado 

para afastar, em situações de restrição de direitos individuais, os princípios da razoabilidade e da 

legalidade estrita. 

b) que o princípio da legalidade impede a edição de atos normativos pelo Poder Executivo, salvo no 

estrito âmbito do poder regulamentar, apenas nos limites para fiel execução de lei. 

c) que o princípio da eficiência aplica-se, de forma autônoma, exclusivamente às entidades sujeitas ao 

regime jurídico de direito privado, aplicando-se às entidades de direito público apenas em caráter 

subsidiário. 

d) como decorrência do princípio da razoabilidade, a possibilidade de afastamento do princípio da 

legalidade quando presentes razões de interesse público, devidamente comprovadas. 

e) que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na prática de atos 

discricionários pela Administração demanda a adequação entre meios e fins de forma a evitar 

restrições desnecessárias a direitos individuais. 

 
3. (FCC - 2019 - TJ-MA - Oficial de Justiça) Os princípios da indisponibilidade dos bens públicos e da 

supremacia do interesse público fundamentam algumas prerrogativas legalmente previstas para a 

Administração pública e também podem constituir ferramentas de controle das atividades do 

Executivo, a exemplo 

a) da necessidade de demonstrar o fundamento e finalidade de interesse público para desapropriar 
bens de propriedade privada ou pública, independentemente da esfera federativa e de autorização 
legislativa 

b) da anulação dos atos administrativos que não tenham observado procedimento legal para sua edição, 
faculdade conferida exclusivamente à Administração pública, não se admitindo que seja objeto de 
decisão judicial. 

c) da impenhorabilidade dos bens públicos, para garantir que o patrimônio público continue se 
prestando a todos os administrados, direta ou indiretamente, não podendo ser dilapidado por má 
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gestão administrativa. 
d) do exercício do poder de polícia, que permite a edição de atos legislativos e adoção de medidas 

materiais pela Administração pública independentemente da existência de lei autorizadora. 
e) da afetação e desafetação dos bens públicos, que somente podem se dar por meio da edição de lei, 

garantindo que a restrição ao uso do patrimônio não se dará para qualquer finalidade, bem como 
que não haverá disposição de bens que atendam o interesse público. 

 
4. (FCC - 2017 - TRT - 11ª Região (AM e RR) - Técnico Judiciário - Área Administrativa) A atuação da 

Administração é pautada por determinados princípios, alguns positivados em âmbito 

constitucional ou legal e outros consolidados por construções doutrinárias. Exemplo de tais 

princípios são a tutela ou controle e a autotutela, que diferem entre si nos seguintes aspectos: 

a) a autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é exercida sempre mediante 

provocação do interessado ou de terceiros prejudicados. 

b) a autotutela se dá no âmbito administrativo, de ofício pela Administração direta ou mediante 

representação, e a tutela é exercida pelo Poder Judiciário. 

c) ambas são exercidas pela própria Administração, sendo a tutela expressão do poder disciplinar e a 

autotutela do poder hierárquico. 

d) a tutela decorre do poder hierárquico e a autotutela é expressão da supremacia do interesse público 

fundamentando o poder de polícia. 

e) é através da tutela que a Administração direta exerce o controle finalístico sobre entidades da 

Administração indireta, enquanto pela autotutela exerce controle sobre seus próprios atos. 
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