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PERGUNTA QUESITOS OBRIGATÓRIOS NA RESPOSTA NOTA 

Nos termos do 

art. 37 caput, da 

Constituição da 

República 

Federativa do 

Brasil de 1988, 

cite e explique 

os princípios da 

Administração 

Pública. 

I - Legalidade: o princípio da legalidade manifesta que a Administração Pública 
só pode fazer o que a lei permite. Em caso de excesso ou ato ilegal ocorrerá 
a nulidade do ato. Caso o administrador se afaste dos mandamentos da lei e das 
exigências do bem comum, poderá ficar exposto às responsabilidades disciplinar, civil 
e criminal, conforme o caso.  
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II - Impessoalidade: os atos administrativos devem ser imparciais, inibindo 
quaisquer tipos de privilégios, interesses e discriminações, e assegura a defesa 
do interesse público sobre o privado. Infere-se que os atos administrativos não são 
do agente, mas sim da Administração Pública, relacionando-se à finalidade pública, 
norteando toda a atividade administrativa. 
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III - Moralidade: o princípio da moralidade não está ligado à consciência do agente e 
sim ao conjunto de regras que podem ser observadas dentro de toda a administração 
pública, portanto é extraído da Administração. Além da observância à lei, os atos 
devem estar revestidos de bons costumes, de regras de boa administração, 
princípios éticos de razoabilidade e justiça, equidade e da ideia comum de 
honestidade.  
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https://jus.com.br/tudo/atos-administrativos


 

 

IV - Publicidade: é o princípio que manifesta a imposição da administração em 
divulgar seus atos. Os atos são divulgados no diário oficial (União, estadual ou 
municipal) como a obrigação constante na lei em garantir a transparência da 
administração dando conhecimento generalizado e produzindo seus efeitos 
jurídicos. 
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V - Eficiência: inserido no art. 37, CR/88 por meio da EC n. 19/98, este princípio 
zela pela “boa administração”, aquela que consiga atender aos anseios na 
sociedade, consiga de modo legal atingir resultados positivos e satisfatórios, como o 
próprio nome já faz referência, ser eficiente. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento as necessidades da comunidade e de seus membros. Traduz-se na 
exigência de o agente público realizar suas atribuições com presteza, perfeição 
e rendimento funcional. 
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