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GABARITO  PROVA ÚNICA EM 10/11/2019 

 

Questões objetivas 

 

01  A    11  A    21  B    31  D    41  C 

02  B    12  C    22  C    32  D    42  A 

03  D    13  B    23  D    33  C    43  B 

04  A    14  D    24  anulada    34  D    44  D 

05  C    15  D    25  D    35  D    45  C 

06  A    16  C    26  C    36  B    46  C 

07  B    17  B    27  A    37  A    47  D 

08  D    18  B    28  D    38  D    48  A 

09  B    19  D    29  A    39  C    49  A 

10  C    20  A    30  D    40  D    50  B 

 

Questão subjetiva - Padrão de resposta. 

 

 

Resposta esperada  Pontuação 

a) Sobre o princípio da legalidade, o candidato deve abordar que a submissão da              
Administração às e que a prática de ato ilegal implica em nulidade do ato. (0,60) e                
diferenciar o princípio da legalidade para a Administração Pública e para o particular (0,60).              
(Total 1,20) 
b) Em relação do princípio da impessoalidade, deve ser explicada e destacada a             
imparcialidade na gestão, e a atuação da Administração em defesa do interesse público             
sobre o privado. (0,60). Deve, também, ser explicado a não vinculação dos atos a pessoa do                
Administrador e sim ao ente estatal. (0,60) (Total 1,20) 

TOTAL: 2,4 
 
O avaliador  
poderá fracionar  
os valores, de   
acordo com o nível    
de abordagem  
empregado na  
resposta pelo  
candidato. 
 

c) Quanto ao princípio da moralidade, deve ser abordada que os atos da Administração são               
produzidos não apenas de acordo com as leis, mas, se observando, também, a moral              
comum, os princípios éticos, a probidade administrativa. (0,60) 
d) Sobre o princípio da publicidade compete ao candidato relatar a necessidade de             
divulgação dos atos nos veículos oficiais (Diários Oficiais) (0,25), para a produção dos efeitos              
dos atos (0,25) e o objetivo de garantir de transparência da Administração (0,25). Deve,              
também, tratar da possibilidade de sigilo de alguns atos (0,25) (Total 1,0) 
e) Relativo ao princípio da eficiência, citar que foi acrescido a partir da Emenda              
Constitucional n. 19/98 (0,20). Expor que a eficiência relaciona-se com a presteza,            
rendimento funcional, concretização de resultados positivos para o serviço público e           
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros (0,80) (Total            
1,0) 
 

TOTAL: 2,6 
 
O avaliador  
poderá fracionar  
os valores, de   
acordo com o nível    
de abordagem  
empregado na  
resposta pelo  
candidato. 

f) Indicar que o princípio da razoabilidade não está expresso (0,25) e abordar que o agente                
público deve obedecer a critérios aceitáveis, racionais, dentro dos limites de aceitabilidade            
(0,50) (Total 0,75) 

TOTAL: 2,0 
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g) Indicar que o princípio da proporcionalidade não está expresso (0,25), explicar que o              
princípio refere-se a relação de causalidade entre um meio e um fim, destacando a              
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em cada ato praticado (caráter trifásico)            
(0,50) e relatar que o princípio da proporcionalidade tem por objeto o controle do excesso               
de poder (0,50) (Total 1,25) 

O avaliador  
poderá fracionar  
os valores, de   
acordo com o nível    
de abordagem  
empregado na  
resposta pelo  
candidato. 
 

Ortografia Até 1,00 

Sintaxe Até 1,00 

Semântica Até 1,00 

 
 
 
 
 
 

 


