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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
Federativo

1. (Cespe) A forma federativa do Estado pressupõe a repartição de competências entre os entes fede-
rados, que são dotados de capacidade de auto-organização e de autolegislação.

Gabarito: Certo.

Dentre as características do federalismo, encontra-se a repartição de competências entre o po-
der central (União) e os entes parciais (os entes federados). A Constituição Federal estabelece 
as bases em que a mesma deve funcionar, inclusive fixando as competências materiais e legis-
lativas de cada um dos entes que fazem parte do Estado Federal, assegurando-se assim auto-
nomia política, que se caracteriza pela auto-organização, autolegislação, autoadministração e 
autogoverno.

2. (Cespe) A forma de federalismo adotada no Brasil é conhecida como federalismo de segregação e 
centrífugo, sendo os Estados-Membros dotados de autogoverno.

Gabarito: Certo.

A formação do Estado Federal Brasileiro se deu por desagregação ou segregação. Ou seja, o Bra-
sil era um Estado Unitário - com apenas um único poder político - que se descentralizou, criando 
novas unidades de poder político dotadas de autonomia política (entes federados). Esse fato 
caracteriza o federalismo brasileiro como de segregação (desagregação). Quando o federalismo 
surge por desagregação, diz-se que o movimento de criação é centrífugo - de dentro para fora. 

3. (Cespe) No que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item 
seguinte.

O Brasil adota a forma de Estado unitário puro, em que as competências estatais são exercidas de 
maneira centralizada pela unidade que concentra o poder político.

Gabarito: Errado.

A forma de Estado adotada no Brasil é a forma Federativa, e não a Unitária, justamente caracte-
rizada pela descentralização do poder político e não pela centralização.

4. (Cespe) Julgue o item a seguir, acerca da organização político-administrativa do Estado, da Adminis-
tração Pública e dos servidores públicos. 

De acordo com a CF, as atribuições dos entes federativos são de tal modo separadas que ca-
racterizam um federalismo dual, ou seja, cada ente da Federação brasileira tem competências 
distintas, não se podendo falar em cooperação entre eles.

Gabarito: Errado.

O federalismo adotado no Brasil é do tipo cooperativo, e não dual. No federalismo cooperati-
vo, não há uma separação rígida de competências entre os entes federados, justamente para 
promover aproximação, cooperação entre a União e os Estados-Membros, no federalismo dual 
é que ocorre uma rígida separação de competências entre o ente central (União) e os entes 
regionais (Estados-Membros).
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5. (Cespe) A respeito da organização do Estado brasileiro e do federalismo, julgue o item que se segue. 

No federalismo orgânico, há uma presença marcante do ente federal, em detrimento das unida-
des federadas.

Gabarito: Certo.

No federalismo orgânico, o Estado é visto como organismo, com a presença marcante do Estado 
Federal sobre os entes federados. Busca-se a manutenção do “todo” em detrimento da “parte”.

6. (Cespe) A respeito da organização do Estado brasileiro e do federalismo, julgue o item que se segue.

O federalismo no Brasil é caracterizado como federalismo por agregação, tendo surgido a partir 
da proclamação da República e se consolidado por meio da Constituição de 1891.

Gabarito: Errado.

O federalismo no Brasil é caracterizado como federalismo por desagregação, e não por agrega-
ção, que é aquele que surge quando um Estado unitário se descentraliza formando novas unida-
des de poder político. Destaca-se que está correta a questão em dizer que o federalismo surgiu 
a partir da proclamação da República em 1889 e se consolidou por meio da Constituição de 1891.

7. (Cespe) Acerca da organização político-administrativa do Estado e da Administração Pública, julgue 
o item a seguir.

A forma federativa de Estado adotada pela CF consiste na descentralização política e na sobera-
nia dos Estados-Membros, os quais são capazes de se auto-organizar mediante a elaboração de 
Constituições estaduais.

Gabarito: Errado.

De fato a forma federativa consiste na descentralização política, entretanto, não há que se falar 
em soberania dos Estados-Membros, os quais possuem tão somente autonomia política. A sobe-
rania é atributo apenas do Estado Federal, ou seja, da República Federativa do Brasil.

8. (Cespe) A respeito da organização do Estado brasileiro e do federalismo, julgue o item que se segue. 

Entre as características comuns do Estado Federal incluem-se a representação das unidades fe-
derativas no Poder Legislativo central, a existência de um tribunal constitucional e a intervenção 
para a manutenção da federação.

Gabarito: Certo.

Dentre as características do modelo de Estado Federal temos:
A representação das unidades federadas no Poder Legislativo central: para que um Estado 
possa ser considerado efetivamente uma Federação, os entes parciais - Estados-Membros - 
também devem ter o direito de participar da formação da vontade central (União), por meio 
de representantes no Poder Legislativo da União. Essa representação se dá por meio dos 
Senadores que representam os interesses dos Estados junto à organização da União. É por 
isso que o Poder Legislativo federal deve ser bicameral.
Tribunal Constitucional: para que uma federação funcione, é preciso que exista um controle 
da constitucionalidade das normas. Esse controle é feito especialmente, mas não só, pelo 
Poder Judiciário, por meio do Guardião da CF, que é o Supremo Tribunal Federal.
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Intervenção Federal: esse é um requisito de manutenção da Federação, o texto constitucional deve 
prever a possibilidade de a União agir, em nome dos demais entes federativos, não só para a ga-
rantia da indissolubilidade do vínculo federativo, como também para o respeito à repartição de 
competências. As hipóteses de intervenção federal estão previstas taxativamente no Art. 34 da CF.

9. (Cespe) Em relação à organização do Estado, julgue o item que se segue. 

O federalismo do Brasil é organizado de forma hierárquica, ou seja, os Municípios estão subordi-
nados aos respectivos Estados e os Estados estão subordinados à União.

Gabarito: Errado.

Não existe hierarquia ou subordinação entre os entes federativos, pois eles possuem autonomia 
política, que é o poder conferido que lhes permite graus variáveis de auto-organização, autogo-
verno, autoadministração e também de arrecadação de receitas próprias, nos termos e limites 
fixados pela própria Constituição Federal.

10. (Cespe) No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue 
o item seguinte.

De acordo com o princípio federativo, os interesses dos entes federados não podem ser sobre-
postos aos interesses da Federação, visto que o federalismo é baseado na relação de hierarquia 
entre o poder central, representado pela União, e as entidades que formam a Federação, repre-
sentadas pelos Estados e Municípios.

Gabarito: Errado.

O federalismo é baseado na ideia de autonomia e não em uma relação hierárquica. Dessa forma, 
não há subordinação entre eles.

11. (Cespe) Com base na CF, julgue os próximos itens, referentes à organização dos Poderes na Repú-
blica Federativa do Brasil.

O sistema bicameral do tipo federativo é adotado no Brasil.

Gabarito: Certo.

O bicameralismo do Poder Legislativo da União (Congresso Nacional) é uma das características 
do federalismo brasileiro, isso significa que para um Estado ser considerado efetivamente uma 
Federação, os entes parciais - Estados-Membros - também devem ter o direito de participar da 
formação da vontade central, por meio de representantes no Poder Legislativo da União. Essa 
representação se dá por meio dos Senadores que representam os interesses dos Estados junto a 
organização da União. Logo, esse sistema é o adotado no Brasil.

12. (Cespe) Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como 

a) democrático, embasado no princípio da igualdade.

b) republicano, fundamentado na alternância do poder.

c) republicano, sendo essa forma protegida como cláusula pétrea.

d) Estado Democrático de Direito.

e) federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade.
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Gabarito: E.

Por forma de Estado entende-se o modo de exercício do poder político em função do terri-
tório de um dado Estado, ou seja, a existência, ou não, de repartição de Poderes autônomos, 
leva em consideração ainda a composição geral do Estado, a estrutura do poder, sua unida-
de, distribuição e competências no território do Estado.
A Forma de Estado adotada pela nossa Constituição Federal é a Federativa.
federalismo é uma aliança (União) entre Estados-Membros para a formação de um Estado 
Federal, em que as unidades federadas (os Estados) preservam autonomia política, enquan-
to a soberania é transferida para o Estado Federal.
Dentre as características de uma federação temos a sua indissolubilidade, ou seja, uma vez 
formalizado o Estado federal, não mais é permitido a qualquer dos entes que fazem parte da 
Federação separar-se dela, tendo em vista seu caráter permanente, é dizer: em uma Federa-
ção não há direito de secessão, trata-se do Princípio da Indissolubilidade ou indissociabilida-
de do pacto federativo. É o que se extrai do Art. 1º caput da CF/88:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

Republicano
13. (Cespe) A respeito dos princípios fundamentais da CF, julgue o item seguinte.

A igualdade perante a lei, a periodicidade dos mandatos políticos e a responsabilidade dos man-
datários são características do princípio republicano.

Gabarito: Certo.

Dentre as características do Princípio Republicano podemos destacar: a eletividade, a igualdade 
perante a lei, a periodicidade dos mandatos políticos (temporariedade) e a responsabilidade.
A República é exatamente o contrário da Monarquia, a expressão República vem de res (coisa) 
public (pública ou do povo), isso porque o Chefe de Estado é escolhido pelo povo, por meio de 
eleição, para um mandato certo, ou seja, na República o Chefe de Estado se manterá no poder 
de forma temporária, a ideia republicana é exatamente a de alternância do poder. Ademais, em 
uma república o Chefe é responsável pelos seus atos, tendo o dever de prestar contas de seus 
atos e de suas gestões, podendo ser responsabilizado pelo descumprimento de seus deveres. 
Podemos ainda afirmar que esta intimamente ligada a ideia republicana a igualdade perante a 
lei, uma vez que nem ninguém está acima da lei, nem mesmo o chefe eleito.

14. (Cespe) No que se refere à organização político-administrativa do Estado e à Administração Pública, 
julgue o item a seguir.

O Brasil adotou a forma republicana de governo e o modelo federativo de Estado que se embasa 
na autonomia e na soberania dos Estados-Membros, expressa pela capacidade destes de se au-
to-organizarem por meio das Constituições Estaduais.

Gabarito: Errado.

De fato, o Brasil adotou a forma republicana de governo e o modelo federativo de Estado, con-
tudo não existe soberania dos Estados-Membros, mas apenas autonomia política. A soberania é 
atributo apenas do Estado Federal, ou seja, da República Federativa do Brasil.


