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SIMULADO – 10/360 

LEI 8.112/ÉTICA 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO SIMULADO 

▪ 30 Questões de Lei 8.112/Ética 

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO LINK 

ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado autoriza. A venda desse material é 

proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer questões 

é um dos melhores métodos de absorção de 

conteúdo, em contrapartida nem todos podem 

dispender tempo para se organizar e realizar 

questões com a frequência necessária para 

manutenção dos conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem fazer 

todos os dias, ao menos no final de semana 

treine, a equipe da Casa do Simulado deseja a 

todos bons estudos.   

 

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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Considerando que determinado servidor 

público federal tenha sido removido para 

outra sede, situada em outro município, para 

acompanhar sua esposa, que também é 

servidora pública federal e foi removida no 

interesse da administração, julgue o item 1 

à luz do disposto na Lei n.º 8.112/1990. 

1. O período de afastamento do servidor 

para o deslocamento e para a retomada 

do exercício do cargo no novo 

município, observados os limites legais, 

é considerado como de efetivo 

exercício. 

Com base nas disposições da Lei n.º 

8.112/1990, que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, julgue os itens 

2 a 5. 

2. O tempo de serviço público prestado a 

estado, a município ou ao Distrito 

Federal será contado, para todos os 

efeitos, no âmbito federal. 

 

3. Como medida que contribui para a 

melhoria da qualidade de vida do 

servidor público, é-lhe facultado optar 

pela acumulação de períodos de licença-

capacitação, caso não seja possível 

usufruí-los após cada período aquisitivo. 

 

4. Em conformidade com a Lei n.º 

8.112/1990, o servidor público poderá 

ser afastado do Brasil para missão oficial 

por tempo indeterminado.  

 

5. Somente nos casos previstos em lei 

poderá haver a prestação gratuita de 

serviços ao poder público. 

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 

e na Constituição Federal de 1988 (CF), 

julgue os itens 6 a 12. 

6. É permitido o exercício de mais de um 

cargo em comissão, desde que seja na 

condição de interino. 

 

7. O servidor que for nomeado para cargo 

de provimento efetivo será submetido, 

após entrar em exercício, a estágio 

probatório de três anos, no qual será 

avaliado com base na assiduidade, 

disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

 

8. A inassiduidade habitual será apurada 

mediante procedimento sumário, 

cabendo, nesse caso, a penalidade de 

remoção ou de advertência. 

 

9. Ao servidor público federal que tenha 

recebido certidão emitida por órgão 

público estadual para instruir pedido 

administrativo é lícito exigir o 

reconhecimento de firma da autoridade 

estadual. 

 

10. Um servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório pelo período de vinte 

e quatro meses. 

 

11. A remoção de servidor público pode 

ocorrer com ou sem mudança de sede e, 

algumas vezes, pode se dar 

independentemente do interesse da 

administração. 

 

12. Mesmo em estágio probatório, o servidor 

público tem direito a licença para tratar 

de interesses particulares, desde que 

sem remuneração. 

Uma autarquia federal, desejando comprar 

um bem imóvel — não enquadrado nas 

hipóteses em que a licitação é dispensada, 

dispensável ou inexigível — com valor de 

contratação estimado em R$ 50.000,00, 
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efetuou licitação na modalidade 

concorrência. 

Considerando a situação descrita, julgue o 

item 13, acerca da organização 

administrativa da União, das licitações e 

contratos administrativos e do disposto na 

Lei n.º 8.112/1990. 

13. Servidor público efetivo da referida 

autarquia federal que, no curso do 

processo licitatório, recusasse fé a 

documento público regularmente 

apresentado por um dos licitantes não 

estaria sujeito a sanção administrativa 

prevista na Lei n.º 8.112/1990, uma vez 

que servidores de autarquias submetem-

se a regime jurídico próprio. 

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, 

especificamente no que concerne aos direitos, 

aos deveres e às responsabilidades dos 

servidores públicos civis, julgue os itens 14 e 

15. 

14. O servidor em estágio probatório pode 

exercer quaisquer cargos de provimento 

em comissão ou funções de direção, 

chefia ou assessoramento no órgão ou 

entidade de lotação. 

 

15. A servidora gestante tem garantido seu 

direito de afastamento das operações e 

locais considerados penosos, insalubres 

ou perigosos durante os períodos da 

gestação e da lactação. 

Tendo em vista que, segundo julgado do STJ, 

em avaliação de mandado de segurança, 

“não há ilegalidade na imediata execução de 

penalidade administrativa imposta em 

processo administrativo disciplinar a 

servidor público, ainda que a decisão não 

tenha transitado em julgado 

administrativamente”, julgue o item 16, a 

respeito de atos administrativos e do 

controle da administração pública. 

16. Se, de processo administrativo 

disciplinar, resultar decisão de 

demissão, caberá pedido de 

reconsideração e recurso 

administrativo. O direito de recorrer 

administrativamente nesses casos 

prescreverá em até cento e vinte dias e 

o de ajuizar ação judicial questionando 

a legalidade do ato, em cinco anos. 

Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 

8.429/1992, julgue o item 17. 

17. Caso tenha sido afastado do exercício 

como medida cautelar para ser evitada 

uma  possível influência na apuração de 

uma irregularidade,  o servidor 

investigado deixará de receber 

remuneração. 

A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos 

próximos itens, 18 a 23, apresenta uma situação 

hipotética, seguida de uma assertiva a ser 

julgada.  

18. Alice, aprovada em concurso público 

para o cargo de técnico administrativo 

de um TRE, precisa acompanhar cirurgia 

de ente familiar que ocorrerá no mesmo 

dia em que foi marcada sua posse. Nessa 

situação, Alice poderá nomear, por 

procuração específica, alguém que a 

represente no ato da posse. 

 

19. Em razão de uma reforma administrativa 

realizada no âmbito do Poder Judiciário, 

os cargos ocupados por alguns servidores 

estáveis de determinado TRE foram 

extintos, e esses servidores foram 

colocados em disponibilidade. Nessa 

situação, o retorno dos servidores à 

atividade pública poderá dar-se por 

recondução, caso em que eles passarão 

a ocupar cargos de atribuições e 

vencimentos compatíveis com os 

anteriormente ocupados. 
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20. Paulo, técnico judiciário em exercício 

na capital do estado de jurisdição de um 

TRE, pediu sua remoção para outra 

cidade, na mesma jurisdição desse 

tribunal. Nessa situação, se for 

removido, Paulo não terá direito a ajuda 

de custo. 

 

21. Caio, analista judiciário do TRE/GO, 

está em gozo de licença para tratar de 

interesses particulares. Nessa situação, 

a referida licença pode ser 

interrompida, a qualquer tempo, se for 

de interesse do tribunal. 

 

22. Pablo, técnico judiciário do TRE/GO, 

recebe mensalmente adicional de 

qualificação por ter concluído curso de 

mestrado na sua área de atuação. Nessa 

situação, os valores recebidos por Pablo 

pela referida qualificação incorporam-

se ao seu vencimento. 

 

23. Pedro, servidor de um órgão da 

administração pública, foi informado 

por seu chefe da possibilidade de ser 

removido por ato de ofício para outra 

cidade, onde ele passaria a exercer suas 

funções. Caso Pedro seja removido por 

motivação fundamentada em situação 

de fato, a validade do ato que 

determine a remoção fica condicionada 

à veracidade dessa situação por força da 

teoria dos motivos determinantes. 

Acerca de ato administrativo e agentes 

públicos, julgue o item 24.  

24. Remoção é o deslocamento do servidor, 

a pedido, no âmbito do mesmo quadro, 

com ou sem mudança de sede. 

Em matéria de responsabilidades do servidor 

público federal, julgue o item 25.  

25. A responsabilidade administrativa do 

servidor não será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a 

existência de sua autoria. 

De acordo com o Decreto n.º 1.171/1994, 

julgue os itens 26 a 30 acerca de ética e 

moral. 

26. À comissão de ética cabe orientar e 

aconselhar sobre a ética profissional do 

servidor, no tratamento com as pessoas 

e com o patrimônio público, 

competindo-lhe conhecer 

concretamente de imputação ou de 

procedimento susceptível de censura. 

 

27. À comissão de ética é permitida a 

aplicação da pena de demissão, com a 

devida fundamentação, constante em 

parecer assinado por todos os seus 

integrantes e com a ciência do faltoso.  

 

28. É obrigatória a criação de uma comissão 

de ética em entidade que exerça 

atribuições delegadas pelo Poder 

Público.  

 

29. Não é permitido ao superior desviar o 

servidor público, subordinado, para 

atendimento de interesse particular, 

mesmo que o faça de forma 

remunerada.  

 

30. O servidor público jamais poderá 

desprezar o elemento ético de sua 

conduta.  
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 E 

04 E 

05 C 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 C 
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