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SIMULADO – 100/360 

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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Com relação a dispositivos da Lei n.º 

8.112/1990, julgue os itens a seguir. 

1. A responsabilidade do servidor público 

pode se dar na esfera civil, penal e 

administrativa, sendo afastada esta 

última no caso de absolvição criminal 

que negue a existência do fato ou de sua 

autoria. 

 

2. Em se tratando de processo 

administrativo disciplinar, a autoridade 

instauradora pode, como medida 

cautelar e para que não haja 

interferências na apuração da 

irregularidade, decretar o afastamento 

do servidor investigado, sem prejuízo da 

remuneração. 

Julgue os itens a seguir, com relação à ética 

no setor público. 

3. O servidor público, em situações 

específicas, poderá restringir a 

publicidade de ato administrativo sem 

que se caracterize comprometimento 

ético insanável. 

 

4. Em função do espírito de solidariedade, 

pressuposto emanado pelo código de 

ética profissional do servidor público, 

erro cometido por colega de trabalho, 

desde que passível de reparação, poderá 

não ser comunicado. 

 

5. Servidor público que tenha sido 

capacitado na área de análise e 

melhoria de processos, em função de 

curso particular realizado em 

universidade onde estuda à noite, terá a 

obrigação ética de utilizar essa nova 

técnica para otimizar sua atividade 

profissional. 

 

6. A conduta do servidor público no 

exercício de sua atividade profissional, 

durante o horário de expediente, não é 

afetada por atos e fatos ocorridos em 

sua vida privada, uma vez que esses atos 

e fatos não impactam no conceito de sua 

vida funcional. 

 

7. Considere que um servidor público 

tenha deixado, sem justo motivo, 

muitas pessoas à espera de solução que 

compete ao setor em que exerça suas 

funções, o que resultou na formação de 

longas filas e atraso na prestação do 

serviço. Nessa situação, a atitude do 

servidor, além de ter sido contra a ética, 

pode ser caracterizada como de grave 

dano moral aos usuários do serviço 

público. 

Com relação aos ministérios e aos poderes e 

deveres do administrador público, julgue o 

item subsequente.  

8. O dever de prestar contas confere ao 

administrador público a obrigatoriedade 

de agir com moralidade e honestidade 

no desempenho de suas funções. Já o 

dever de probidade é aquele em que o 

administrador público não deve agir fora 

da legislação pertinente. 

Considerando as disposições do Decreto n.º 

1.171/1994 e as resoluções da Comissão de 

Ética Pública da Presidência da República 

(CEP), julgue os itens a seguir. 

9. Em observância aos princípios da 

publicidade e da transparência, as 

comissões de ética instituídas pelo 

Decreto n.º 1.171/1994 deverão, a 

partir da instauração de procedimento 

para a apuração de infração ética, dar 

ampla publicidade aos expedientes 

adotados em todas as fases processuais. 

 

10. Suponha que a CEP, após procedimento 

regulamentar, tenha apurado a prática 

de infração grave por determinada 

autoridade. Nessa hipótese, é possível o 
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encaminhamento de sugestão de 

exoneração dessa autoridade a 

autoridade hierarquicamente superior, 

não podendo a penalidade ser aplicada 

diretamente pela CEP. 

 

11. É vedado ao servidor público, conforme 

o Decreto n.º 1.171/1994, retirar da 

repartição pública qualquer documento 

pertencente ao patrimônio público, 

salvo se estiver legalmente autorizado a 

fazê-lo. 

 

12. Não atentará contra os deveres 

fundamentais do servidor público, 

previstos no Decreto n.º 1.171/1994, o 

servidor público federal que, mesmo 

exercendo a sua função com finalidade 

estranha ao interesse público, atue em 

conformidade com as formalidades 

legais e não viole expressamente 

disposições de lei. 

Em cada um dos próximos itens, é 

apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada com 

base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990. 

13. Um servidor público federal inativo 

praticou, quando em atividade, conduta 

punível com a penalidade de demissão. 

Nessa situação, ao final do devido 

procedimento de apuração, se for 

confirmada a responsabilidade do 

servidor, deverá ser cassada a sua 

aposentadoria. 

 

14. Uma vez que a moral se reveste de 

conteúdo mais doutrinário e normativo 

que a ética, é correto afirmar que um 

dos fundamentos de existência da noção 

de moral seria a formação de uma base 

teórica para o estudo da ética. 

Com base nas disposições da Lei n.º 

8.429/1992 e nos preceitos de ética, moral e 

cidadania, julgue os itens a seguir.  

15. Considere que um agente público, 

contratado para o exercício de função 

transitória e não remunerada em 

determinado órgão público, tenha 

recebido vantagem econômica indevida 

em razão desse exercício de função. 

Nesse caso, em virtude da precariedade 

do vínculo e da ausência de 

remuneração, é correto afirmar que o 

agente público não estará sujeito às 

regras e às penalidades contidas na Lei 

de Improbidade Administrativa. 

 

16. Em razão do caráter meramente 

exemplificativo do rol de condutas que 

caracterizam os atos de improbidade 

administrativa, poderá ser cometido ato 

de improbidade ainda que a infração 

praticada pelo agente público não 

esteja descrita na Lei de Improbidade 

Administrativa. 

 

17. O exercício da cidadania sofre influência 

das questões éticas e morais que 

moldam o comportamento individual do 

cidadão. Isso porque o conjunto das 

condutas individuais compõe o 

comportamento de determinado grupo 

social, do qual são extraídas as 

demandas que subsidiam a adoção de 

políticas públicas e a concretização de 

direitos sociais. 

Com relação a moral e ética, julgue os itens 

a seguir. 

18. A ética é um ramo da filosofia que 

estuda a moral, os diferentes sistemas 

públicos de regras, seus fundamentos e 

suas características 

 

19. Moral pode ser definida como todo o 

sistema público de regras próprio de 

diferentes grupos sociais, que abrange 

normas e valores que são aceitos e 

praticados, como certos e errados. 
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20. A ética envolve um processo avaliativo 

do modo como os seres humanos, a 

natureza e os animais intervêm no 

mundo ao seu redor 

Acerca de ética deontológica e de ética e 

democracia, julgue o próximo item. 

21. Ser honesto e verdadeiro e cumprir 

promessas são considerados princípios 

éticos. 

Acerca de ética e função pública, julgue os 

itens que se segue. 

22. As características requeridas dos 

ocupantes de cargos públicos incluem 

concentração no trabalho, dedicação, 

empenho para servir a comunidade e 

competência técnica. 

 

23. Decoro, por ser uma disposição interna 

para agir corretamente, não é passível, 

para o servidor público, de ser 

aprendido ao longo de sua carreira. 

 

24. Para que a conduta do servidor público 

seja considerada irrepreensível é 

suficiente que ele observe as leis e as 

regras imperativas. 

 

25. Ocorrerá desvio ético na conduta de 

servidor público que se recuse a utilizar 

um eficiente sistema de gestão de 

almoxarifado, sob a alegação de maior 

confiabilidade do seu controle manual 

de entrada e saída de materiais. 

Em relação aos poderes administrativos, 

julgue o item a seguir.  

26. A falta de defesa técnica por advogado 

no processo administrativo disciplinar 

ofende a CF. 

No que se refere à administração pública e 

às normas constitucionais que disciplinam o 

regime jurídico dos servidores públicos, 

julgue os itens seguintes.  

27. De acordo com a CF, os vencimentos 

percebidos pelos ocupantes de cargos do 

Poder Judiciário não poderão ser 

superiores àqueles percebidos pelos 

ocupantes de cargos do Poder 

Executivo. 

 

28. Denomina-se de readaptação o esforço 

feito pela instituição a fim de adaptar 

ao serviço o servidor que foi transferido 

de um estado para outro, atendendo à 

necessidade da função pública. 

 

29. O servidor, ao se aposentar de forma 

voluntária, observará a idade permitida 

dentro dos critérios da lei, e a 

administração pública calculará os 

proventos que a legislação lhe admitir. 

O ingresso no quadro de servidores técnico-

administrativos far-se-á, no nível inicial da 

classe, mediante habilitação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos 

(Regimento da UFBA, Art. 132, Parágrafo 

único). 

30. A Lei n° 8.112/90 permite à UFBA 

estabelecer critérios próprios de 

desenvolvimento do servidor na 

carreira, mediante promoção. 
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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 C 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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