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SIMULADO – 112/360 

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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No que se refere ao regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas 

federais, julgue os itens seguintes.  

1. Caso um servidor público seja demitido 

de cargo efetivo por ter aplicado 

irregularmente dinheiro público e, cinco 

anos depois disso, obtenha aprovação 

em outro concurso público, ele não 

poderá assumir o novo cargo, pois a lei 

de regência veda, ao autor da referida 

conduta, o retorno ao serviço público 

federal. 

 

2. A remoção constitui o deslocamento do 

cargo de provimento efetivo 

desocupado no âmbito do quadro geral 

de pessoal para outro órgão ou entidade 

do mesmo poder. 

 

3. Se determinado servidor público, em 

estágio probatório, requerer ao órgão a 

que esteja vinculado autorização para 

realizar estudo no exterior, a direção 

desse órgão agirá corretamente caso 

indefira o pedido sob a justificativa de 

inviabilidade do deferimento durante o 

período de estágio probatório, já que a 

lei pertinente veda ao servidor em 

estágio probatório o deferimento da 

referida licença. 

Acerca da administração pública e seus 

agentes, julgue os próximos itens.  

4. Um servidor público estável da 

Fundação Nacional de Saúde (FNS) que, 

após concorrer a pleito eletivo em sua 

cidade, for investido no mandato de 

prefeito terá de se afastar do cargo na 

FNS, mas poderá optar pela 

remuneração desse cargo. 

 

5. Para os servidores públicos estáveis, 

uma das hipóteses de perda do cargo é 

a extinção deste. 

 

6. Por questão de soberania nacional, os 

estrangeiros não poderão ter acesso a 

cargos públicos de caráter efetivo, mas 

poderão exercer funções públicas para 

atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

Julgue os seguintes itens, acerca do servidor 

público.  

7. A investidura em cargo público ocorre no 

ato da posse do indivíduo. 

 

8. Se uma pessoa que foi nomeada para 

determinado cargo tomar posse desse 

cargo, mas não entrar em exercício 

dentro do prazo legal, ela deverá ser 

exonerada de ofício. 

 

9. Caso a aposentadoria de um servidor em 

débito com o erário seja cassada, 

referido débito será automaticamente 

extinto. 

 

10. Um servidor poderá ser punido nas 

esferas administrativa, civil e criminal, 

de forma cumulativa. 

 

11. Servidor é toda pessoa legalmente 

investida em cargo público. 

No que concerne ao regime jurídico único dos 

servidores públicos federais e a ética no 

serviço público, julgue os próximos itens. 

12. É concedida licença ao servidor por 

motivo de doença em pessoa da família, 

desde que precedida de exame dessa 

pessoa por médico ou junta médica 

oficial. 

 

13. A invalidação de demissão por decisão 

judicial importa a reinvestidura do 

servidor estável no cargo anteriormente 

ocupado, mesmo que este já tenha sido 

ocupado por outro servidor. 
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14. Caso um servidor ocupante de cargo em 

comissão seja exonerado desse cargo a 

pedido, eventuais denúncias de 

infrações por ele praticadas deverão ser 

arquivadas, uma vez que, nessa 

hipótese, a aplicação de penalidade não 

surtirá efeitos na esfera administrativa. 

 

15. De acordo com a legislação aplicável, 

será aplicada a penalidade de suspensão 

ao servidor público que praticar 

insubordinação grave em serviço. 

 

16. Considere que determinado servidor 

público tenha sido nomeado para o 

exercício de função de confiança, 

mediante ato de designação publicado 

durante o período em que estava de 

licença legalmente autorizada. Nessa 

situação, como a licença teve 

autorização legal, o início do exercício 

da função de confiança ocorrerá com a 

publicação do ato e não com o retorno 

do servidor. 

Com relação ao processo administrativo 

federal e ao estágio probatório, julgue os 

próximos itens à luz das Leis n° 9.784/1999 

e n° 8.112/1990, respectivamente. 

17. O servidor que entrar no exercício de 

cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório pelo período 

de vinte e quatro meses, durante o qual 

a sua aptidão e a sua capacidade serão 

objetos de avaliação para o desempenho 

do cargo. Nessa condição, ele poderá 

exercer quaisquer cargos de provimento 

em comissão ou funções de direção, 

chefia ou assessoramento tanto no órgão 

ou entidade de lotação quanto em órgão 

para o qual seja cedido. 

 

18. Nos processos administrativos que visem 

apurar responsabilidade do servidor 

público, o recurso administrativo 

interposto contra a decisão que lhe 

imponha multa pecuniária somente será 

conhecido se apresentado com a caução 

do valor atribuído pela autoridade ou 

com a indicação de um bem para esse 

fim. 

Julgue o item que se segue, relativo aos 

agentes públicos. 

19. Considere que a administração pública 

tenha nomeado determinado agente, 

não integrante do quadro de pessoal do 

órgão público, para o exercício de 

função de confiança relacionada com 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. Nessa situação, a 

administração pública atuou de forma 

legítima, já que o provimento das 

funções de confiança independe de 

concurso público. 

Com referência ao processo administrativo e 

à Lei n.o 8.112/1990, cada um dos próximos 

itens apresenta uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva que deve ser 

julgada à luz do entendimento do STJ. 

20. Um servidor público federal foi demitido 

após o devido processo administrativo. 

Contra o ato de demissão ele ajuizou 

ação judicial, na qual obteve decisão 

favorável à sua reintegração no cargo, 

em decorrência da nulidade do ato de 

demissão. Nessa situação, o servidor 

reintegrado não terá direito ao tempo 

de serviço, aos vencimentos e às 

vantagens que lhe seriam pagos no 

período de afastamento. 

 

21. Determinado servidor público federal, 

que responde a processo administrativo 

disciplinar, requereu sua aposentadoria 

voluntária, e a administração pública 

indeferiu-lhe o pedido. Nessa situação, 

o indeferimento do pleito está de 
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acordo com a legislação de regência, 

pois o servidor que responde a processo 

disciplinar somente poderá ser 

aposentado voluntariamente após a 

conclusão do processo e o cumprimento 

da penalidade eventualmente aplicada. 

No que diz respeito ao provimento de cargo 

público, aos direitos e vantagens dos 

servidores públicos civis e ao processo 

administrativo disciplinar, julgue o item a 

seguir. 

22. Professor estrangeiro que resida no 

Brasil e pretenda ocupar cargo público 

em universidade federal somente 

poderá atuar como professor visitante, 

visto que a investidura em cargo público 

é restrita a brasileiros natos ou 

naturalizados. 

Acerca dos agentes públicos e do processo 

administrativo disciplinar, julgue os itens 

seguintes. 

23. A instauração de processo 

administrativo disciplinar é obrigatória 

para a aplicação das penas de suspensão 

por mais de trinta dias, demissão, 

cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo 

em comissão 

24. A promoção, a readaptação e a posse em 

outro cargo inacumulável incluem-se 

entre os fatos que geram a situação de 

vacância do cargo público. 

Considerando que os servidores públicos, em 

razão da especificidade das funções que 

exercem, estão submetidos a regime jurídico 

diferenciado daquele dos demais 

trabalhadores, julgue o próximo item. 

25. É assegurado ao servidor público federal 

o direito a licença, sem prejuízo da 

remuneração, para o desempenho de 

mandato em sindicato representativo da 

categoria. 

Julgue os itens relacionados à ética e à sua 

aplicação no serviço público. 

26. A ética ocupa-se, independentemente 

do contexto da ação, da melhor maneira 

de agir, garantindo os melhores 

resultados por meio dos princípios que 

sustentam uma justa ou correta 

atuação. 

 

27. Os valores morais são historicamente 

construídos pelas sociedades, como 

forma de organizar a convivência e 

garantir, tanto quanto possível, o bem-

estar do indivíduo consigo mesmo e em 

suas relações com as outras pessoas. 

 

28. Ao servidor público que ocupa cargo de 

chefia é permitido, em situações 

especiais, determinar que servidor a ele 

subordinado seja desviado de função 

para atender a interesse particular 

daquele, caso o ato não implique 

prejuízo do desempenho das atividades 

do serviço público. 

 

29. Servidor público que omitir ou negar a 

publicidade de qualquer ato oficial 

incorre em improbidade administrativa. 

 

30. Evitar a corrupção e denunciá-la sempre 

que dela tiver conhecimento é dever do 

cidadão, visto que cidadania implica não 

apenas o gozo de direitos, mas também 

o cumprimento de obrigações 

amparadas nas normativas legais e 

morais da sociedade. 
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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 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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