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SIMULADO – 118/360 

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 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. 

1. Ao servidor público federal é vedado 

participar de sociedade privada que 

explore atividade econômica. 

Acerca dos princípios da administração 

pública e da investidura dos agentes 

públicos, julgue o item subsecutivo. 

2. A investidura em cargo ou emprego 

público, na administração direta e nas 

pessoas jurídicas de direito público, 

depende de aprovação prévia em 

concurso público, não se submetendo a 

essa exigência apenas as pessoas 

administrativas de direito privado. 

Tendo como referência a Lei n.º 8.112/1990, 

julgue os itens subsecutivos. 

3. Um sargento que contava com 12 anos 

de serviço no Exército, quando 

conseguiu aprovação em concurso 

público e tomou posse em outro cargo 

como servidor civil no Ministério do 

Planejamento, terá o tempo de serviço 

anterior como militar computado para 

fins de aposentadoria como funcionário 

público civil. 

 

4. O funcionário do Ministério do 

Planejamento deverá manifestar 

claramente, na sua seção, a sua 

discordância e seu desapreço aos atos 

que julgue equivocados e tenham sido 

desenvolvidos pelas chefias do órgão. 

 

5. Para tratar de interesses particulares 

por um período de até três anos, o 

servidor público tem direito à licença, 

que deverá ser concedida 

obrigatoriamente pela administração 

desde que ele já tenha cumprido o 

estágio probatório. 

 

6. O servidor que tiver gastos com 

hospedagem em hotel ou aluguel para 

moradia deverá ter a respectiva diária 

ou o auxílio-moradia pagos 

antecipadamente ao evento. 

Com base no regime dos servidores públicos, 

julgue os seguintes itens. 

7. Servidor público em estágio probatório 

poderá usufruir de licenças para 

capacitação e para tratar de interesses 

particulares. 

 

8. A lei prevê que servidor ocupante de 

cargo em comissão poderá ser nomeado 

para outro cargo vago, na condição de 

interino. Nessa situação, seu exercício 

se dará sem prejuízo das atribuições do 

cargo que já ocupava, não sendo 

possível receber cumulativamente 

ambas as remunerações. 

 

9. No interesse da administração pública, o 

servidor poderá ser removido de ofício 

para outra localidade. 

Com referência à administração pública e 

seus agentes, julgue os itens subsequentes. 

10. Um agente penitenciário federal pode 

ser promovido na carreira por ascensão 

funcional, pois a promoção de servidor 

por ascensão funcional constitui forma 

de provimento derivado compatível com 

a Constituição Federal. 

 

11. Anulado o ato de demissão, o servidor 

estável será reintegrado ao cargo por 

ele ocupado anteriormente, exceto se o 

cargo estiver ocupado, hipótese em que 

ficará em disponibilidade até 

aproveitamento posterior em cargo de 

atribuições e vencimentos compatíveis. 
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12. O servidor público federal investido em 

mandato eletivo municipal somente será 

afastado do cargo se não houver 

compatibilidade de horário, sendo-lhe 

facultado, em caso de afastamento, 

optar pela sua remuneração. 

No que concerne ao regime jurídico do 

servidor público federal, julgue os próximos 

itens. 

13. Não é possível a aplicação de penalidade 

a servidor inativo, ainda que a infração 

funcional tenha sido praticada 

anteriormente à sua aposentadoria.  

 

14. A nomeação para cargo de provimento 

efetivo será realizada mediante prévia 

habilitação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos ou, em 

algumas situações excepcionais, por 

livre escolha da autoridade competente. 

 

15. A aposentadoria compulsória do servidor 

público ocorre aos setenta anos de 

idade, com proventos integrais. 

 

16. A investidura em cargo público ocorre 

com a posse, a qual somente se dará nos 

casos de provimento de cargo por 

nomeação. 

 

17. A licença para tratar de interesses 

particulares não poderá ser concedida a 

ocupante de cargo efetivo que esteja 

em estágio probatório. 

 

18. Se o cônjuge de determinado servidor 

público for deslocado para outra 

localidade do território nacional para 

exercício de mandato eletivo do Poder 

Executivo, circunstância que levou o 

servidor a requerer à administração 

pública a concessão de licença para 

acompanhamento de cônjuge, a 

concessão de licença ao servidor será 

admitida por prazo indeterminado, sem 

direito à remuneração. 

 

19. Considere que determinado servidor 

público, após o devido processo 

administrativo, não tenha sido 

confirmado no estágio probatório. Nessa 

situação, o servidor será demitido do 

serviço público, já que a expressão 

demissão é utilizada pela lei para 

designar tanto a saída punitiva 

compulsória do servidor quanto a 

decorrente da não confirmação no 

estágio probatório. 

 

20. A licença para servidor público federal 

por motivo de doença de pessoa da 

família, devidamente comprovada por 

perícia médica oficial, poderá ser 

concedida a cada período de doze 

meses, por até noventa dias, 

consecutivos ou não, mantida a 

remuneração do servidor. 

 

21. A reintegração, a recondução e a 

remoção são formas de manejo do 

servidor público federal. A reintegração 

consiste na reinvestidura do servidor 

estável no cargo anteriormente 

ocupado, quando invalidada a sua 

demissão por decisão administrativa ou 

judicial. A recondução, por sua vez, 

refere-se ao retorno do servidor estável 

ao cargo anteriormente ocupado, em 

razão de inabilitação em estágio 

probatório relativo a outro cargo ou 

reintegração do anterior ocupante. A 

remoção, por fim, é o deslocamento do 

servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do mesmo quadro, com ou sem 

mudança de sede. 

Com referência aos servidores públicos 

federais, julgue os próximos itens. 
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22. O servidor que responder a processo 

disciplinar somente poderá ser 

aposentado voluntariamente após a 

conclusão do processo e o cumprimento 

da penalidade, caso esta seja aplicada. 

 

23. O portador de visão monocular tem 

direito a concorrer, em concurso 

público, às vagas reservadas aos 

deficientes. 

 

24. A natureza do vínculo que liga o servidor 

ao Estado é de caráter legal e pode 

sofrer, no âmbito da legislação ordinária 

pertinente, modificações, às quais o 

servidor deve obedecer; não há direito 

adquirido do servidor a determinado 

regime jurídico. 

 

25. O servidor público reintegrado ao cargo 

em razão da declaração judicial de 

nulidade de ato de demissão não tem 

direito ao tempo de serviço, aos 

vencimentos e às vantagens que lhe 

seriam pagos durante o período de 

afastamento. 

Julgue os itens a seguir, que versam sobre 

ética e cidadania. 

26. O servidor que realiza suas atividades 

com esmero e em prol dos cidadãos 

contribui para a promoção da cidadania. 

 

27. Vive orientada pela ética a pessoa que 

pauta sua vida na busca de auxiliar as 

pessoas que a cercam de modo que 

tanto ela quanto essas pessoas vivam da 

melhor maneira possível. 

 

28. Considere que um servidor doe para uma 

biblioteca comunitária uma série de 

livros da repartição pública na qual ele 

trabalha. Nesse caso, mesmo sem 

observar as formalidades legais, o 

servidor não incorre em improbidade 

administrativa uma vez que os livros 

destinam-se a fins educativos e 

assistenciais. 

 

29. Age em consonância com a Lei n.º 

8.112/1990 servidor público brasileiro, 

em exercício, que recusa pensão 

oferecida pelos Estados Unidos da 

América. 

 

30. Considere um servidor que cumpre com 

atenção e cuidado suas atividades no 

ambiente de trabalho, mas que, fora 

dele, mantém seu nome vinculado a 

empreendimentos de cunho duvidoso. 

Nesse caso, é correto afirmar que a 

conduta desse servidor fere a ética do 

serviço público. 
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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 E  

02 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 E 

11 E 

12 E 

13 E 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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