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SIMULADO – 124/360 

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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Quanto aos princípios jurídicos aplicáveis à 

administração pública, julgue os itens a 

seguir. 

1. A aplicação da sanção disciplinar de 

advertência em decorrência de 

apuração sumária de falta funcional, 

denominada verdade sabida, viola o 

princípio do devido processo legal. 

Com relação ao Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Estaduais, à licitação 

pública e à ética no serviço público, julgue os 

itens seguintes. 

2. Reversão é a reinvestidura do servidor 

estável ao cargo anteriormente ocupado 

ou ao cargo resultante de sua 

transformação, quando invalidada sua 

demissão por decisão administrativa ou 

judicial. 

 

3. Conforme preceito legal, uma servidora 

do Ministério da Justiça com sessenta e 

cinco anos de idade poderá ser 

aposentada compulsoriamente. 

 

4. A criação de cargos públicos é 

competência do Congresso Nacional, 

que a exara por meio de lei. No entanto, 

a iniciativa desse tipo de lei é privativa 

do presidente da República. 

 

5. De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, são 

formas de provimento em cargo público 

a nomeação, a promoção e a 

recondução. 

 

6. A investidura em cargo público depende 

de prévia aprovação em concurso 

público, exceto para os cargos em 

comissão e as funções de confiança. 

 

7. Um servidor pode ser punido nas esferas 

administrativa, civil e penal, em razão 

de um mesmo e único fato, desde que o 

ato tenha sido praticado no desempenho 

das atribuições do cargo ou função. 

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens 

que se seguem. 

8. Conforme decisão recente do STJ, o 

adicional noturno previsto na Lei n.º 

8.112/1990 será devido ao servidor 

público federal que preste serviço em 

horário compreendido entre 22 horas de 

um dia e 5 horas do dia seguinte. 

Entretanto, esse adicional não será 

devido se o serviço for prestado em 

regime de plantão. 

 

9. Segundo entendimento firmado pelo 

STJ, o candidato aprovado fora das 

vagas previstas originariamente no 

edital, mas classificado até o limite das 

vagas surgidas durante o prazo de 

validade do concurso, possui direito 

líquido e certo à nomeação se o edital 

dispuser que serão providas, além das 

vagas oferecidas, as outras que vierem a 

existir durante a validade do certame 

 

10. Segundo a Lei n.º 8.112/1990, são 

consideradas formas de provimento e de 

vacância de cargo público a promoção e 

a readaptação. 

 

11. Se um servidor público federal tiver 

realizado despesas com a utilização de 

meio próprio de locomoção para a 

execução de serviços externos por força 

das atribuições próprias do cargo, ele 

terá direito ao recebimento de 

indenização de transporte, que se 

incorporará ao seu vencimento 

 

12. Segundo entendimento do STJ, o 

servidor público federal tem direito de 

ser removido a pedido, 

independentemente do interesse da 

administração, para acompanhar o seu 
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cônjuge empregado de empresa pública 

federal que tenha sido deslocado para 

outra localidade no interesse da 

administração. 

Julgue o item a respeito dos atos e agentes 

administrativos e dos poderes da 

administração. 

13. Segundo entendimento do STF, será 

constitucional lei estadual que permita 

o recrutamento de agentes 

administrativos, também denominados 

de servidores públicos, pelo regime 

especial temporário, não sendo 

necessária motivação quanto à real 

necessidade temporária das funções a 

serem exercidas. 

Em relação ao controle e à responsabilidade 

civil da administração, julgue o item 

subsequente. 

14. Uma infração administrativa de 

impontualidade de um servidor causa a 

sua responsabilidade administrativa e 

também acarreta sua responsabilidade 

penal. 

Com referência aos agentes administrativos, 

julgue os itens subsequentes. 

15. É um dever do servidor guardar sigilo 

acerca de um assunto referente à sua 

repartição. 

 

16. Se um servidor estiver respondendo a 

um processo administrativo disciplinar e 

estiver sujeito a uma diversidade de 

sanções, o julgamento caberá à 

autoridade competente para impor a 

pena mais grave. 

 

17. Um dos fundamentos aptos a ensejar a 

revisão do processo disciplinar é a 

alegação e a demonstração da injustiça 

na aplicação da pena. 

 

18. A posse poderá ocorrer mediante 

instrumento de procuração específica 

para tal ato. 

 

19. A investidura em cargo público ocorrerá 

com a entrada em exercício nas funções 

inerentes ao cargo. 

 

20. Segundo entendimento do STF, será 

constitucional lei estadual que permita 

o recrutamento de agentes 

administrativos, também denominados 

servidores públicos, pelo regime 

especial temporário, não sendo 

necessária motivação quanto à real 

necessidade temporária das funções a 

serem exercidas. 

 

21. O pagamento de auxílio-reclusão à 

família do servidor público ativo cessará 

a partir do dia imediato àquele em que 

o servidor for posto em liberdade, 

exceto se a liberdade for condicional. 

Em relação ao controle e à responsabilidade 

civil da administração, julgue o item 

subsequente. 

22. Uma infração administrativa de 

impontualidade de um servidor causa a 

sua responsabilidade administrativa e 

também acarreta sua responsabilidade 

penal. 

A respeito de licitação, controle e 

responsabilização da administração, Lei n.º 

8.112/1990 e Lei n.º 8.666/1993, julgue o  

seguinte  item. 

23. A readaptação e a recondução são 

modalidades de deslocamento funcional 

que prescindem de justificativa ou 

motivação do administrador. 

Com relação aos agentes públicos e à 

improbidade administrativa, julgue o item 
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que se segue conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. 

24. Não é devido o pagamento de auxílio-

transporte ao servidor público que 

utiliza veículo próprio no deslocamento 

para o trabalho. 

No que se refere à classificação do órgão 

público e à atuação do servidor, julgue o 

item seguinte. 

25. O dispositivo constitucional que admite 

o afastamento do servidor do cargo, do 

emprego ou da função para o exercício 

de mandato é aplicável ao servidor 

contratado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse 

público, já que exerce função pública. 

Com relação à ética no serviço público, 

julgue os itens subsequentes  

26. Procurar manter uma boa comunicação 

com os usuários da repartição constitui 

característica de conduta ética. 

 

27. Caso um servidor, preocupado com o 

bem estar dos usuários os quais atende, 

opte por ocultar uma decisão oficial que 

contraria os interesses de determinado 

usuário, ele será considerado um 

servidor compromissado eticamente 

com seu serviço e com sua relação com 

o público. 

 

28. Exerce seu dever de cidadania, em 

conformidade com os padrões éticos 

aceitos, o servidor público que não se 

deixa corromper e denuncia todos os 

atos de corrupção de que toma 

conhecimento. 

 

29. O servidor que, para algumas situações 

de trabalho, avalia com cuidado qual a 

melhor maneira de agir para alcançar os 

resultados esperados e se orienta por 

princípios de justiça, está em 

concordância com a ética 

 

30. O servidor que é visto habitualmente 

embriagado fora de seu horário de 

expediente, mas cumpre suas atividades 

com esmero durante seu horário de 

trabalho não 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 C  

02 E 

03 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 E 

22 E 

23 E 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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