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SIMULADO – 130/360 

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 ao direito administrativo, 

julgue o item a seguir. 

1. A posse de um candidato aprovado em 

concurso público somente poderá 

ocorrer pessoalmente. 

Acerca do processo administrativo e do 

regime disciplinar dos servidores públicos 

civis, julgue o item a seguir. 

2. Considere que um servidor público, 

eleito deputado federal, tenha se 

afastado do cargo durante o mandato 

eletivo. Nessa situação, é correto 

afirmar que, após o retorno desse 

servidor ao cargo anterior, o tempo de 

serviço como parlamentar contará 

apenas para efeito de aposentadoria. 

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens 

a seguir. 

3. Os ocupantes de cargo ou função em 

comissão são considerados agentes 

honoríficos. 

 

4. A extinção de cargo público preenchido 

somente pode ser efetivada mediante 

lei. No entanto, nos casos de cargo vago, 

essa extinção pode ser efetivada 

mediante decreto autônomo. 

 

5. Agente público é aquele que exerce 

emprego ou função pública mediante 

remuneração. 

 

6. Um secretário estadual de educação é 

considerado um agente político. 

 

7. Senadores, deputados e vereadores são 

considerados agentes políticos. 

 

8. A aprovação em concurso público é 

condição necessária para que o servidor 

público seja investido em cargo ou 

função pública. 

 

9. O agente público, pessoa física, 

distingue-se da figura do órgão 

administrativo, centro de competência 

despersonalizado; nesse sentido, pode o 

Estado suprimir cargo, função ou órgão 

sem ofender direitos de seus agentes. 

 

10. Os magistrados, agentes políticos 

investidos para o exercício de 

atribuições constitucionais, têm plena 

liberdade funcional no desempenho de 

suas funções, bem como prerrogativas 

próprias e legislações específicas. 

 

11. Segundo entendimento do STJ, a 

acumulação de proventos de servidor 

aposentado em decorrência do exercício 

cumulado de dois cargos de profissionais 

da área de saúde legalmente exercidos, 

nos termos autorizados pela CF, não se 

submete ao teto constitucional, 

devendo os cargos ser considerados 

isoladamente para esse fim. 

 

12. Servidores públicos transferidos de 

ofício e que estejam matriculados em 

instituição de ensino superior têm 

direito a matrícula em instituição de 

ensino superior do local de destino, 

desde que observado o requisito da 

congeneridade em relação à instituição 

de origem. Entretanto, conforme 

entendimento dominante do STJ, se não 

houver curso correspondente em 

estabelecimento congênere no local da 

nova residência ou em suas imediações, 

ao servidor não será assegurado o direito 

à matrícula em instituição não 

congênere. 

 

13. Segundo entendimento do STJ, é cabível 

a concessão de licença a servidor 

público para acompanhamento de 

cônjuge na hipótese em que se tenha 

constatado o preenchimento dos 
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requisitos legais para tanto, ainda que o 

cônjuge a ser acompanhado não seja 

servidor público e que o deslocamento 

não tenha sido atual. 

 

14. O leiloeiro, no exercício da atividade 

que lhe é delegada pelo Estado, está 

sujeito à responsabilidade civil objetiva 

e ao mandado de segurança. 

 

15. Uma pessoa que mantém uma relação 

permanente com o Estado por integrar o 

quadro funcional de uma autarquia é um 

agente público. 

Acerca da administração pública e dos 

servidores públicos, julgue o item 

subsequente. 

16. O servidor que ocupar cargo 

comissionado não poderá ser exonerado 

como punição por infração funcional. 

De acordo com o estatuto do servidor público 

federal, julgue os itens subsecutivos. 

17. Ao servidor público é vedado promover 

manifestação de apreço ou desapreço 

no recinto da repartição. 

 

18. A investidura no cargo público ocorre 

com a nomeação, sendo de trinta dias o 

prazo para o nomeado tomar posse. 

 

19. A inabilitação em estágio probatório e o 

abandono do cargo por mais de trinta 

dias consecutivos são situações que 

acarretam a exoneração do servidor 

ocupante de cargo efetivo. 

No que se refere à classificação do órgão 

público e à atuação do servidor, julgue o 

item seguinte, 

20. 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. 

Mediante portaria ministerial, um ministro 

de Estado determinou a demissão de um 

funcionário do cargo de servidor público, 

com restrição do seu retorno ao serviço 

público federal, devido ao fato de este ter 

praticado ato de improbidade 

administrativa e ter-se valido do cargo para 

lograr proveito pessoal.  

Com base nessa situação hipotética, julgue 

os itens que se seguem. 

21. A desinvestidura, forçada ou voluntária, 

afasta o dever da autoridade pública de 

apurar supostos ilícitos administrativos 

cometidos por aquele que já foi 

investido no cargo público e não o é 

mais, quer por sponte propria, quer por 

força do poder disciplinar exercido pelo 

Estado-administração. 

 

22. O fato de a administração pública ter 

lançado mão de dados de ação penal 

instaurada para apurar as condutas do 

servidor configura segunda punição 

baseada no mesmo processo. 

 

23. Não gera nulidade do ato administrativo 

o fato de o servidor processado, apesar 

de intimado, não se fazer acompanhar 

por advogado no momento do seu 

interrogatório. 

Acerca do direito administrativo relacionado 

à ANS, julgue o item a seguir. 

24. Na Constituição Federal de 1988 (CF), é 

vedada a acumulação de cargo de 

diretor da ANS com cargo de professor 

de universidade federal em regime de 40 

horas semanais de trabalho. 
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Com fundamento na lei que dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, julgue o item abaixo. 

25. Considere que a administração pública 

tenha afastado um servidor público do 

exercício de função pública, a despeito 

de este ter sido absolvido criminalmente 

por ausência de provas. Nessa situação, 

configura-se ofensa à legislação de 

regência, visto que a responsabilidade 

administrativa do servidor deve ser 

afastada em caso de absolvição 

criminal. 

No que se refere à ética e a sua aplicação no 

serviço público, julgue os itens subsecutivos. 

26. Promover ações de apreço no interior da 

repartição pública não fere nenhuma 

norma ética ou administrativa do serviço 

público, uma vez que, com isso, 

pretende-se garantir um bom ambiente 

de trabalho. 

 

27. Suponha que um servidor utilize, às 

vezes, o veículo da repartição para 

resolver problemas particulares. Isso 

constitui ilícito no serviço público 

mesmo que a resolução desses 

problemas proporcione melhoria do 

desempenho do servidor no exercício de 

suas funções 

 

28. Considere que um servidor, ao atender 

um usuário, tenha-o deixado esperando 

por muito tempo, fato que resultou na 

formação de uma longa fila em seu 

setor. Nesse caso, como o servidor se 

prestou a buscar informações benéficas 

para o usuário, primando pela precisão 

de seu trabalho, acima da celeridade, 

ele não feriu o Código de Ética do 

Servidor Público do Poder Executivo 

Federal. 

 

29. Servidor público que não participa de 

atividades de atualização de seus 

conhecimentos, para o exercício de suas 

atribuições, infringe os deveres do 

servidor. 

 

30. A conduta de uma servidora pública que 

aja sempre com eficácia, zelo, 

dignidade, decoro e consciência dos 

princípios morais contribui para a 

preservação da honra e da tradição dos 

serviços públicos. 
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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 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 C 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 C 

15 C 

16 C 

17 C 

18 E 

19 E 

20 E 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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