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SIMULADO – 136/360 

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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Acerca de processo administrativo e de 

agentes administrativos, julgue o item que 

se segue. 

1. A ausência de previsão de acesso de 

estrangeiros a cargos públicos coaduna-

se com a política de soberania do Estado 

brasileiro, que restringe as funções 

públicas aos brasileiros que gozam de 

direitos políticos. 

Acerca do regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, julgue os itens a 

seguir. 

2. Em qualquer caso, é vedado ao servidor 

público participar de gerência ou 

administração de sociedade privada ou 

exercer o comércio, seja na qualidade 

de acionista, cotista ou comanditário 

 

3. O retorno à atividade de servidor 

aposentado é exemplo de reintegração, 

forma de provimento de cargo público 

que se caracteriza pelo reingresso do 

servidor no cargo por ele anteriormente 

ocupado. 

Com relação a agentes administrativos, 

julgue os próximos itens.  

4. O dever de obediência impõe ao servidor 

a obrigação de cumprir as ordens de seus 

superiores e de, caso suspeite da 

legalidade dessa ordem, provocar novo 

pronunciamento da autoridade que a 

expediu. Nesse caso, se confirmada, a 

ordem deverá ser cumprida sem que isso 

gere qualquer responsabilidade para o 

servidor. 

 

5. Os vencimentos dos servidores públicos 

podem ser objeto de arresto, sequestro 

e penhora para pagamento de dívidas 

comerciais 

Com relação ao direito administrativo, 

julgue o item a seguir.  

6. A posse de um candidato aprovado em 

concurso público somente poderá 

ocorrer pessoalmente 

Com relação aos agentes públicos, julgue o 

item subsequente. 

7. Para que ocorra provimento de vagas em 

qualquer cargo público, é necessária a 

prévia aprovação em concurso público. 

 

8. Considere que um servidor público 

federal estável, submetido a estágio 

probatório para ocupar outro cargo 

público após aprovação em concurso 

público, desista de exercer a nova 

função. Nessa situação, o referido 

servidor terá o direito de ser 

reconduzido ao cargo ocupado 

anteriormente no serviço público. 

 

9. Os ministros de Estado são considerados 

agentes políticos, dado que integram os 

mais altos escalões do poder público. 

 

10. É permitida a acumulação remunerada 

de cargo de professor de universidade 

pública estadual com o de procurador da 

República, ainda que não haja 

compatibilidade de horários. 

Considerando as disposições da Lei n.º 

8.112/1990, julgue os itens a seguir. 

11. São requisitos para a investidura em 

cargo público, entre outros, a idade 

mínima de dezoito anos e a aptidão 

física e mental, podendo as atribuições 

do cargo justificar a exigência de outros 

requisitos estabelecidos em lei. 

 

12. O período em que o servidor estiver de 

licença para desempenhar mandato 

classista conta como tempo de serviço, 

sendo considerado de efetivo exercício, 

salvo para efeito de promoção por 

merecimento. 
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No que se refere aos poderes 

administrativos, julgue o item a seguir. 

13. Considere que determinado técnico do 

MPU tenha cometido infração disciplinar 

e que seu chefe imediato tenha dela 

tomado conhecimento no dia seguinte 

ao da prática do ato. Nesse caso, deve o 

chefe do servidor promover a apuração 

imediata da irregularidade, mediante 

sindicância ou processo administrativo 

disciplinar. 

Em relação ao regime jurídico dos servidores 

públicos federais, julgue os itens 

subsequentes. 

14. Aplica-se a penalidade disciplinar de 

demissão a servidor público por 

abandono de cargo, caracterizado pela 

ausência intencional do servidor ao 

serviço por mais de trinta dias 

consecutivos ou por sessenta dias não 

consecutivos, em um período de um 

ano. 

 

15. A posse do servidor público nomeado, 

que pode ocorrer mediante procuração 

específica, deve acontecer no prazo de 

trinta dias contados da publicação do 

ato de provimento, sendo, ainda, 

conferidos ao servidor mais trinta dias 

para entrar em exercício no cargo. 

 

16. Para efeito apenas de aposentadoria, 

sem repercussão financeira, deve-se 

contar em favor do servidor o tempo de 

serviço em atividade privada, desde que 

esta seja vinculada à previdência social. 

 

17. Servidor que mantém sob sua chefia 

imediata, em função de confiança, um 

primo se sujeita à penalidade disciplinar 

de demissão 

18. É vedada a concessão de licença a 

servidor por motivo de doença da 

madrasta. 

 

19. Considere que um servidor, após licença 

para realizar tratamento de 

enfermidade ensejadora de invalidez, 

concedida por um período de vinte e 

quatro meses, não esteja em condições 

de reassumir o cargo ou de ser 

readaptado. Nessa situação, o servidor 

deverá ser aposentado por invalidez. 

 

20. Para que um cargo em comissão vago 

seja ocupado, ainda que interinamente, 

é necessária a correspondente 

nomeação. 

Com relação ao regime constitucional 

aplicável à administração pública, julgue o 

item subsequente. 

21. É condição necessária e suficiente para 

a aquisição da estabilidade no serviço 

público o exercício efetivo no cargo por 

período de três anos. 

 

22. Não constitui ofensa à CF a acumulação 

remunerada de dois empregos públicos 

em duas sociedades de economia mista 

estaduais, dado que a proibição 

constitucional se aplica somente à 

acumulação dos cargos públicos da 

administração direta e das fundações 

públicas e autarquias. 

No que se refere ao que dispõe a Lei n.º 

8.112/1990 e aos princípios que regem a 

administração pública, julgue o item 

subsecutivo. 

23. Na composição de comissão de processo 

disciplinar, é possível a designação de 

servidores lotados em unidade da 

Federação diversa daquela em que atua 

o servidor investigado. 

 

24. As empresas públicas são submetidas ao 

regime jurídico instituído pela Lei n.º 

8.112/1990. 
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Julgue o próximo item, relativo à 

administração pública e aos serviços 

públicos. 

25. No processo administrativo disciplinar, 

deve-se respeitar o princípio da 

publicidade, devendo-se disponibilizar, 

de modo abrangente e irrestrito, os 

documentos gerados. 

Cada um dos itens subsecutivos apresenta 

uma situação hipotética, seguida de uma 

assertiva a ser julgada, no que se refere à 

ética no serviço público e aos seus marcos 

legais. 

26. Altair, chefe de uma repartição pública, 

alertou um dos funcionários de seu setor 

que suas vestimentas não eram 

adequadas para o ambiente de trabalho. 

Nessa situação, a conduta de Altair feriu 

a ética profissional dos servidores, uma 

vez que desrespeitou a intimidade de 

outro servidor. 

 

27. Fabiano, servidor efetivo no exercício 

de cargo em comissão, foi transferido 

para outro órgão, onde se descobriu que 

havia uma denúncia de infração 

disciplinar contra ele. Nessa situação, 

competirá ao novo órgão em que 

Fabiano passou a trabalhar a instauração 

do processo disciplinar. 

Considerando o disposto na CF e no Código 

de Ética acerca de ética parlamentar e 

considerando sua interpretação 

jurisprudencial, julgue o item subsequente. 

28. Por se tratar de matéria afeta ao 

funcionamento interno da instituição, o 

Código de Ética e Decoro Parlamentar da 

Câmara dos Deputados deve ser 

veiculado mediante resolução. 

No que concerne a ética nas organizações, 

julgue o item que se segue 

29. Ética empresarial corresponde ao 

conjunto de valores que guiam o 

comportamento das organizações. 

Com relação à ética e sua aplicação no 

serviço público, julgue o item a seguir. 

30. Caso um servidor público, levando em 

conta os interesses da administração 

pública, omita um fato a um usuário da 

instituição em que trabalha, essa 

conduta não infringirá a ética do serviço 

público, que prima pelos interesses 

públicos em vez dos particulares. 
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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 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 E 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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