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SIMULADO – 142/360 

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 a serviços públicos e 

agentes públicos, julgue os itens que se 

segue.  

1. O empregado público, admitido 

mediante concurso público, não está 

sujeito a estágio probatório nem a 

demissão sem justa causa. 

 

2. No serviço público, os cargos ou funções 

de confiança são acessíveis sem 

concurso público, podendo os seus 

ocupantes ser exonerados ad nutum, ou 

seja, imotivadamente e sem a garantia 

de contraditório e ampla defesa. 

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 

e no que dispõe a Constituição Federal 

acerca dos poderes da administração, julgue 

o item a seguir.  

3. No contracheque de servidor público, a 

parcela denominada subsídio refere-se 

ao valor-base sobre o qual incidem todos 

os demais acréscimos e adicionais que 

compõem a sua remuneração total. 

Com base no direito administrativo, julgue 

os itens subsequentes. 

4. O servidor público não tem direito 

adquirido a regime jurídico, sendo-lhe 

assegurada, pelo ordenamento 

constitucional pátrio, a irredutibilidade 

de vencimentos, de forma que não há 

impedimento para que a administração 

promova alterações na composição dos 

seus vencimentos, retire vantagens, 

gratificações e reajustes ou, ainda, 

modifique a forma de cálculo de parcela 

da remuneração, desde que isso não 

acarrete decesso remuneratório. 

Julgue os próximos itens, relativos à 

legislação administrativa. 

5. A demissão de servidor público ocorre 

unicamente mediante a solicitação 

formal do servidor, enquanto a 

exoneração consiste em penalidade 

contra o servidor. 

 

6. Servidor em estágio probatório pode 

assumir cargo em comissão de chefia ou 

função comissionada, sendo estável ou 

não no serviço público. 

Considerando as normas regulamentadoras 

das atividades e do seu exercício pelos 

agentes públicos, julgue os itens 

subsequentes. 

7. A contratação temporária é 

regulamentada como possível desde que 

seja feita para atender a interesse 

público de caráter excepcional. 

 

8. A nomeação em cargo efetivo constitui 

um exemplo de provimento originário, 

quando se tratar de candidato aprovado 

em concurso público, e será considerada 

de provimento derivado, quando se 

tratar de constituir servidor em 

condição interina. 

 

9. A forma de ingresso para exercer 

qualquer cargo, emprego ou função 

pública é por meio de concurso público, 

conforme legislação vigente. 

 

10. Embora o servidor público e o 

empregado público sejam obrigados ao 

cumprimento de estágio probatório, 

apenas o empregado público estará 

sujeito a demissão imotivada a qualquer 

tempo, ou seja, tanto durante o 

cumprimento do referido estágio quanto 

após a sua integralização. 

Acerca das normas de direito administrativo 

vigentes no país, julgue os seguintes itens. 

11. O servidor efetivo investido em cargo 

em comissão que for exonerado deste no 

curso de licença especial terá direito a 
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continuar usufruindo da licença, porém 

com os vencimentos do cargo efetivo, e 

não do cargo em comissão. 

Analise o enunciado das questões abaixo e 

assinale  "Certo" (C) ou "Errado" (E) 

12. Os agentes honoríficos não são 

servidores públicos, mas 

momentaneamente exercem uma 

função pública e, enquanto a 

desempenham, sujeitam-se à hierarquia 

e disciplina do órgão a que estão 

servindo, incidindo as proibições 

constitucionais de acumulação de 

cargos, funções ou empregos, tal como 

de mesário eleitoral e a função de 

jurado.  

 

13. O provimento de cargos derivado 

somente se faz por transferência, 

promoção, remoção, reintegração, 

readmissão, enquadramento, 

aproveitamento ou reversão; e é sempre 

uma alteração na situação de serviço do 

provido.  

 

14. Um cargo público cujas funções são de 

motorista, regra geral, somente poderá 

ser preenchido mediante prévia 

aprovação em concurso público de 

provas e títulos, salvo se para sua 

investidura for criado por lei 

competente um equivalente cargo em 

comissão.  

 

15. O Supremo Tribunal Federal editou 

Súmula Vinculante (n. 13, atualmente 

vigente) que veda o nepotismo nos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, nada 

obstante tenha deixado de prever a 

proibição, especificamente, do 

chamado nepotismo cruzado, polêmico 

fenômeno que ocorre quando agentes 

públicos convencionam designações 

recíprocas para empregar nos órgãos 

públicos cônjuges, companheiros ou 

familiares uns dos outros. 

No que concerne à Lei n.º 8.112/1990, julgue 

o item a seguir. 

16. O maior valor que consta no holerite de 

um servidor público, ou seja, sua 

remuneração total bruta, denomina-se 

vencimento. 

 

17. O servidor público poderá ser cotista de 

uma sociedade privada que exerça o 

comércio e a venda, para órgãos 

públicos, nos termos da lei. 

 

18. Na situação hipotética de um servidor 

público que ocupava o cargo de 

motorista e tenha sofrido um acidente 

que limite a sua visão, ele poderá ser 

investido em cargo com atribuições e 

responsabilidades compatíveis com essa 

limitação, como, por exemplo, auxiliar 

de garagem, o que caracterizará o 

provimento derivado denominado 

readaptação. 

 

19. Um servidor público que tiver sido 

desligado do cargo, por meio de 

exoneração não terá sido objeto de 

saída punitiva compulsória. 

Em relação aos agentes públicos, julgue os 

itens a seguir. 

20. A promoção constitui ato de investidura 

derivada, enquanto a nomeação 

consiste em ato de investidura 

originária. 

 

21. Suponha que um empregado público de 

uma empresa pública federal seja 

nomeado, após aprovação em concurso, 

para o cargo de analista do CNJ. Nessa 

situação hipotética, o provimento no 

novo cargo será derivado, devido ao 
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vínculo anterior que o empregado 

mantinha com a administração pública. 

 

22. Caso um servidor, nomeado para cargo 

em comissão sem vínculo efetivo com o 

serviço público, seja exonerado, não 

haverá, entre ele e a administração 

pública, nenhuma relação jurídica 

funcional. 

Acerca de princípios da administração 

pública, e conceitos de administração 

pública, órgão público e servidor, julgue os 

itens a seguir.  

23. Cargo público é, na organização 

funcional da administração direta e de 

suas autarquias e fundações públicas, 

ocupado por servidor público, com 

funções específicas e remuneração 

fixadas em lei. Assim, a pessoa que 

mantém vínculo trabalhista com o 

Estado, sob a regência da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT), ocupa cargo 

público.  

 

24. Com base na Constituição Federal de 

1988, a vedação de acúmulo 

remunerado de cargos, empregos ou 

funções públicas não se estende às 

sociedades de economia mista, pois 

essas são pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Com relação a processo administrativo e à 

Lei 9.784/1999, julgue o item subsequente. 

25. No processo administrativo disciplinar, a 

falta de defesa técnica por advogado 

ofende a Constituição Federal, pois o 

contraditório e a ampla defesa são 

princípios orientadores do processo 

administrativo. 

No que concerne a ética nas organizações, 

julgue o item a seguir  

26. A ética empresarial e profissional é 

exigida pela sociedade, que espera que 

as organizações tenham transparência 

em suas ações. 

Julgue o item a seguir, relativo a códigos de 

ética e conduta. 

27. O código de ética da CAIXA determina 

que a conduta dessa organização seja 

pautada pelos próprios valores internos 

e, também, pelos valores da sociedade 

No que concerne a ética nas organizações, 

julgue os itens que se seguem. 

28. A ética se reporta a princípios, ao passo 

que a moral se volta para aspectos 

aceitos ou repudiados no que se refere a 

condutas específicas. 

 

29. Na administração pública, os prejuízos 

decorrentes da falta de ética podem ser 

verificados na perda de governança da 

estrutura organizacional. 

 

30. Ética empresarial corresponde ao 

conjunto de valores que guiam o 

comportamento das organizações. 
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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  
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17  
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19  

20  

21  

22  
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24  

25  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 E 

16 E 

17 C 

18 C 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 C 
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