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SIMULADO – 160/360 

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 dos agentes públicos, bem como do 

cargo, do emprego e da função públicos, 

julgue os itens que se seguem. 

1. O emprego público é uma unidade de 

atribuições que se distingue do cargo 

público principalmente por vincular o 

agente ao Estado por um contrato de 

trabalho sob o regime celetista. 

 

2. Os servidores temporários, contratados 

por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional 

interesse público, são ocupantes de 

cargo público e, portanto, são agentes 

públicos. 

A respeito de gestão de pessoas, julgue o 

item subsecutivo. 

3. A remoção e a reintegração de pessoal 

no setor público ocorrem apenas em 

caso de interesse da administração, 

conforme legislação pertinente. 

Em relação aos agentes administrativos e do 

processo administrativo, julgue os itens que 

se seguem. 

4. Se o ato praticado pelo servidor 

justificar a imposição de penalidade de 

suspensão por mais de trinta dias, será 

obrigatória a instauração de processo 

administrativo disciplinar. 

 

5. Mesmo não havendo mudança de sede, 

considera-se removido o servidor 

deslocado no âmbito do mesmo quadro. 

 

6. Aquele que será empossado em cargo 

público deve estar presente, perante a 

autoridade competente, no momento da 

posse, que é considerada ato pessoal. 

 

7. A licença para tratar de interesses 

particulares não poderá ser concedida 

ao servidor que estiver em estágio 

probatório. 

 

8. Consideram-se empregados públicos as 

pessoas que, sem perder a qualidade de 

particular, exercem função pública, 

ainda que em caráter temporário e sem 

remuneração, como, por exemplo, os 

jurados do tribunal do júri e os mesários 

em dia de eleição.  

 

9. A vedação constitucional de acumulação 

remunerada de cargos públicos estende-

se a empregos e funções do quadro de 

pessoal das sociedades de economia 

mista. 

 

10. A responsabilidade administrativa 

imputada a servidor público, após 

regular processo administrativo 

disciplinar, implica sua responsabilidade 

criminal. 

 

11. A exigência de concurso, conforme 

prevista na Constituição Federal (CF), 

aplica-se à nomeação para cargos e 

empregos públicos, não alcançando os 

cargos em comissão, que são de livre 

nomeação e exoneração com base em 

critérios subjetivos da autoridade 

competente. 

Com relação a agente público, cargo e 

emprego público, julgue os itens 

subsequentes. 

12. Os detentores de mandatos eletivos, no 

âmbito do Poder Executivo ou do Poder 

Legislativo, não são considerados 

agentes públicos, pois titularizam 

cargos temporários e neles são 

investidos por meio de eleição. 

 

13. Diferentemente do ocupante de cargo 

público efetivo, que possui vínculo 

estatutário com a administração 
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pública, o ocupante de emprego público 

tem com a administração um vínculo 

contratual, sob a regência da 

Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

 

14. Considera-se agente público a pessoa 

física que presta serviços ao Estado, 

excluídos desse conceito os que prestam 

serviços às pessoas jurídicas de direito 

privado que integram a administração 

indireta. 

 

15. O empregado de empresa concessionária 

do serviço de telefonia é considerado 

um agente público. 

 

16. Os agentes políticos definem e 

implementam estratégias políticas para 

que o Estado atinja seus fins e sua 

investidura se dá, exclusivamente, 

mediante eleição. 

Considerando que um servidor público 

acumule dois cargos públicos remunerados 

de professor, um exercido em instituto 

técnico federal e outro em universidade 

pública federal, julgue os itens 

subsequentes, à luz da CF. 

17. Embora o servidor possa acumular as 

remunerações de ambos os cargos em 

atividade, caso passe para a inatividade, 

ele não poderá perceber os proventos 

simultaneamente, devendo optar por 

aposentar-se em somente um dos 

cargos. 

 

18. A acumulação dos cargos é lícita, desde 

que haja compatibilidade de horários 

entre os cargos exercidos. 

Julgue os próximos itens com base nos 

dispositivos da Lei n.º 8.112/1990. 

19. A posse, por meio da qual se dá a 

investidura em cargo público, dispensa 

prévia inspeção médica oficial. 

 

20. A reversão e o aproveitamento são 

formas de provimento de cargo público. 

 

21. O ato administrativo que 

motivadamente estabeleça idade 

mínima para preenchimento de 

determinado cargo público não viola o 

princípio da legalidade. 

 

22. Integram a categoria dos agentes 

administrativos aqueles que são 

contratados temporariamente para 

atender a uma necessidade temporária 

de excepcional interesse público. 

 

23. O regime estatutário, como o instituído 

pela Lei n.º 8.112/1990, abrange 

somente os servidores titulares de 

cargos efetivos. 

Julgue o item que se segue, referente à 

administração pública. 

24. A investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação 

precedente em concurso público de 

provas e títulos ou de provas, de acordo 

com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei ordinária, com exceção das 

nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. A não observância das 

referidas exigências implicará a punição 

da autoridade responsável e a 

manutenção dos efeitos do ato, nos 

termos da lei. 

A respeito do ato administrativo, julgue o 

item a seguir. 

25. A licença para tratar de interesses 

particulares, prevista na Lei n.º 
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8.112/1990, exemplo de ato 

discricionário, pode ser revogada pela 

administração pública. 

Com base na jurisprudência do STF e do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgue o 

próximo item, que versam sobre direito 

administrativo. 

26. De acordo com o STJ, o servidor público 

concursado e nomeado para cargo 

efetivo só poderá ser demitido, ainda 

que esteja em estágio probatório, após 

o devido processo administrativo 

disciplinar. 

Com relação a ética, ética empresarial e 

ética profissional, julgue os itens a seguir. 

27. A ética profissional diz respeito às 

regras morais que os indivíduos devem 

observar em suas atividades laborais 

com o fim de valorizar sua profissão e 

atender adequadamente àqueles que 

deles dependam 

 

28. O alvo da reflexão ética é a conduta 

humana, avaliada a partir de valores 

construídos em sociedade 

 

29. Os valores morais refletem decisões 

tomadas no seio da sociedade acerca do 

conceito comum de vida boa. Esses 

valores acarretam um conjunto de 

proibições e permissões que 

determinam o que é moralmente 

importante não apenas para aqueles que 

partilham e reconhecem esses 

comandos éticos, mas, universalmente, 

para todos os seres humanos. 

 

30. A ética empresarial, que surgiu do 

movimento de produção legislativa 

ocorrido em diversos países do mundo, 

visa regular as relações das empresas 

com seus clientes, seus funcionários e 

seus concorrentes com base 

exclusivamente nos valores de mercado. 
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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  
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30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 E 

04 C 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 E 
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