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SIMULADO – 172/360 

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 provimento e vacância de 

cargos públicos, julgue os itens que se segue. 

1. A reintegração e a reversão são formas 

de provimento derivado. 

 

2. A readaptação acarreta 

simultaneamente a vacância do antigo 

cargo do readaptando, cuja limitação 

física ou mental o impede de continuar 

a exercê-lo, e o provimento de novo 

cargo público com atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a 

nova condição do servidor. 

 

3. As atribuições de determinado cargo 

público podem justificar a exigência de 

outros requisitos estabelecidos em lei, 

além dos considerados básicos para 

investidura em todo e qualquer cargo 

público. 

Paulo ocupa seu primeiro cargo público em 

uma autarquia federal. Tendo entrado em 

exercício há apenas vinte dias, ele ainda não 

é estável, estando em estágio probatório. 

Com referência a essa situação hipotética, 

julgue os itens subsecutivos. 

4. Durante o estágio probatório, Paulo não 

poderá requerer licença para tratar de 

assuntos particulares. 

 

5. Enquanto estiver em estágio probatório, 

Paulo não poderá exercer funções de 

direção, chefia ou assessoramento na 

autarquia onde é lotado. 

 

6. Sendo reprovado no estágio probatório, 

após processo administrativo em que lhe 

sejam assegurados a ampla defesa e o 

contraditório, Paulo deverá ser 

demitido. 

Maria, servidora pública da Câmara dos 

Deputados, ocupante de cargo de provimento 

efetivo, afastou-se de Brasília, onde 

desempenha suas funções, para acompanhar 

uma missão de parlamentares pelo período 

de cinco dias, em que recebeu diárias, em 

estado da região Nordeste. 

Com base nessa situação hipotética, e 

considerando que o deslocamento da 

servidora de sua sede não constitui exigência 

permanente do cargo por ela ocupado, julgue 

os itens a seguir. 

7. Se a missão, inicialmente prevista para 

cinco dias, for abreviada, Maria não 

estará obrigada a restituir as diárias 

recebidas em excesso. 

 

8. As diárias recebidas por Maria têm 

caráter indenizatório, visto que se 

destinam ao custeio de despesas 

extraordinárias com pousada, 

alimentação e locomoção urbana 

durante o período da viagem. 

Julgue os itens seguintes, acerca do regime 

disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990 e 

suas alterações. 

9. A obrigação de reparar o dano que 

resulte em prejuízo ao erário se estende 

aos herdeiros do servidor agente até o 

limite do valor da herança. 

 

10. No caso de inassiduidade habitual, o 

servidor será punido com suspensão. 

 

11. O servidor somente será 

responsabilizado civilmente por 

prejuízo causado ao erário caso tenha 

agido com dolo. 

 

12. Considere que um servidor deixe de 

comparecer ao trabalho às segundas-

feiras, durante o período de trinta dias 

seguidos. Nessa situação, o referido 

servidor estará sujeito à demissão, visto 
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que suas faltas configuram 

inassiduidade habitual. 

 

13. É passível de cassação a aposentadoria 

de servidor inativo que tenha coagido, 

quando na atividade, seus subordinados 

a afiliarem-se a associação profissional 

de classe. 

Julgue os itens abaixo, relativos à Lei n.º 

8.112/1990, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações 

públicas federais.  

14. Nos termos dessa lei, nenhum servidor 

poderá ser responsabilizado civil, penal 

ou administrativamente por dar ciência 

à autoridade superior de informação 

relativa à prática de crimes ou atos de 

improbidade de que tenha 

conhecimento. 

 

15. A remoção, a suspensão e a demissão 

são exemplos de penalidades 

disciplinares previstas na lei em apreço. 

A respeito do que dispõem as Leis n.º 

8.112/1990, n.º 8.666/1993 e n.º 

9.784/1999, julgue os próximos itens. 

16. A investidura em cargo público ocorrerá 

com a nomeação do servidor, após 

aprovação em concurso público. 

Considerando as disposições da Lei n.° 

8.112/1990, julgue os itens a seguir. 

17. Ao servidor civil que esteja cumprindo 

estágio probatório é vedado exercer 

função de direção; no entanto, ele 

poderá ocupar cargo de assessoramento 

superior em qualquer nível. 

 

18. Após a investidura no cargo, se realizar 

tarefas além daquelas relacionadas ao 

seu cargo, o servidor poderá solicitar ao 

seu superior hierárquico alteração das 

suas atribuições, independentemente 

de manifestação favorável, em relação 

ao pleito, de autoridade maior. 

A respeito do processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal, 

conforme disposições da Lei n.º 9.784/1999, 

julgue os itens que se seguem. 

19. Processo administrativo instaurado para 

averiguar a participação de servidor 

público civil em licitações 

superfaturadas deve iniciar-se com a 

fase de instrução, na qual as decisões 

ocorrem de ofício ou por iniciativa do 

órgão responsável pelo processo. 

Acerca de direito administrativo, julgue o 

item a seguir. 

20. Como espécie de agentes públicos, os 

advogados públicos são agentes políticos 

cuja relevância funcional para o Estado 

impõe submissão a um regime 

estatutário e, não, contratual. 

Julgue os itens a seguir, acerca das Leis n.os 

8.112/1990, 9.784/1999 e 12.527/2011. 

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

prazo para conclusão da sindicância 

aberta para apurar infração 

administrativa do servidor é de sessenta 

dias, prorrogável por igual período, 

desde que justificado pela autoridade 

superior. 

 

22. A licença concedida a servidor para 

tratamento de interesse particular 

poderá, a qualquer tempo, ser 

interrompida, tanto a pedido do próprio 

servidor quanto no interesse do serviço. 

 

23. Considere que determinado servidor 

público se ausente do país, devidamente 

autorizado, para realizar estudo no 

exterior pelo período de quatro anos e 

que, no mês seguinte ao de seu regresso, 
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sem ressarcir as despesas decorrentes 

de seu afastamento, requeira licença 

para tratar de interesse particular. 

Nessa situação, se não houver 

inconveniência para o serviço, o 

referido servidor fará jus à licença, 

ficando dispensado do ressarcimento, o 

que não ocorreria caso requeresse 

exoneração. 

 

24. O vencimento, a remuneração ou o 

provento de servidor público podem ser 

objeto de penhora nos casos de 

prestação de alimentos decorrente de 

decisão judicial. 

 

25. Considere que determinado servidor 

público federal que exerça suas funções 

em Brasília tenha se afastado do cargo 

para exercer mandato eletivo de 

prefeito em um município do estado da 

Bahia. Nessa situação, o servidor público 

federal deverá receber ajuda de custo. 

Com relação aos princípios éticos, à sua 

aplicação no serviço público e aos marcos 

legais relacionados, julgue os itens 

subsecutivos. 

26. A compaixão, a beneficência e a 

honestidade são características 

comportamentais eticamente aceitas, 

ressalvando-se os casos em que não se 

pode garantir que haja algum benefício 

para o agente da ação. 

 

27. No desempenho de seu trabalho, um 

servidor público pode optar por utilizar 

ferramentas tradicionais, prescindindo 

de aparatos tecnológicos mais recentes, 

desde que isso não o impossibilite de 

executar as suas atividades 

 

28. Um servidor público possui o dever de 

resistir às pressões de superiores em 

hierarquia, interessados ou contratantes 

que visem obter vantagens, favores ou 

qualquer outro benefício em função de 

ações indevidas. 

 

29. A ética, campo de reflexão acerca das 

atividades dos seres humanos, é 

encarregada de levar os valores morais, 

como certo e errado, a serem 

fundamentados e exercitados no 

contexto das relações humanas 

Com base na legislação acerca de ética no 

serviço público, julgue os itens 

subsequentes.  

30. Um servidor que preste serviços a pessoa 

física ou jurídica interessada em decisão 

do agente público ao qual o servidor 

está vinculado só incorrerá em conflito 

de interesses caso forneça informações 

privilegiadas a que teve acesso. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  
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09  
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11  

12  

13  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 C 

03 C 

04 C 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 E 

11 E 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 E 

21 E 

22 C 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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