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SIMULADO – 184/360 

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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Sabendo que o regime jurídico dispõe limites 

e parâmetros para regular as atividades do 

servidor público civil, julgue os itens que se 

seguem. 

1. Em relação ao indivíduo, a lei 

estabelece de forma taxativa os 

requisitos exigidos para ser investido em 

cargo público. 

 

2. O afastamento de servidor em razão de 

licença para exercício de atividade 

política não é contabilizado para fins de 

aposentadoria. 

No tocante ao disposto no Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Civis da União, 

julgue os itens subsequentes. 

3. Não poderá ser concedida licença a 

servidor em estágio probatório, exceto 

para capacitação pessoal. 

 

4. O mandato eletivo municipal exercido 

por servidor público é considerado 

afastamento de efetivo exercício, que 

não computa tempo para promoção por 

merecimento. 

 

5. Servidor público, no exercício de suas 

atividades, não pode responder perante 

a Fazenda Pública, mesmo no caso de 

causar dano a terceiros, pois a 

responsabilidade, nessas ocorrências, 

pertence ao Estado. 

 

6. Tendo em vista que a nacionalidade é 

um dos requisitos para investidura em 

cargos públicos, é correto afirmar que 

estrangeiro não pode exercer qualquer 

atividade de natureza pública. 

 

7. A comissão responsável pela apuração 

de fatos em processo disciplinar não 

pode ultrapassar, ordinariamente, seus 

trabalhos em mais de sessenta dias, 

contados a partir da publicação do ato 

constitutivo da referida comissão. 

Com base nas disposições legais acerca do 

regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, julgue os itens a seguir. 

8. Os deveres do servidor público 

abrangem o zelo pela economia de 

material e a conservação do patrimônio 

público. 

 

9. Servidor público inativo pode ser 

investido em novo cargo público, 

acumulando o provento da 

aposentadoria com o vencimento do 

novo cargo, em qualquer situação. 

 

10. A licença por motivo de doença de 

pessoa da família pode ser concedida, a 

cada período de doze meses, por até 

noventa dias, consecutivos ou não, 

mantida a remuneração do servidor. 

 

11. O adicional noturno é devido aos 

servidores públicos que executarem 

atividades entre 22 horas de um dia e 5 

horas do dia seguinte. 

 

12. Entre as formas de provimento em cargo 

público incluem-se a readaptação, a 

reversão, a recondução, a transferência 

e a ascensão. 

A respeito dos agentes públicos e dos 

poderes administrativos, julgue os itens que 

se seguem. 

13. Cargos públicos são núcleos de encargos 

de trabalho permanentes a serem 

preenchidos por agentes contratados 

para desempenhá-los sob relação 

trabalhista. 
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Com base nas normas aplicáveis aos 

servidores públicos federais, julgue os itens 

a seguir. 

14. Para os efeitos da Lei n. o 8.112/1990, 

servidor público é o ocupante de cargo 

público, conceituação que abrange os 

ocupantes de cargo em comissão e 

função de confiança.  

 

15. Aos servidores públicos civis da União 

são assegurados alguns dos direitos 

sociais garantidos aos trabalhadores em 

geral, como a licença-paternidade.  

 

16. São requisitos básicos indispensáveis 

para investidura em cargo público idade 

mínima de dezoito anos, nível de 

escolaridade exigido para o exercício do 

cargo e ausência de condenação penal. 

 

17. Vencimentos, proventos e remuneração 

não podem ser objeto de medidas 

judiciais extremas como arresto, 

sequestro ou penhora, exceto nos casos 

de prestação de alimentos resultantes 

de decisão judicial.  

 

18. Considera-se a remoção uma espécie de 

provimento de cargo público. 

 

19. A licença concedida ao servidor público 

federal para o desempenho de mandato 

classista constitui exemplo de licença 

não remunerada. 

 

20. O servidor público faz jus licença 

remunerada para o desempenho de 

atividade político-partidária por um 

período de três meses, compreendido 

entre o registro de sua candidatura e o 

décimo dia seguinte ao da eleição. 

 

21. O regime jurídico instituído pela Lei n.o 

8.112/1990 aplica-se aos servidores civis 

da União e das autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de 

economia mista.  

 

22. As faltas justificadas do servidor 

decorrentes de caso fortuito ou força 

maior podem, a critério da chefia, ser 

compensadas, sendo consideradas como 

efetivo exercício.  

 

23. É permitida a participação de servidor 

público nos conselhos de administração 

e fiscal de empresas ou em entidades 

em que a União detenha, direta ou 

indiretamente, participação no capital 

social ou em sociedade cooperativa 

constituída para prestar serviços de 

natureza social a seus membros. 

Julgue os itens que se seguem, acerca de 

agentes públicos e poderes administrativos. 

24. O candidato aprovado em concurso 

público do MCTI que tomar posse 

regularmente e for investido em cargo 

público é considerado empregado 

público submetido ao regime estatutário 

próprio. 

 

25. O ministro de Estado é considerado 

agente honorífico,por desempenhar 

função que exige, para sua nomeação 

pelo presidente da República,ilibada 

conduta e honradez inquestionável. 

Julgue o próximo item, acerca de moral e 

ética no serviço público. 

26. A participação do servidor público em 

cursos de aprimoramento que melhorem 

o desempenho das capacidades laborais 

relacionadas às atribuições do cargo é 

obrigação do servidor, a fim de que 

desempenhe com eficiência suas 

funções. 

 

27. O conceito de ética, que está vinculado 

aos valores sociais, sofre alterações com 
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o passar do tempo, ao passo que a 

moral, por estar relacionada à tradição 

de um povo, é imutável. 

Julgue o item subsecutivo, relativo aos 

agentes públicos e à ética no serviço público. 

28. De acordo com o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal, tratar mal um 

cidadão significa causar-lhe dano moral. 

 

29. Segundo resolução da Comissão de Ética 

Pública da Presidência da República, é 

vedada a aceitação de presentes por 

autoridades públicas, 

independentemente do valor, quando o 

ofertante tiver interesse pessoal ou 

profissional em decisão que possa ser 

tomada, em razão do cargo, pela 

autoridade. 

No que se refere à ética no serviço público, 

julgue os itens seguintes. 

30. O Decreto n. o 1.171/1994 (Código de 

Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal) impõe 

aos servidores públicos o dever de, em 

suas atividades, privilegiar a perfeição 

em detrimento da rapidez. 
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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 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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