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SIMULADO – 202/360 

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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Com relação ao regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, julgue os 

itens subsequentes. 

1. Caso o servidor público não satisfaça as 

condições do estágio probatório, a sua 

exoneração do cargo efetivo ocorre a 

pedido ou de ofício. 

 

2. Segundo a Lei n.º 8.112/1990, as 

instituições federais de pesquisa 

científica e tecnológica podem prover 

seus cargos com professores, técnicos e 

cientistas estrangeiros, de acordo com 

os procedimentos e as normas nela 

previstos. 

A respeito dos direitos e deveres do servidor 

público, bem como do seu regime disciplinar, 

julgue o item a seguir. 

3. As vantagens pecuniárias pagas ao 

servidor não serão computadas nem 

acumuladas, para efeito de concessão 

de quaisquer outros acréscimos 

pecuniários ulteriores, sob o mesmo 

título ou idêntico fundamento. 

Com base na Lei n.º 8.112/1990, que dispõe 

sobre o regime jurídico estatutário dos 

servidores públicos da União, julgue os itens 

seguintes. 

4. O auxílio-moradia deve ser concedido a 

servidor público federal que, entre 

outros requisitos, tenha se mudado do 

local de residência para ocupar cargo 

em comissão ou função de confiança do 

grupo direção e assessoramento 

superiores (DAS), níveis 4, 5 e 6, de 

natureza especial, de ministro de Estado 

ou equivalentes. 

 

5. Desde que haja interesse da 

administração, é possível a remoção de 

servidor público federal para 

acompanhar, por motivo de saúde, 

cônjuge, companheiro ou dependente 

que viva às suas expensas e conste do 

seu assentamento funcional, 

condicionada a remoção à comprovação 

por junta médica oficial. 

Julgue os itens que se seguem, relativos ao 

poder disciplinar da administração pública e 

ao processo administrativo disciplinar. 

6. O processo administrativo disciplinar é 

um instrumento jurídico utilizado para 

apurar, regular e punir faltas 

supostamente cometidas por servidores 

ocupantes de cargos eletivos. 

Julgue os itens seguintes, a respeito dos 

servidores públicos. 

7. Visando suprir necessidade urgente, a 

administração poderá realizar concurso 

público para provimento de cargo 

efetivo com base em entrevistas, 

análise curricular e testes psicotécnicos. 

 

8. A apuração de irregularidades e a 

aplicação de sanções são inerentes às 

faltas graves denominadas infrações 

funcionais. Somente a esse tipo de 

conduta é aplicado o processo 

administrativo disciplinar. 

 

9. As sociedades de economia mista, por 

possuírem caráter de direito privado, 

não precisam realizar concurso público 

para provimento de seus cargos e 

empregos de provimento efetivo. 

Julgue o item subsequente, acerca do ato 

administrativo e dos cargos e funções 

públicas. 

10. A CF veda a acumulação ilegal de cargos 

públicos. No entanto, permite que um 

servidor venha a acumular um cargo 

efetivo com uma função de confiança. 
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Com relação a recursos humanos, julgue o 

item seguinte. 

11. O processo de remoção de servidor por 

requisição é um ato irrecusável, que 

implica a transferência do exercício do 

servidor; não gera prejuízo da 

remuneração ou salário permanente; e 

também não altera a sua lotação no 

órgão de origem. 

 

12. Os deveres dos servidores públicos civis 

federais incluem a observância das 

normas legais e regulamentares, o 

cumprimento incondicional das ordens 

superiores e o exercício, com zelo e 

dedicação, das atribuições do cargo. 

Julgue os itens a seguir, que dizem respeito 

ao regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União. 

13. No caso de reintegração, o servidor deve 

retornar ao cargo de origem, com o 

ressarcimento de todas as vantagens a 

que teria direito durante o período de 

afastamento, inclusive as promoções 

por antiguidade. 

 

14. Ao se aposentar, o servidor público que 

receba vale-alimentação deve receber o 

valor equivalente a esse benefício 

juntamente com os vencimentos. 

 

15. Um servidor público federal que, por 

meio de concurso público, ingressar 

como enfermeiro em um hospital 

federal e, após quatro anos, concluir o 

curso de medicina poderá ser promovido 

ao cargo de médico. 

 

16. As formas de provimento de cargo 

incluem a readaptação, que consiste no 

retorno de servidor aposentado por 

invalidez à atividade, em decorrência de 

comprovação, por junta médica oficial, 

de cessação dos motivos da 

aposentadoria. 

 

17. Aplica-se suspensão em caso de 

reincidência de falta punida com 

advertência e de violação de proibição 

que não tipifique infração sujeita à 

penalidade de demissão, não podendo a 

suspensão exceder a noventa dias. 

Com relação à Lei n.º 8.112/1990, que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, e à Lei n.º 

11.416/2006, que regula as carreiras dos 

servidores do Poder Judiciário, julgue os 

itens subsequentes. 

18. Todas as licenças, previstas em lei, a 

que o servidor público faz jus são 

contadas como de efetivo exercício, 

razão pela qual dar-se-ão com contagem 

de tempo de serviço efetivo do servidor 

para todos os efeitos legais. 

 

19. Tanto os cargos com provimento em 

caráter efetivo quanto os cargos em 

comissão devem ser criados por lei, com 

denominação própria e vencimento pago 

pelos cofres públicos. 

No que se refere a ética e conduta pública, 

julgue os itens a seguir. 

20. É permitida a acumulação da percepção 

de vencimento de cargo ou emprego 

público efetivo com proventos da 

inatividade, mesmo quando os cargos de 

que decorrem essas remunerações são 

inacumuláveis na atividade. 

 

21. Em que pese o tratamento diferenciado 

a que fazem jus em determinadas 

situações os servidores públicos 

portadores de deficiência abrangidos 

pelo regime próprio de previdência, a CF 

veda a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de 
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aposentadoria a tais servidores sob o 

fundamento da manutenção do 

equilíbrio atuarial do sistema 

previdenciário público. 

 

22. A simples circunstância de o servidor 

público estar em estágio probatório é 

justificativa para a sua demissão 

fundamentada na participação em 

movimento grevista por período superior 

a trinta dias, visto que, dada a ausência 

de regulamentação do direito de greve, 

os dias de paralisação são considerados 

faltas injustificadas 

Em 2000, João ingressou no serviço público 

federal como médico concursado de um 

hospital público. Desde 2008, João é o 

diretor desse hospital e, em 2010, ele foi 

aprovado em concurso e nomeado para o 

cargo de professor em uma universidade 

federal. Em virtude do grande volume de 

trabalho nos dois cargos, João sai, 

habitualmente, da universidade, durante as 

aulas, para atender chamados urgentes do 

hospital. Nos momentos em que se ausenta 

da universidade, João comunica a ausência a 

um colega professor, que, então, o substitui. 

A filha de João ocupa cargo de confiança, 

como sua assessora, na direção do hospital, 

o que o deixa à vontade para se ausentar do 

hospital com frequência, pois sabe que o 

deixa em boas mãos.  

Com referência à situação hipotética acima, 

e considerando as normas aplicáveis aos 

servidores públicos federais, julgue os itens. 

23. Eventual procedimento administrativo 

disciplinar para apurar as faltas de João 

ao hospital deve-se dar por 

procedimento sumário. 

 

24. No concurso para professor, houve 

provimento originário. 

 

25. João pode acumular os dois cargos 

públicos em questão. 

Considerando o regime jurídico dos 

servidores públicos federais e o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil 

do Poder Executivo Federal, julgue os itens. 

26. A convocação para júri constitui 

hipótese de interrupção das férias de 

servidor público. 

 

27. É vedado ao servidor o exercício de 

atividade remunerada durante o período 

de licença para capacitação. 

 

28. Servidor de determinado TRT, ainda em 

estágio probatório, não pode ser cedido 

a órgão do Poder Executivo federal para 

ocupar cargo de provimento em 

comissão do grupo direção e 

assessoramento superiores (DAS) de 

nível 4. 

 

29. Considere que autoridade julgadora 

tenha recebido processo administrativo 

disciplinar em 14/8/2013 e proferido 

sua decisão em 20/9/2013. Nesse caso, 

ainda que tenha sido julgado fora do 

prazo legal, o processo não é nulo. 

 

30. A remuneração do servidor público é 

custeada pelos tributos pagos 

indiretamente por todos; por isso, 

exige-se, como contrapartida, que ele 

aja conforme a moralidade 

administrativa. 
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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  
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27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 C 

04 C 

05 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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