
 

www.acasadosimulado.com.br 

1       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 34/360 



 

www.acasadosimulado.com.br 

2       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 34/360 

 

SIMULADO – 34/360 

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


 

www.acasadosimulado.com.br 

3       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 34/360 

Com base nas disposições da Lei n.º 

8.112/1990, que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, julgue os itens 

1 a 8. 

1. Em face da garantia da estabilidade, o 

servidor público estável só perderá o 

cargo por força de decisão judicial. 

 

2. Situação hipotética: Cláudio, servidor 

público federal, foi demitido após ter 

respondido a processo administrativo 

pela suposta prática de ato de 

improbidade administrativa. 

Inconformado, Cláudio ingressou com 

ação judicial e conseguiu anular a 

demissão, tendo sido reinvestido no 

cargo. Assertiva: Nesse caso, a 

reinvestidura de Cláudio no cargo 

público se dará por meio da reversão. 

 

3. O cargo público, definido como o 

conjunto de atribuições e 

responsabilidades incumbidas ao 

servidor, é criado por lei para 

provimento em caráter efetivo ou em 

comissão. 

 

4. Situação hipotética: Giorgio, de 

quarenta anos de idade, é cidadão 

italiano e não tem nacionalidade 

brasileira. Foi aprovado, dentro do 

número de vagas, em concurso público 

para prover cargo do professor de ensino 

superior de determinada universidade 

federal, tem o nível de escolaridade 

exigido para o cargo e aptidão física e 

mental. Assertiva: Nessa situação, por 

não ter a nacionalidade brasileira, 

Giorgio não poderá tomar posse no 

referido cargo. 

 

5. Ascensão e reintegração são formas de 

provimento de cargo público. 

 

6. De acordo com o entendimento firmado 

pelo STF, apenas nos casos 

expressamente previstos em lei pode o 

servidor aposentar-se com proventos 

integrais em razão de doença grave ou 

incurável. 

 

7. Em razão do atributo da 

autoexecutoriedade dos atos 

administrativos, é possível a execução 

dos efeitos da pena imposta a servidor 

público antes do trânsito em julgado da 

decisão condenatória em processo 

administrativo disciplinar, ou seja, 

ainda que esteja pendente julgamento 

de recurso administrativo. 

 

8. Indivíduo aposentado em emprego 

público pelo regime oficial da 

previdência social pode tanto exercer 

função pública em caráter temporário 

quanto ocupar cargo em comissão de 

livre nomeação, por não se configurar, 

nesses casos, acumulação de cargos 

públicos. 

Ainda com base no disposto na Lei n.º 

8.112/1990 e na Constituição Federal de 

1988 (CF), julgue os itens 9 a 14. 

9. Servidor do Instituto Nacional do Seguro 

Social que agir como procurador de seu 

cônjuge na obtenção de benefício 

previdenciário violará proibição 

estabelecida no regime disciplinar dos 

servidores públicos federais. 

 

10. É permitido o exercício de mais de um 

cargo em comissão, desde que seja na 

condição de interino. 

 

11. Com referência ao servidor público 

federal, a responsabilidade 

administrativa e a penal são 

independentes entre si, podendo 

cumular-se, salvo no caso de absolvição 
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criminal que negue a ocorrência do fato 

ou a sua autoria. 

 

12. O servidor que for nomeado para cargo 

de provimento efetivo será submetido, 

após entrar em exercício, a estágio 

probatório de três anos, no qual será 

avaliado com base na assiduidade, 

disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

 

13. A inassiduidade habitual será apurada 

mediante procedimento sumário, 

cabendo, nesse caso, a penalidade de 

remoção ou de advertência. 

 

14. Ao servidor público federal que tenha 

recebido certidão emitida por órgão 

público estadual para instruir pedido 

administrativo é lícito exigir o 

reconhecimento de firma da autoridade 

estadual. 

Uma autarquia federal, desejando comprar 

um bem imóvel — não enquadrado nas 

hipóteses em que a licitação é dispensada, 

dispensável ou inexigível — com valor de 

contratação estimado em R$ 50.000,00, 

efetuou licitação na modalidade 

concorrência. 

Considerando a situação descrita, julgue os 

itens a seguir, acerca da organização 

administrativa da União, das licitações e 

contratos administrativos e do disposto na 

Lei n.º 8.112/1990. 

15. Servidor público efetivo da referida 

autarquia federal que, no curso do 

processo licitatório, recusasse fé a 

documento público regularmente 

apresentado por um dos licitantes não 

estaria sujeito a sanção administrativa 

prevista na Lei n.º 8.112/1990, uma vez 

que servidores de autarquias submetem-

se a regime jurídico próprio. 

Em relação aos serviços públicos e ao 

disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue os 

itens 16 e 17. 

16. A investidura em cargo público em 

comissão ocorre com a nomeação e 

independe de prévia habilitação em 

concurso público. 

 

17. Os servidores contratados por tempo 

determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional 

interesse público e os empregados 

públicos classificam-se, em virtude da 

ausência de estabilidade, como 

servidores temporários. 

Em relação ao regime jurídico dos cargos, 

empregos e funções públicas e às disposições 

da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens 18 a 

20. 

18. Readaptação é a investidura do servidor 

em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a 

limitação em sua capacidade física ou 

mental, verificada em inspeção médica, 

advinda após sua posse em cargo 

público. 

 

19. De acordo com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, é válida a 

exigência de exame psicotécnico em 

concursos públicos desde que esteja a 

exigência prevista no edital do certame. 

 

20. A investidura em cargo público ocorre 

com a posse. 

De acordo com a lei que dispõe sobre o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, em especial o regime 

disciplinar, os deveres e as proibições, 

julgue os itens 21e 22. 
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21. A conduta de atender ao público com 

presteza, embora não esteja 

expressamente inserida no rol dos 

deveres do servidor, é uma imposição 

ética e moral a qualquer servidor 

público. 

 

22. As sanções penais, civis e 

administrativas são independentes 

entre si, o que justifica a eventual 

responsabilização civil e administrativa 

do servidor, mesmo quando absolvido 

criminalmente pela ausência de autoria. 

Acerca das responsabilidades e penalidades 

do servidor público, julgue os itens 23 e 24. 

23. O servidor não efetivo que ocupe cargo 

em comissão será demitido do cargo nos 

casos de infração sujeita às penalidades 

de suspensão e de demissão. 

 

24. A aplicação da penalidade de demissão 

não poderá ser delegada pelo presidente 

da República a ministro de Estado, sob 

pena de ineficácia do ato. 

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

especificamente no que concerne aos 

direitos, aos deveres e às responsabilidades 

dos servidores públicos civis, julgue o 

seguinte item. 

25. A servidora gestante tem garantido seu 

direito de afastamento das operações e 

locais considerados penosos, insalubres 

ou perigosos durante os períodos da 

gestação e da lactação. 

Acerca da ética no serviço público e do 

Decreto n.º 1.171/1994, julgue os itens 26 a 

28. 

26. De acordo com a teoria de Maquiavel, os 

fins justificam os meios. No entanto, a 

moralidade da Administração Pública 

não deve ser limitada à distinção entre 

o bem e o mal, devendo ser acrescida da 

ideia de que o fim é sempre o bem 

comum. A moralidade do ato 

administrativo deve ser fruto do 

equilíbrio entre legalidade e finalidade. 

 

27. A Constituição Federal de 1988 (CF) 

assegura o direito de greve do servidor 

público, no entanto é dever do servidor 

público zelar, no exercício do direito de 

greve, pelas exigências específicas da 

defesa da vida e da segurança coletiva.  

 

28. A vida privada do servidor não tem 

importância para o serviço público, pois 

o Código de ética do servidor público 

está voltado apenas para os atos 

praticados no exercício do cargo. 

À luz da legislação que rege os atos 

administrativos, a requisição dos servidores 

distritais e a ética no serviço público, julgue 

o seguinte item. 

29. Servidor público do DF apresentar-se ao 

trabalho com vestimentas inadequadas 

ao exercício do cargo não constitui 

vedação relativa a comportamento 

profissional e atitudes éticas no serviço. 

Com relação à ética no setor público, julgue 

o item subsecutivo. 

30. É dever fundamental do servidor 

comunicar a seus superiores ato ou fato 

contrário ao interesse público. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  
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09  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 E 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 E 

22 E 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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