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SIMULADO – 58/360 

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 organização 

administrativa e a agentes públicos, julgue o 

item a seguir. 

1. Conforme entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, se determinado 

concurso público destinar-se ao 

provimento de duas vagas, não será 

possível que uma dessas vagas seja 

destinada exclusivamente a pessoa 

portadora de necessidades especiais. 

Com relação aos agentes públicos, julgue os 

itens 2 a 6. 

2. É prevista, no texto constitucional, a 

hipótese de exoneração de servidor 

estável por excesso de despesa com 

pessoal. 

 

3. Em inquérito administrativo instaurado 

contra servidor, é dispensável a 

observância do contraditório e da ampla 

defesa por constituir fase prévia e 

inquisitiva do processo administrativo 

disciplinar. 

 

4. Reintegração é o retorno do servidor 

aposentado à atividade, no mesmo 

cargo em que tenha sido aposentado ou 

em cargo equivalente. 

 

5. Para que seja admitida a realização de 

exame psicotécnico em concurso 

público, basta que haja previsão no 

edital, com a definição de critérios 

objetivos e a possibilidade de recurso. 

 

6. Em um concurso público que requeira 

investigação social como uma de suas 

fases, a existência de inquérito policial 

instaurado contra o candidato não tem, 

por si só, o poder de eliminá-lo do 

certame. 

Em relação aos atos administrativos, aos 

agentes públicos, aos poderes 

administrativos e à responsabilidade do 

Estado, julgue os itens 7 e 8. 

7. Segundo o entendimento recente do STF 

e do STJ, o fato de haver instauração de 

inquérito policial ou propositura de ação 

penal contra candidato inscrito em 

concurso público é causa para a sua 

eliminação do certame. 

 

8. Caso um servidor público federal se 

ausente do serviço durante o expediente 

sem a prévia autorização do chefe 

imediato, a autoridade administrativa 

que tomar ciência da irregularidade 

estará obrigada a promover a apuração 

imediata dos fatos, mediante processo 

administrativo disciplinar. 

No que diz respeito aos direitos e deveres do 

servidor público, previstos na Lei n.º 

8.112/1990, julgue os itens 9 a 13. 

9. Durante o período de apuração dos 

deveres inerentes ao cargo do servidor, 

as sanções administrativas decorrentes 

do processo disciplinar poderão 

cumular-se com as sanções penais, 

sendo afastada, entretanto, a 

responsabilidade administrativa do 

servidor no caso de absolvição criminal. 

 

10. Licenças para tratamento de assuntos 

particulares poderão ser concedidas, 

por discricionariedade da administração 

pública, a servidor ocupante de cargo 

efetivo, ainda que esteja cumprindo o 

estágio probatório, pelo prazo de até 

três anos consecutivos, desde que sem 

remuneração. 

 

11. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargos efetivos, e os 

cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais 
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mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia 

e assessoramento. 

 

12. O pessoal das empresas públicas rege-se 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

mas a investidura nos cargos depende de 

concurso público. Tratando-se de cargo 

de provimento efetivo, é-lhe assegurada 

a estabilidade. 

 

13. Ao servidor público é vedado o exercício 

cumulativo e remunerado de cargos 

públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, o de dois 

cargos de professor; o de um cargo de 

professor com outro, técnico ou 

científico; e o de dois cargos privativos 

de profissionais da saúde. A proibição de 

acumular é extensiva a empregos e 

funções e se limita à Administração 

Direta, às autarquias e às fundações. 

A respeito do direito de greve dos servidores 

públicos, julgue o item que se segue, com 

base no entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

14. É ilícita greve de servidores prestadores 

de serviços públicos essenciais. 

Acerca das regras para a realização de 

concurso público, julgue o item subsequente. 

15. De acordo com o entendimento mais 

recente do STF, a administração não é 

obrigada a nomear os candidatos 

aprovados no número de vagas definidas 

no edital de concurso, desde que haja 

razão de interesse público decorrente 

de circunstâncias extraordinárias, 

imprevisíveis e supervenientes. 

Um servidor, pregoeiro de determinado 

órgão público Federal, utilizava-se da 

função para favorecer indevidamente um 

grupo de empresas nas licitações realizadas 

pelo órgão. Por meio de auditoria interna, 

descobriu-se o esquema fraudulento, e um 

processo administrativo disciplinar foi 

instaurado para a apuração dos fatos e 

eventual responsabilização do servidor. 

Com base nessa situação hipotética, julgue 

os itens 16 a 18. 

16. Caso o servidor não constitua advogado 

para sua defesa no processo 

administrativo disciplinar, a autoridade 

instauradora do processo deve designar 

outro servidor como defensor dativo. 

 

17. Em decorrência das garantias 

constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo 

legal, o referido servidor não pode ser 

afastado do cargo antes de proferida 

decisão condenatória em processo 

administrativo disciplinar. 

 

18. A autoridade julgadora do processo 

administrativo disciplinar instaurado 

contra o servidor deve acatar, em regra, 

o relatório final da comissão 

processante. 

A respeito de agentes públicos, 

responsabilidade civil do Estado e 

improbidade administrativa, julgue os itens 

que se seguem. 

19. À exceção dos magistrados, os 

servidores públicos efetivos estatutários 

do Poder Judiciário, após aquisição de 

estabilidade, apenas podem perder seus 

cargos por decisão em sentença judicial 

transitada em julgado ou em processo 

administrativo disciplinar, ou por 

decorrência de avaliação de 

desempenho insatisfatória ou por 

necessidade de redução de despesas 

com pessoal. 
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No que concerne às regras e aos princípios 

específicos que regem a atuação da 

administração pública, julgue os itens 

subsequentes. 

20. O STF admite que lei institua limite 

máximo de idade para ingresso em 

determinado cargo público, mas não 

limite mínimo de idade, diante da não 

razoabilidade dessa exigência. 

Um servidor declarou seus dependentes, 

para efeito de benefícios, no setor de 

pessoal da instituição a que está vinculado. 

Relacionou seus filhos e sua companheira, 

que vive às suas expensas há 10 anos. O 

funcionário do setor informou ao servidor 

que, no serviço público federal, apesar de 

caracterizada uma união estável, não 

poderia equiparar sua companheira ao seu 

cônjuge pela ausência do ato formal do 

casamento. 

21. A atitude do funcionário do setor de 

pessoal, que não equiparou a 

companheira à condição de cônjuge do 

servidor, é compatível com o 

estabelecido na Lei nº  8112/1990. 

Marque C, se  a proposição é verdadeira; E, 

se a proposição  é falsa para os itens 22 a 

24. 

22. Sabendo-se que a Lei nº 8112/1990 

prevê, por ocasião da morte do servidor 

público, pensões para seus 

beneficiários, podendo ser vitalícias ou 

temporárias, pode-se afirmar que o 

irmão órfão do funcionário que 

comprovar dependência econômica do 

servidor público receberá uma pensão 

vitalícia. 

 

23. Ao ser contratado, é obrigatório ao 

servidor público federal associar-se ao 

sindicato específico de sua categoria. 

 

24. A criação de incentivos funcionais, como 

prêmios pela apresentação de ideias, 

concessão de medalhas, diplomas de 

honra ao mérito, condecoração e elogio, 

é vedada aos poderes Executivo, 

Judiciário e Legislativo. 

Com base na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 

9.784/1999, julgue os itens subsecutivos. 

25. Um técnico do ICMBio aprovado no 

estágio probatório somente perderá o 

cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou de processo 

administrativo disciplinar em que lhe 

sejam assegurados a ampla defesa e o 

contraditório. 

  José, servidor público estável de órgão do 

Poder Executivo federal, durante o período 

de doze meses, faltou intencionalmente ao 

serviço por cinquenta dias consecutivos, sem 

causa justificada. A administração pública, 

mediante procedimento disciplinar sumário, 

enquadrou a conduta de José como abandono 

de cargo. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue 

o item que se segue. 

26. De acordo com o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal, a conduta de 

José é fator de desmoralização do 

serviço público. 

  Carlos, formado em medicina, foi 

contratado temporariamente pela União 

para atuar na rede de saúde do Rio de 

Janeiro, de modo a apoiar eventual 

crescimento da demanda em decorrência dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Durante o 

expediente, ao atender um paciente que 

fazia uma consulta de rotina, não 

emergencial, Carlos, sem conhecimento 

técnico nem capacitação prévia, resolveu 

operar, sozinho, um aparelho de ressonância 

magnética, danificando-o e gerando um 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 58/360 

prejuízo de mais de um milhão de reais ao 

hospital. A comissão de ética, ao analisar a 

conduta de Carlos, concluiu que ela seria 

passível de punição com a penalidade de 

censura, mas deixou de aplicá-la por se 

tratar de servidor temporário. 

Com referência a essa situação hipotética, 

julgue o seguinte item. 

27. A comissão de ética agiu em desacordo 

com o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, pois, na situação 

dada, o fato de Carlos ser servidor 

temporário não o eximiria da 

observância do referido código, razão 

por que a comissão deveria, sim, ter 

aplicado a penalidade descrita. 

Julgue os itens 28 a 30, a respeito da ética 

nas organizações. 

28. Comportamento eticoprofissional 

compreende o conjunto de regras, 

normas e valores da cultura 

organizacional que mudam com o 

tempo, devem ser praticados 

cotidianamente e retratam os costumes 

estabelecidos por determinado grupo 

social. 

 

29. A ética na organização está diretamente 

ligada à forma como estão estabelecidos 

critérios de comportamento para todos 

os colaboradores. Entretanto, adotar 

padrões eticomorais muito elevados 

pode afetar os custos organizacionais. 

 

30. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, que resguarda a liberdade e a 

proteção da intimidade individual, os 

atos não criminosos praticados na esfera 

privada não poderão ter repercussão na 

esfera ética dos agentes públicos, ainda 

que esses atos guardem relação com as 

atribuições de seu cargo. 
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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 C  

02 C 

03 E 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 E 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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