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SIMULADO – 94/360 

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 94/360 

No que se refere ao processo administrativo 

e às disposições do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal, julgue os itens 

subsequentes. 

1. Considera-se servidor público, para fins 

de comprometimento ético, 

exclusivamente o indivíduo que, por 

força de lei, contrato ou de qualquer ato 

jurídico, preste serviços de natureza 

permanente a qualquer órgão do poder 

estatal ou em qualquer setor onde 

prevaleça o interesse do Estado. 

 

2. Sindicância constitui o meio sumário de 

que se utiliza a administração para, 

sigilosa ou publicamente, com 

indiciados ou não, proceder à apuração 

de ocorrências anômalas no serviço 

público, que, se confirmadas, 

fornecerão elementos para a abertura 

de processo administrativo para 

apuração de responsabilidades. 

No que diz respeito aos atos de improbidade 

administrativa, julgue os itens a seguir. 

3. O dever de imparcialidade, quando 

violado por servidor público, configura 

prejuízo ao interesse público, passível 

de punição como ato de improbidade 

administrativa. 

 

4. O servidor indiciado, uma vez julgado e 

punido na esfera penal, também poderá 

sofrer as cominações da lei de 

improbidade administrativa. 

Com base na Lei Federal n.º 8.429/1992 e na 

Lei Federal n.º 9.784/1999, julgue os 

próximos itens. 

5. Será passível de punição o agente que 

praticar ato de improbidade 

administrativa contra o patrimônio de 

entidades que recebam incentivo fiscal 

do governo. 

 

6. De acordo com o Código de Ética do 

Servidor Público, deve ser criada uma 

comissão de ética em todos os órgãos da 

administração pública. 

Julgue os próximos itens com base no Código 

de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal, no Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União e na Lei de Improbidade 

Administrativa. 

7. Cometerá ato de improbidade 

administrativa o servidor público que 

revelar informação sigilosa de que tenha 

ciência em função de suas atribuições. 

 

8. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Lucas, servidor 

público, por não ter conseguido finalizar 

o trabalho durante o expediente, levou 

para casa livros e documentos 

relacionados a um processo sigiloso que 

estava analisando. A fim de comunicar o 

fato a seu superior, Lucas escreveu-lhe 

um bilhete informando o ocorrido. 

ASSERTIVA: Nessa situação, Lucas 

poderá sofrer penalidade 

administrativa, ainda que sua intenção 

tenha sido a de terminar o trabalho em 

tempo hábil. 

 

9. Entre os deveres fundamentais do 

servidor público inclui-se o uso de 

roupas que estejam condizentes com o 

desempenho de suas atividades 

funcionais. 

 

10. Um servidor público que, após ser 

punido com advertência, integralizar 

três anos de efetivo exercício sem nova 

punição disciplinar será beneficiado 

com o cancelamento do registro de sua 

punição, e tal cancelamento terá efeito 
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retroativo para fins de progressão na 

carreira. 

Acerca da ética e da moralidade no serviço 

público, julgue os itens subsecutivos. 

11. A conduta ética do servidor deve basear-

se não somente na legalidade, mas 

também em ações fundamentadas na 

dignidade, no decoro, na eficácia e na 

consciência dos princípios morais. 

 

12. Ética e moral são termos que têm raízes 

históricas semelhantes e são 

considerados sinônimos, uma vez que 

ambos se referem a aspectos legais da 

conduta do cidadão. 

Com base no Decreto n.º 1.171/1994, na Lei 

n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, 

julgue os  próximos  itens. 

13. Qualquer servidor público está obrigado 

a manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa e a cumprir 

as ordens superiores, à exceção das que 

sejam manifestamente ilegais. 

 

14. O servidor deve responder em âmbito 

civil, penal e administrativo pelas 

irregularidades por ele cometidas 

durante o exercício de sua função. 

 

15. O prazo para a conclusão de um 

processo disciplinar é de cento e vinte 

dias, contados a partir da constituição 

da comissão julgadora, admitida a 

prorrogação por igual prazo, quando as 

circunstâncias o exigirem. 

 

16. Qualquer cidadão pode denunciar uma 

irregularidade cometida por servidor 

público, desde que a denúncia contenha 

identificação e endereço do 

denunciante e seja formulada por 

escrito. 

 

17. Para que possa tomar posse em cargo 

público e exercer as funções a ele 

referentes, o agente público deve 

declarar seu patrimônio privado. 

 

18. De acordo com o decreto mencionado, a 

remoção é uma das penalidades 

aplicáveis ao servidor por comissões de 

ética. 

Com base nos preceitos da ética no serviço 

público, julgue os itens a seguir.  

19. A Constituição brasileira define com 

clareza os princípios éticos que devem 

balizar a administração pública em 

todos os níveis: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

20. Os atos de improbidade, ou seja, 

aqueles que ferem a moral e a ética no 

exercício da função pública, conquanto 

imunes à ação penal, podem motivar a 

suspensão dos direitos políticos e a 

indisponibilidade dos bens dos que 

forem considerados ímprobos. 

 

21. A ética no setor público materializa-se, 

entre diversos outros aspectos, na 

contratação de obras, serviços, compras 

e alienações mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes. 

 

22. Compete ao detentor de funções 

públicas zelar pelo fiel cumprimento do 

dispositivo constitucional que, visando 

assegurar o pleno exercício da cidadania 

no âmbito do Estado Democrático de 

Direito, estabelece a igualdade de todos 

perante a lei, excetuados os 

estrangeiros residentes no Brasil há 

menos de cinco anos. 

Consoante o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo 



 

www.acasadosimulado.com.br 

5       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 94/360 

Federal (Decreto n.º 1.171/1994), julgue os 

itens a seguir. 

23. O servidor que tem seu nome ligado a 

empreendimentos de cunho duvidoso 

fere o Regime Jurídico dos servidores 

públicos (Lei n.º 8.112/1990), mas não 

seu Código de Ética (Decreto n.º 

1.171/1994). 

 

24. A advertência e a suspensão estão entre 

as penas aplicáveis pelas Comissões de 

Ética ao servidor. 

Com relação ao controle da administração, 

ao regime jurídico da Lei n.º 8.112/1990 e ao 

ato administrativo, julgue o item a seguir.  

25. O regime jurídico estatutário de que 

trata a Lei n.º 8.112/1990 é aplicável 

aos servidores da administração direta, 

das autarquias e das empresas públicas 

federais. 

Com relação ao regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, julgue os 

itens a seguir. 

26. O cálculo de gratificações e outras 

vantagens do servidor público não deve 

incidir sobre o abono utilizado para se 

atingir o salário mínimo, pois tal prática 

equivaleria à utilização do salário 

mínimo como indexador automático de 

remuneração. 

 

27. Caso um servidor público atue 

frequentemente como instrutor em 

cursos de formação periódicos 

devidamente instituídos para a 

preparação dos novos servidores 

admitidos por concurso para seu órgão 

de lotação, as gratificações por encargo 

de curso ou concurso pagas 

periodicamente a esse servidor deverão 

ser utilizadas como base de cálculo de 

proventos e aposentadoria, haja vista a 

frequência com que ele presta esse 

serviço e o fato de que o valor pago pela 

gratificação é devidamente descontado 

para fins de contribuição 

previdenciária. 

 

28. A sindicância e o processo 

administrativo disciplinar (PAD), 

procedimentos administrativos de 

apuração de infrações, devem ser, 

obrigatoriamente, instaurados pela 

autoridade responsável sempre que esta 

tiver ciência de irregularidade no 

serviço público. O PAD, mais complexo 

do que a sindicância, deve ser 

instaurado em caso de ilícitos para os 

quais sejam previstas penalidades mais 

graves do que a suspensão por trinta dias 

 

29. Cargo público é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional 

que devem ser cometidas a um servidor. 

 

30. Invalidada por sentença judicial a 

demissão do servidor estável, deverá ele 

ser reintegrado, e o eventual ocupante 

da vaga, se for estável, deverá ser 

reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em 

outro cargo ou posto em disponibilidade 

com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço. 
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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  
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17  
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19  

20  

21  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 C 

04 C 

05 C 

06 C 

07 C 

08 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 C 
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