
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Segundo a Lei 8.112/90 o retorno à atividade de servidor aposentado é chamado de:
a) Readaptação.
b) Reversão.
c) Recondução.
d) Aproveitamento.
e) Reintegração.

02. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico:
a) concorrência.
b) tomada de preços.
c) convite.
d) concurso.
e) leilão.

03. É a modalidade de licitação entra quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação.
a) concorrência.
b) tomada de preços.
c) convite.
d) concurso.
e) leilão.

04. Segundo a Lei 8.112/90 são deveres do servidor, exceto:
a) exercer com zelo e dedicação as atribuições d cargo.
b) cumprir as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais.
c) observar as normas legais e regulamentares.
d) atender com presteza.
e) ser assíduo e pontual ao serviço.

05. O prazo para o servidor, segundo a Lei 8.112/90 interpor pedido de reconsideração ou de 
recurso é de _____ dias,  a contar da publicação ou da ciência,  pelo interessado,  da decisão 
recorrida
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

06. É proibido ao servidor, segundo a Lei 8.112/90, exceto:
a) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato
b)  retirar,  sem prévia  anuência  da  autoridade  competente,  qualquer  documento  ou  objeto  da 
repartição.
c) recusar fé a documentos públicos e particulares.
d) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
e) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.



07. Segundo a Lei 8.112/90, o servidor poderá ausentar-se do serviço por _____ dias em razão de 
casamento.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

08. A ________ é  a modalidade de licitação entra quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação.
a) concorrência
b) tomada de preços
c) convite
d) concurso
e) leilão

09. São atos administrativos normativos de atuação interna,  dado que se destinam a reger o 
funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas.
a) Regimentos.
b) Instruções Normativas.
c) Resoluções.
d) Deliberações.
e) Regulamentos.

10. São ordens escritas e gerais a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço 
público:
a) Circulares.
b) Avisos.
c) Portarias.
d) Instruções.
e) Ordens de Serviço.

GABARITO

01. B
Comentários:  As modalidades de aposentadoria que admitem a reversão são a por invalidez e 
voluntária.

02. D
Comentários:  Esta modalidade acontece através da instituição de prêmios ou remuneração ao 
vencedor.

03. A
Comentários:  A qualificação do interessado deve ser exigida no edital para execução de seu 
objeto.

04. B
Comentários:  O servidor  deve cumprir  as ordens superiores,  exceto  quando manifestamente 
ilegais.



05. C
Comentários: Segundo o artigo 108 da referida Lei, o prazo é de 30 dias.

06. C
Comentários: É o artigo 117 da referida Lei que diz que a recusa a fé é a documentos públicos,  
somente.

07. D
Comentários: Segundo o artigo 97 da referida Lei, em seu inciso III, o prazo é de 8 dias.

08. A
Comentários:  Na Concorrência, a qualificação do interessado deve ser exigida no edital para 
execução de seu objeto.

09. A
Comentários: Como ato regulamentar interno, o regimento só se dirige aos que devem executar 
o serviço ou realizar a atividade funcional regimentada, sem obrigar aos particulares em geral.

10. D
Comentários: Por serem internas, as Instruções não alcançam os particulares nem lhes impõem 
conhecimento e observância.


