
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  Aretuza,  aposentou-se  de  seu  cargo  público  federal.  Posteriormente,  foi  condenada  em
processo administrativo por ter recebido propina, em razão de suas atribuições quando estava em
atividade. Nesse caso, Aretuza

a) responderá apenas criminalmente por ser fato delituoso.

b) continua aposentada por não ter mais vínculo funcional.

c) será notificada para repor o valor da propina sem outras conseqüências.

d) terá cassada sua aposentadoria.

e) responderá apenas civilmente para o ressarcimento de terceiros.

02.  No que diz respeito ao regime jurídico do servidor público federal,  é legal e tecnicamente
correto afirmar que

a)  o  exercício  é  o  efetivo  desempenho  das  atribuições  do  cargo  público  ou  da  função  de
confiança.

b) o salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

c)  o  funcionário  público  é  a  pessoa  que  ocupa  cargo  público  criado  por  decreto  do  Poder
Executivo.

d)  a  remuneração  é  o  valor-base  do  cargo  em  exercício,  não  acrescido  das  vantagens
pecuniárias.

e)  as  vantagens  consistem  em  indenizações  e  gratificações,  e  sempre  se  incorporam  ao
vencimento.

03. No que diz respeito aos direitos do servidor público e à acumulação de cargos, analise:

I. O servidor em débito com o erário que for exonerado, demitido, ou que tiver sua aposentadoria
ou disponibilidade cassada, terá um prazo legal para quitar o débito.

II. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, o
servidor será notificado para apresentar opção dentro de um prazo legal.

Esses prazos legais são, respectivamente, de

a) 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa; e 10 (dez) dias, prorrogáveis por mais 10
(dez), sob pena de instauração de sindicância.

b) 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta); e 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15
(quinze).

c) 60 (sessenta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa; e 10 (dez) dias improrrogáveis, sob
pena de instauração de procedimento sumário.

d)  60  (sessenta)  dias,  prorrogáveis  por  mais  30  (trinta);  e  15  (quinze)  dias,  sob  pena  de
exoneração de ofício.

e) 90 (noventa) dias, sob pena de execução fiscal; e 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 5
(cinco).



04. Em relação ao vencimento e à remuneração do servidor público, é correto afirmar:

a)  As  faltas  justificadas  decorrentes  de  caso  fortuito  devem  ser  compensadas,  mas  não
consideradas como de efetivo exercício.

b)  O servidor,  de  regra,  perderá  a  parcela  da  remuneração  diária,  proporcional  aos  atrasos,
ausências justificadas e saídas antecipadas.

c) É vedada a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, salvo por mandado
judicial.

d) O servidor não perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, ainda que sem motivo
justificado.

e) O vencimento do cargo efetivo, acrescido de quaisquer vantagens, não está sujeito a reduções
de qualquer natureza.

05.  As instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com

a) técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos legais.

b) técnicos e cientistas, desde que brasileiros e quites com as obrigações militares.

c) professores brasileiros e estrangeiros, estando, ou não, no gozo dos direitos políticos.

d) professores, desde que brasileiros natos ou naturalizados, excluída a quitação das obrigações
militares.

e) professores, técnicos e cientistas, brasileiros ou estrangeiros, dispensado o gozo dos direitos
políticos.

06.  Orfeu, aprovado no concurso público para provimento do cargo de técnico judiciário - área
administrativa, está tomando providências para tomar posse. Dentre elas, e com o que dispõe
expressamente a Lei n. 8.112/90, deverá, no ato da posse, apresentar as declarações

a)  da  ausência  de  processos  administrativos,  e  de  valores  que  constituem  seu  patrimônio,
observando que a posse é de natureza personalíssima e sem procuração.

b) do estado civil, e dos bens que constituem o patrimônio conjunto, se casado, ou isolado, se
solteiro,  sendo  que  a  posse  poderá  ocorrer  mediante  qualquer  procuração  por  instrumento
público.

c) da ausência de antecedentes criminais, e quanto ao exercício ou não de outro cargo ou função
pública, sendo vedada a posse por qualquer modalidade de procuração.

d) de bens e valores que constituem seu patrimônio, e quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego  ou  função  pública,  observando  que  a  posse  poderá  dar-se  mediante  procuração
específica.

e) de que não responde a quaisquer ações judiciais, e quanto ao exercício de outro cargo público
efetivo ou em comissão, sendo que a posse poderá ocorrer por procuração ad juditia ou geral.

07.  Afrodite, tendo tomado posse e entrado em exercício no cargo de técnico judiciário – área
administrativa, não satisfez as condições do estágio probatório, enquanto Zeus, tomou posse, mas
não entrou em exercício no prazo estabelecido. Diante dessas situações, ocorrerá

a) a demissão e a exoneração a pedido, respectivamente.



b) a exoneração de ofício, em ambos os casos.

c) a readaptação especial e a demissão, respectivamente.

d) a demissão de ofício, em ambos os casos.

e) o aproveitamento e a disponibilidade, respectivamente.

08.  Pégaso, servidor público aposentado, e estando presentes os requisitos legais, retornou à
atividade,  no  interesse  da  Administração,  enquanto  Medusa,  servidora  pública  estável,  foi
reinvestida no cargo anteriormente ocupado, por ter sido invalidada a sua demissão por decisão
administrativa.  Essas  situações  caracterizam,  respectivamente,  as  formas  de  provimento
denominadas

a) readaptação e reintegração.

b) reversão e recondução.

c) reintegração e nomeação.

d) reversão e reintegração.

e) recondução e remoção.

09.  Polifemo, servidor público federal, encontrava-se em disponibilidade. Ao retornar à atividade
foi aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente
ocupado. Porém, Polifemo não entrou em exercício no prazo legal, e não era portador de doença
comprovada por junta médica oficial. Nesse caso,

a) será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade.

b) o servidor terá um prazo adicional de 30 (trinta) dias para tomar posse.

c) o servidor será submetido a processo judicialiforme para verificar qual a pena aplicável.

d) poderá ser cassado o aproveitamento, mas mantida a disponibilidade.

e) o servidor será exonerado ou transferido, a critério da Administração.

10. Além do vencimento e das vantagens, podem ser deferidos aos servidores públicos federais
outros direitos. Assim, analise as situações funcionais sobre:

I. insalubridade ou atividades penosas;

II. exercício de função de direção;

III. natal;

IV. férias;

V. periculosidade;

VI. serviço extraordinário.

Referem-se, legalmente, aos adicionais SOMENTE as situações

a) I, II, III e V.



b)I, II, III e IV.

c) I, IV, V e VI.

d) II, IV, V e VI.

e) III, IV, V e VI.

GABARITO

01. D

Comentário: A penalidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada ao
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão como é o caso descrito
na questão em que a servidora aceitou propina, o que ensejaria a sua demissão caso estivesse
em atividade quando da condenação no processo administrativo (Lei n. 8.112/90, art. 134).

02. A

Comentário: O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função
de confiança, sendo de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar
em exercício, contados da data da posse (Lei n. 8.112/90, art. 15).

03. C

Comentário: As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no
prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado, porém, o servidor
em  débito  com  o  erário,  que  for  demitido,  exonerado  ou  que  tiver  sua  aposentadoria  ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sendo que a não
quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa (Lei n. 8.112/90, arts.
47 e 48).

Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a
autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata,
para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na
hipótese  de  omissão,  adotará  procedimento  sumário  para  a  sua  apuração  e  regularização
imediata (Lei n. 8.666/93, art. 133).

04. B

Comentário:  O servidor perderá: a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo
justificado;  a  parcela  de remuneração diária,  proporcional  aos  atrasos;  ausências  justificadas,
ressalvadas e saídas antecipadas,  salvo na hipótese de compensação de horário,  até o mês
subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata (Lei n. 8.112/90, art. 44).

05. A

Comentário: As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão
prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas
e os procedimentos da Lei n. 8.112/90 (art. 5º, § 3º).



06. D

Comentário: A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não
poderão ser alterados unilateralmente,  por qualquer das partes,  ressalvados os atos de ofício
previstos em lei, sendo que no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores
que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego
ou função pública (Lei n. 8.112/90, art. 13, § 5º).

07. B

Comentário:  A exoneração  do  servidor  pode  acontecer  a  pedido  ou  de  ofício,  ou  seja,  por
iniciativa  da  autoridade,  nos  casos  de:  servidor  ocupante  de  cargo  em  comissão  de  livre
nomeação e exoneração, reprovação em estágio probatório e quando o servidor não entrar em
exercício no prazo legal de 15 dias.

08. D

Comentário: Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta
médica  oficial  declarar  insubsistentes  os  motivos  da  aposentadoria  ou  no  interesse  da
administração,  desde  que  tenha  solicitado  a  reversão,  a  aposentadoria  tenha sido voluntária,
estável  quando  na  atividade  a  aposentadoria  tenha  ocorrido  nos  cinco  anos  anteriores  à
solicitação e haja cargo vago (Lei n. 8.112/90, art. 25).

A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens (Lei n.  8.112/90, art. 28).

09. A

Comentário: Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor
não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial (Lei n.
8.112/90, art. 32).

10. C

Comentário: O servidor tem assegurada pela Lei n. 8.112 os seguintes adicionais: adicional pelo
exercício de atividades insalubres,  perigosas ou penosas,  adicional pela prestação de serviço
extraordinário, adicional noturno, adicional de férias e outros, relativos ao local ou à natureza do
trabalho (art. 61).


