
Direito Administrativo

01. No que tange ao provimento do cargo público marque a alternativa correta:
a) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais não poderão prover 
seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
b) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. 
c) A reintegração não é forma de provimento de cargo público.
d) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em 
lei. 
e) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso 
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 
são  portadoras;  para  tais  pessoas  serão  reservadas  até  20%  (vinte  por  cento)  das  vagas 
oferecidas no concurso. 

02. Indique uma hipótese de vacância que pode se dar a pedido do servidor:
a) readaptação. 
b) redistribuição. 
c) exoneração. 
d) aposentadoria compulsória. 
e) transferência.

03. Considere as proposições abaixo, sobre o tema provimento e vacância e, em seguida, aponte 
a alternativa correta: 
I  -  A vacância do cargo público decorrerá de exoneração,  demissão,  promoção,  readaptação, 
aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. 
II - A exoneração de cargo efetivo somente se dará de ofício a interesse da administração. 
III - A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da 
autoridade competente e a pedido do próprio servidor. 
a) somente as proposições II e III estão corretas. 
b) somente as proposições I e III estão corretas. 
c) somente a proposição I está correta. 
d) todas as proposições estão incorretas. 
e) todas as proposições estão corretas.

04. Considere as proposições abaixo, sobre o tema provimento e vacância e, em seguida, aponte 
a alternativa correta: 
I - A suspensão é considerada um ato punitivo assim como a demissão. 
II  -  Extinto  o  cargo  ou  declarada  a  sua  desnecessidade,  o  servidor  estável  ficará  em 
disponibilidade,  com  remuneração  proporcional  ao  tempo  de  serviço,  até  seu  adequado 
aproveitamento em outro cargo. 
III - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
a) somente as proposições II e III estão corretas. 
b) somente as proposições I e III estão corretas. 
c) somente a proposição I está correta. 
d) todas as proposições estão incorretas. 
e) todas as proposições estão corretas.



05. Sobre o tema provimento e vacância podemos afirmar que, exceto:
a)  Readaptação  é  a  investidura  do  servidor  em  cargo  de  atribuições  e  responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica e se julgado incapaz para  o  serviço  público,  o  readaptando será  posto  em 
disponibilidade. 
b) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão somente por decisão 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 
c) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e encontrando-se 
provido o cargo de origem, o servidor será exonerado. 
d) 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.
e) Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar 
em exercício no prazo legal, sem exceção.

GABARITO

01. E
Comentário: Conforme art. 5º, § 2º da lei 8.112/90.

02. C
Comentário: Conforme art. 34 da lei 8.112/90.

03. B
Comentário: Conforme arts. 33, 34 e 35 da lei 8.112/90.

04. B
Comentário: Conforme arts. 13 e 127 da lei 8.112/90 e art. 41 da CF com redação dada pela EC 
nº 19/98.

05. C
Comentário: Conforme art. 29 da Lei 8112/90.


