
Direito Administrativo 

01-  O DPF integra o governo federal e, portanto, os ocupantes de cargos comissionados nele 
lotados são considerados agentes políticos.

02-  Entende-se por  agentes  públicos,  para os  fins  legais,  além dos servidores  investidos  em 
cargos ou empregos, também aqueles que, transitoriamente, com ou sem remuneração, exerçam 
funções em entidades da administração direta ou indireta.

03- Em relação ao regime constitucional dos servidores públicos, é correto afirmar que os casos 
de  contratação  por  tempo  determinado  são  destinados,  exclusivamente,  ao  atendimento  de 
necessidade temporária de excepcional interesse público.

No que tange à Lei 8.112/90, julgue os itens 04 e 05

04- Estabelece a Lei Nº 8.112/90, que a ação disciplinar prescreverá, quanto às infrações punidas 
com advertência, cassação de aposentadoria, suspensão e destituição de cargo em comissão, 
respectivamente, em 180 dias; 05 anos; 02 anos e 05 anos.

05- Suponha que um servidor público apresente ao setor de recursos humanos do órgão em que 
seja lotado atestado médico particular para comprovar que seu pai é portador de doença grave e 
informar que necessita assisti-lo durante a realização de tratamento em cidade distante do local 
de trabalho. Nesse caso, o referido servidor fará jus a licença por motivo de doença.

Gabarito
01. E
Comentário: → Agentes Políticos: São os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, 
aos quais incubem as funções de dirigir, orientar e estabelecer diretrizes para o Poder Público.  
Possui a sua  competência haurida da própria Constituição; não se sujeitam às regras comuns 
aplicáveis aos servidores públicos em geral; normalmente investidos em seus cargos por meio de 
eleição, nomeação ou designação; não são hierarquizados (com exceção dos auxiliares imediatos 
dos Chefes do Executivo), sujeitam-se somente às regras constitucionais. Os agentes políticos 
possuem  certas  prerrogativas  constitucionais,  porém  essas  prerrogativas  não  são  privilégios 
pessoais, mas sim garantias necessárias para o regular exercício de suas relevantes funções. 
Sem tais prerrogativas não teriam plena liberdade, em face do temor de serem responsabilizados 
segundo as regras comuns da culpa civil.
Agentes Administrativos:  São aqueles que exercem uma função pública de caráter permanente 
em
decorrência  de  relação  funcional.  Sujeitam-se  à  hierarquia  funcional  e  ao  regime  jurídico 
estabelecido pela entidade a qual pertencem. São eles os concursados em geral, os ocupantes de 
cargo ou função  em comissão,  os  ocupantes  de emprego público,  os  servidores  contratados 
temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público etc.

02. C
Comentário: →  Considera-se agente público toda a pessoa física que exerça função pública, 
independentemente de ser transitória ou efetiva, com ou sem remuneração, de forma política ou 
administrativa. Basta o exercício de uma função pública para que se configure a existência de um 
agente público, enquanto no exercício de suas atribuições.



03. C
Comentário: → Contratados em caráter temporário  são servidores contratados por um período 
certo  e  determinado,  por  força  de  uma  situação  de  excepcional  interesse  público.  Não  são 
nomeados em caráter  efetivo,  que tem como qualidade a  definitividade –  art.  37,  inc.  IX,  da 
Constituição Federal.

04. C
Comentário: → Conforme Art. 142 da Lei 8.112/90.

05. E
Comentário: → Conforme Art. 81, § 1º da Lei 8.112/90.


