
Direito Administrativo

01-  Acerca da substituição, julgue os itens a seguir.
I - Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de 
Natureza  Especial  terão  substitutos  indicados  no  regimento  interno  ou,  no caso  de  omissão, 
previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade;
II - O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o 
exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, 
impedimentos  legais  ou regulamentares do titular  e  na vacância do cargo,  hipóteses em que 
deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período;
III - O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de 
cargo  de  Natureza  Especial,  nos  casos  dos  afastamentos  ou  impedimentos  legais  do  titular, 
superiores a quinze dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que 
excederem o referido período;
IV - Em casos especiais, previstos na legislação, a retribuição pela substituição será contada a 
partir do primeiro dia.
a) I, II e III estão corretas;
b) II, III e IV estão corretas;
c) I  e II estão corretas;
d) III e IV estão corretas;
e) Todas estão corretas.

02-  Acerca das indenizações, assinale a alternativa falsa.
a)  A ajuda de custo  destina-se a  compensar  as despesas de instalação do servidor  que,  no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge 
ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.
b)Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, 
compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.
c)À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte 
para a localidade de origem, dentro do prazo de 2 (dois) anos, contado do óbito.
d)A ajuda  de  custo  é  calculada  sobre  a  remuneração  do  servidor,  conforme se  dispuser  em 
regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.
e)Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em 
virtude de mandato eletivo.

03- São gratificações e adicionais em vigor, previstas na lei vigente dos servidores civis da União, 
exceto
a)gratificação natalina
b)adicional noturno
c)adicional por tempo e serviço
d)adicional de férias
e)gratificação por encargo de curso ou concurso

04- Julgue os itens a seguir
I  -  Os  servidores  que  trabalhem  com  habitualidade  em  locais  insalubres  ou  em  contato 
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional 
sobre o vencimento do cargo efetivo.
II - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por 
um deles.
III  -  O  direito  ao  adicional  de  insalubridade  ou  periculosidade  cessa  com  a  eliminação  das 
condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



IV - O adicional de atividade insalubre será devido aos servidores em exercício em zonas de 
fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites 
fixados em regulamento.
a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) III e IV estão corretas
d) I, II e III estão corretas
e)Todas estão corretas

05- Acerca dos adicionais, assinale a opção correta.
a)O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em 
relação à hora normal de trabalho.
b)Somente  será  permitido  serviço  extraordinário  para  atender  a  situações  excepcionais, 
respeitado o limite máximo de 3 (três) horas por jornada.
c)O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 20 (vinte) horas de um dia e 5 
(cinco)  horas  do  dia  seguinte,  terá  o  valor-hora  acrescido  de 25% (vinte  e  cinco  por  cento), 
computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.
d)Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão 
mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem 
o nível mínimo previsto na legislação própria.
e)Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a metade da remuneração do período das férias.

Gabarito
01. C 
Comentários:  Art.  38  da  Lei  8112/90.  O item III  está  incorreto  pois   o  substituto  fará  jus  à 
retribuição pelo  exercício  do cargo ou função de direção ou chefia  ou de cargo de Natureza 
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias 
consecutivos,  paga  na  proporção  dos  dias  de  efetiva  substituição,  que  excederem o referido 
período e IV pois a legislação não prevê casos especiais em que a retribuição comece a contar no 
primeiro dia de substituição.

02. C 
Comentários: Art. 53, § 2º da Lei 8112/90. À família do servidor que falecer na nova sede são 
assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem,  dentro  do prazo de 1 
(um) ano, contado do óbito.

03. C. 
Comentários: Art. 61 da Lei 8112/90. O adicional por tempo e serviço encontra-se revogado pela 
Medida Provisória nº 2. 225- 45 de 4. 09 de 2001.

04. D
Comentários: Art. 68 da Lei 8112/90. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores 
em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos 
termos, condições e limites fixados em regulamento.

05.  A.
Comentários: Art. 73 da Lei 8112/90. Letra b está incorreta pois somente será permitido serviço 
extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 
2 (duas) horas por jornada. (art. 74) Letra C - Os locais de trabalho e os servidores que operam 
com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que 



as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. 
(art.  71).  Letra D - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor,  por ocasião das 
férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. (art. 
76).


