
Direito Administrativo

01- Em matéria de responsabilidade civil do servidor público, ocorrendo à prática de um mesmo 
fato delituoso simultaneamente, 
(A)  a  sanção  civil  exclui  a  aplicação  da  sanção  penal  e  da  administrativa,  mas  estas  são 
cumuláveis entre si. 
(B) as sanções civil, penal e administrativa poderão cumular-se.
(C) a aplicação de uma sanção, seja civil, penal ou administrativa, exclui a aplicação das demais.
(D) a  sanção  administrativa  exclui  a  aplicação  da  sanção  penal  e  da  civil,  mas  estas  são 
cumuláveis entre si. 
(E)  a  sanção  administrativa  exclui  a  aplicação  da  sanção  penal  e  da  civil,  mas  estas  são 
cumuláveis entre si. 

02- Em matéria de cargos públicos, assinale a alternativa incorreta:
(A) A acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas diz respeito apenas aos brasileiros, 
e  a  Constituição  Federal  impõe  inacessibilidade  aos  estrangeiros,  pois  não  possuem direitos 
políticos.
(B) A Constituição reservou ao Presidente da República a iniciativa privativa para os projetos de lei 
que disponham sobre a criação de cargos, empregos e funções públicas da administração pública 
direta e autárquica.
(C) A ascensão não é uma das formas de provimento de cargo público.
(D) A aprovação em concurso público dá direito à posse no cargo público efetivo, desde que o 
aprovado esteja dentro do número de vagas estabelecido no edital.
(E) A acessibilidade a cargo público é condicionada ao preenchimento dos requisitos definidos em 
lei.

03- Em relação a agentes públicos, assinale a alternativa correta:
(A) A avaliação de candidato em exame psicotécnico deve ter um grau mínimo de objetividade e 
critérios revelados, a fim de que se possa permitir o acesso ao poder
Judiciário para a verificação de eventual lesão a direito.
(B) A estabilidade e o vitaliciamente vêm depois de aprovação em estágio probatório.
(C) A estabilidade, após três anos de efetivo exercício, é regra aplicável aos servidores públicos, 
mas somente para os ocupantes de cargos vitalícios.
(D) A idade mínima de dezesseis anos é um dos requisitos básicos para a investidura em cargo 
público. 
(E)  A função pública consiste no conjunto de deveres e atribuições cometidos sempre de forma 
precária. 

04- De acordo com a lei nº 8.112/90, o prazo para o se tomar posse em cargo efetivo é de:
(A) 5 dias
(B) 15 dias
(C) 10dias
(D) 20 dias
(E) 30 dias

05- Em se tratando de responsabilidade objetiva,  exclui-se  a  responsabilidade do Estado em 
casos de:
(A) não existir relação de causalidade entre o comportamento que causou o dano por agente da 
administração e o resultado em si.
(B) Por discricionariedade do administrador
(C) houver culpa do lesado
(D) se houver apenas culpa da administração.



(E) o dano for de menor impacto social

Gabarito
01. B 
Comentário: Conforme art. 125 da Lei  nº 8112/90,  as sanções civis,  penais  e administrativas 
poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

02. A 
Comentário:  Os portugueses equiparados e estrangeiros possuem acessibilidade, na forma da 
lei. Logo é possível um estrangeiro ter acesso um cargo público.

03. A 
Comentário:  Em um certame, o direito  a defesa e ao contraditório deve ser respeitado e as 
avaliações  devidamente  justificada.  Com  relação  a  estabilidade,  esta  é  contada  de  forma 
simultânea com o estágio probatório.

04. E 
Comentário: O artigo 13 §1º da lei nº 8.112/90, é explícito ao nos orientar que a posse ocorrerá 
no prazo de até 30 dias contados da publicação do ato de provimento. E este ato de provimento é 
a nomeação. 

05. A 
Comentário: A falta do nexo ou relação de causalidade entre a ação danosa e o resultado exclui 
a responsabilidade da administração.


