
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. _________ 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. 
a) Readaptação
b) Reversão
c) Reintegração
d) Recondução
e) Disponibilidade 

02. A ______ 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. 
a) Readaptação
b) Reversão
c) Reintegração
d) Recondução
e) Disponibilidade

03. __________ é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; reintegração do anterior ocupante. 
a) Readaptação
b) Reversão
c) Reintegração
d) Recondução
e) Disponibilidade

04. A ______ de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. 
a) exoneração
b) remoção
c) recondução
d) reversão
e) nenhuma delas

05. _______ é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede. 
a) exoneração
b) remoção
c) recondução
d) reversão
e) nenhuma delas

06. Da  sindicância  poderá  resultar:  arquivamento  do  processo;  aplicação  de  penalidade  de 
advertência ou suspensão de até  _____ dias; instauração de processo disciplinar. 
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 45



07. Como  medida  cautelar  e  a  fim  de  que  o  servidor  não  venha  a  influir  na  apuração  da 
irregularidade,  a  autoridade  instauradora  do  processo  disciplinar  poderá  determinar  o  seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até ____ dias, sem prejuízo da remuneração.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60 

08. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá _____ dias, contados da data 
de publicação do ato que constituir  a  comissão,  admitida a sua prorrogação por  igual  prazo, 
quando as circunstâncias o exigirem.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60 

09. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação 
dos  fatos  a  ele  imputados  e  das  respectivas  provas.  O  indiciado  será  citado  por  mandado 
expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 
assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo 
será comum e de _______ dias.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

10.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no 
Diário  Oficial  da  União  e  em  jornal  de  grande  circulação  na  localidade  do  último  domicílio 
conhecido, para apresentar defesa. Neste caso, o prazo para defesa será de ____ dias a partir da 
última publicação do edital. 
a) 15
b) 20
c) 30
d) 40
e) 45

GABARITO

01. A
Comentários:  Se julgado incapaz para o  serviço  público,  o  readaptando será  aposentado.  A 
readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível 
de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

02. C 
Comentários: Este é o conceito de reintegração pela 8.112/90.



03. D
Comentários: Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro.

04. A
Comentários:  A exoneração de ofício dar-se-á: quando não satisfeitas as condições do estágio 
probatório;  quando,  tendo  tomado  posse,  o  servidor  não  entrar  em  exercício  no  prazo 
estabelecido. 

05. B
Comentários: São modalidades de remoção: de ofício, no interesse da Administração; a pedido, a 
critério da Administração; a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração: a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil  ou 
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 
foi  deslocado  no  interesse  da  Administração;  b)  por  motivo  de  saúde  do  servidor,  cônjuge, 
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 
condicionada  à  comprovação  por  junta  médica  oficial;  c)  em  virtude  de  processo  seletivo 
promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de 
acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

06. C
Comentários: A suspensão só pode ser até 30 dias segundo a Lei.

07. E
Comentários: O prazo para afastamento é até 60 dias segundo a Lei 8.112/90.

08. E
Comentários: O prazo correto é de 60 dias, segundo a Lei 8.112/90.

09. B
Comentários: No caso de prazo comum ele é de 20 dias, conforme a Lei 8.112/90.

10. A
Comentários: O prazo é de 15 dias, conforme a Lei 8.112/90.


