
Direito Administrativo

01- Em relação ao tema, da revisão do processo, da lei 8.112/90, é correto afirmar que:
a)  O  julgamento  de  revisão  do  processo  será  dirigido  ao  Ministro  de  Estado  ou  autoridade 
equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade 
onde se originou o processo disciplinar. 
b) Somente poderá ser requerida a revisão do processo , na hipótese de falecimento do servidor, 
pela pessoa na qualidade de inventariante.
c) O prazo para julgamento será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo, no 
curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 
d) A revisão correrá em apenso ao processo originário e na petição inicial, o requerente pedirá dia 
e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.
e)  A simples alegação de injustiça da penalidade já constitui  fundamento para a revisão,  que 
requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.

02- Em tema de Direito de Petição assegurado ao servidor público nos termos da Lei n. 8.112/90, 
considere:
I - O direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo haverá 
prescrição em 5 anos nos casos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e de 120 dias nos demais casos, caso não haja outro prazo fixado em lei. 
II - A prescrição é de ordem pública, podendo ser relevada pela administração. 
III - O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 
IV - O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente e em 
caso  de  provimento  do  pedido  de  reconsideração  ou  do  recurso,  os  efeitos  da  decisão  não 
retroagirão à data do ato impugnado.
É correto o que se afirma APENAS em
a) I, II e IV.
b) I e III.
c) IV e V.
d) II e III.
e) II, III e V.

03-  O  regime  disciplinar  do  servidor  público,  estabelecido  de  acordo  com  a  Lei  federal  no 
8.112/90, considere as assertivas:
I - a penalidade de suspensão poderá, a critério do servidor, ser convertida em advertência.
II - a demissão será aplicada apenas nas hipóteses de crime contra a administração pública e 
improbidade administrativa.
III - A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de 
violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não 
podendo exceder de 90 (noventa) dias.
É correto o que se afirma APENAS em
a) I e III.
b) I 
c) II
d) II e III.
e) III



04- Em relação ao tema, dos direitos e vantagens, da lei 8.112/90, é correto afirmar que:
a) É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas 
do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, sem ressalvas.
b) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior deverão ser compensadas a 
critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 
c) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado 
d) As indenizações poderão ser pagas ao servidor a título de vantagem, além do vencimento, e 
essas indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
e) As vantagens pecuniárias serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de 
quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

05- Em relação ao tema, férias, da lei 8.112/90, é incorreto afirmar que:
a) Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício. 
b) As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, 
e no interesse da administração pública. 
c) O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 5 (cinco) dias antes do início do 
respectivo período.
d)  O servidor  que  opera  direta  e  permanentemente  com Raios  X  ou  substâncias  radioativas 
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em 
qualquer hipótese a acumulação. 
e)  As  férias  somente  poderão  ser  interrompidas  por  motivo  de  calamidade  pública,  comoção 
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada 
pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

Gabarito
01. D
Comentário: → Conforme art. 178, parágrafo único, da lei8.112/90.

02. B
Comentário: → Conforme arts. 108, 109 parágrafo único, 110, I e II e 112, da lei 8.112/90.

03. E
Comentário: → Conforme arts. 130, § 2º e 132, da lei 8.112/90.

04. C
Comentário: → Conforme art. 44, I, da lei 8.112/90.

05. C
Comentário: → Conforme art. 78, da lei 8.112/90.


