
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento 
efetivo ou de carreira; e em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos.

02. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, 
os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser 
alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 
Será exonerado o servidor se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias.

03.  A  reversão  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.

04. Além  do  vencimento,  poderão  ser  pagas  ao  servidor  as  vantagens  de  indenizações, 
gratificações,  e  adicionais.  Constituem  indenizações  ao  servidor  a  ajuda  de  custo,  diárias, 
pousada, locomoção urbana, transporte e auxílio-moradia.

05.  O pedido  de  reconsideração  e  o  recurso,  quando  cabíveis,  interrompem a  prescrição.  A 
prescrição é de ordem pública, podendo ser relevada pela administração.

06.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando  enriquecimento  ilícito  permitir  ou 
concorrer  para  que  pessoa  física  ou  jurídica  privada  utilize  bens,  rendas,  verbas  ou  valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas, sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

07.  A prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário gera a perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento 
de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,  pelo prazo de dez 
anos.

08. As  atribuições  gerais  das  classes  do cargo  de  Policial  Rodoviário  Federal,  na  classe  de 
inspetor, são as seguintes: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, 
planejamento,  coordenação,  supervisão,  controle  e  avaliação  administrativa  e  operacional, 
coordenação  e  direção  das  atividades  de  corregedoria,  inteligência  e  ensino,  bem  como  a 
articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional 
e internacional, além das atribuições da classe de Agente Especial.

09. À  Polícia  Rodoviária  Federal,  órgão  permanente,  integrante  da  estrutura  regimental  do 
Ministério  da  Justiça,  no  âmbito  das  rodovias  federais,  compete  realizar  o  patrulhamento 
ostensivo,  executando  operações  relacionadas  com  a  segurança  pública,  com  o  objetivo  de 
preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e o de terceiros.

10. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, 
já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e 



atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

GABARITO

01. C
Comentário:  A nomeação é forma de provimento originário, sendo a única da qual decorre a 
posse. Ver art. 9º, Lei 8.112/90.

02. E
Comentário: Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 
dias. Ver art. 13,§ 6º, Lei 8.112/90.

03. E
Comentário:  Readaptação  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. Ver arts. 24 e 25, Lei 8.112/90.

04. E
Comentário: Constituem indenizações ao servidor a ajuda de custo, as diárias, o transporte e o 
auxílio-moradia. As diárias são destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias 
com pousada, alimentação e locomoção urbana. Ver arts. 51 e 58, Lei 8.112/90.

05. E
Comentário:  O  pedido  de  reconsideração  e  o  recurso,  quando  cabíveis,  interrompem  a 
prescrição. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Ver 
arts. 111 e 112, Lei 8.112/90.

06. E
Comentário:  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir ou 
concorrer  para  que  pessoa  física  ou  jurídica  privada  utilize  bens,  rendas,  verbas  ou  valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas, sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Ver arts. 9º e 10, Lei 8.429/92.

07. C
Comentário:  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas,  previstas  na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade que causa lesão ao erário gera 
a  perda dos bens ou valores  acrescidos ilicitamente  ao patrimônio,  ressarcimento  integral  do 
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez 
anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos. Ver art. 12, I, Lei 8.429/92.

08. C
Comentário: Ver art. 2º, § 1, Lei 9.654/98.

09. E
Comentário: À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental 
do  Ministério  da  Justiça,  no  âmbito  das  rodovias  federais,  compete  realizar  o  patrulhamento 
ostensivo,  executando  operações  relacionadas  com  a  segurança  pública,  com  o  objetivo  de 
preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Ver art. 



1º, I, Dec. 1.655/95.

10. C
Comentário: Ver inciso I, Dec. 1.171/94.


