
DIREITO ADMINSTRATIVO

01)  Acerca das licenças previstas na Lei 8112/90, julgue os itens a seguir.
I  -  O  estágio  probatório  ficará  suspenso  caso  o  servidor  esteja  em  licença  por  motivo  de 
afastamento do cônjuge;
II - O motivo de doença em pessoa da família caracteriza o afastamento do servidor;
III  -  A licença  por  motivo  de  afastamento  do  cônjuge  será  por  prazo  inderteminado  e  sem 
remuneração;
IV - Concluído o serviço militar, o servidor terá trinta dias sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo.

a) I, II e III estão corretos;
b) II e IV estão corretos;
c) II, III e IV estão corretos;
d) I, III e IV estão corretos;
e) Todos os itens estão incorretos.

02) Acerca do dispõe a Lei 8112/90, julgue os itens a seguir.
I. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança;
II. É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício,  
contados da data da nomeação;
III. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários 
ao seu assentamento individual;
IV. A promoção interromperá o tempo de exercício.

a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) III e IV estão corretas
d) I e III estão corretas
e) Todas estão corretas

03) Dentre os requisitos para concessão de auxílio-moradia ao servidor, assinale a opção falsa.
a) não exista imóvel funcional disponível para uso do servidor;
b) o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional;
c)outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;
d)o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo 
efetivo;
e)o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.

04)  Acerca das licenças previstas pela Lei 8112/90, julgue os itens a seguir.
I-  A licença  por  motivo  de  doença  em  pessoa  da  família  será  concedida  sem  prejuízo  da 
remuneração do cargo efetivo, até 30 (trinta) dias, devendo ser prorrogada por até 30 (trinta) dias,  
mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 
90 (noventa) dias;
II - A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por prazo determinado de dois anos com 
a devida remuneração e, se ultrapassar esse prazo, será sem remuneração;
III-  Concluído o serviço militar,  o  servidor terá até 60 (sessenta) dias sem remuneração para 
reassumir o exercício do cargo;
IV-  Após  cada  triênio  de  efetivo  exercício,  o  servidor  poderá,  no  interesse  da  administração, 
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 (três) meses,  
para participar de curso de capacitação profissional.



a) Há apenas uma opção falsa;
b) Há duas opções falsas;
c) Há três opções falsas
d) Todas as opções são falsas;
e) Todas as opções são verdadeiras.

05) Acerca do processo administrativo previsto na Lei 9784/99, assinale a alternativa incorreta.A
a)  A Administração Pública  obedecerá,  dentre outros,  aos princípios  da legalidade,  finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.
b) Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de objetividade no 
atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
c) É considerado um critério a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público;
d)  Também é considerado um critério  a  impulsão,  de ofício,  do  processo administrativo,  sem 
prejuízo da atuação dos interessados;
e) Não é considerado um critério a proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas 
as previstas em lei.

06) São legitimados como interessados no processo administrativo:
a) pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou 
no exercício do direito de representação;
b)  aqueles  que,  sem terem  iniciado  o  processo,  têm  direitos  ou  interesses  que  possam ser 
afetados pela decisão a ser adotada;
c) as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
d) as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
e) Todas as respostas acima estão corretas.

07)  É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
a) tenha interesse direto ou indireto na matéria;
b) tenha participado ou venha a participar como perito;
c)  tenha  participado  ou  venha  a  participar  como  testemunha  ou  representante,  ou  se  tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
d) esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro.
e) Todas estão corretas.

GABARITO

01. D
Comentários: O  motivo  de  doença  em  pessoa  da  família  caracteriza  a  licença  e  não  o 
afastamento do servidor.

02. D
Comentários: É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar 
em exercício, contados da data da posse e não da nomeação. Art. 15 § 1º da Lei citada acima.

03. C
Comentários: O servidor só fará jus ao auxílio-moradia caso não tenha outra pessoa que resida 
com o servidor que receba a mesma indenização. Art. 60-B, IV da Lei 8112/90.



04. D. 
Comentários: Art. 83 ao 87 da Lei 8112/90. I.  A licença por motivo de doença em pessoa da 
família  será  concedida  sem  prejuízo  da  remuneração  do  cargo  efetivo,  até  30  (trinta)  dias,  
podendo ser  prorrogada por  até 30 (trinta)  dias,  mediante parecer  de junta médica oficial  e, 
excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 90 (noventa) dias; II. A licença por motivo de 
afastamento do cônjuge será por prazo  indeterminado e sem remuneração;  III.  Concluído o 
serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do 
cargo;  IV.  Após  cada  qüinqüênio de  efetivo  exercício,  o  servidor  poderá,  no  interesse  da 
administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 
(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.

05. E.
Comentários: Art. 2° da respectiva lei. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros,  os  critérios  de:  XI  -  proibição  de  cobrança  de  despesas  processuais,  ressalvadas  as 
previstas em lei.

06. E
Comentários: Art. 9° da Lei 9784.

07. E
Comentários:  Art. 18° da Lei 9784. Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o 
servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; II - tenha participado 
ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem 
quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III - esteja litigando judicial  
ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.


