
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

01-  A Lei 8.112/90  prevê que será punido o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser 
submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. Será punido:
a) Com exoneração;
b) Com suspensão de até 15 (quinze) dias;
c) Com suspensão de até 30 (trinta) dias;
d) Com suspensão de até 60 (sessenta) dias;
e) Com suspensão de até 90 (noventa) dias.
 
02- A Lei 8.112/90 prevê punição de demissão e será aplicada nos seguintes casos, exceto:
a) Abandono de cargo.
b) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem.
c) Crime contra a administração pública.
d) Insubordinação leve em serviço.
e) Inassiduidade habitual.

03- Se um servidor público, já estável, não for aprovado no estágio probatório do cargo atual, ele 
deverá ser:
a) Demitido
b) Inabilitado
c) Exonerado
d) Reconduzido
e) Cassado

04- Assinale  a  alternativa  que  NÃO indica  uma das  punições  que  podem ser  aplicadas  aos 
servidores vinculados à Administração Pública Federal:
a) Suspensão.
b) Destituição de cargo comissionado.
c) Cassação de disponibilidade.
d) Exoneração.
e) Advertência.

05-  Em  relação  à  licença  para  capacitação  prevista  na  Lei  8.112/90,  assinale  a  alternativa 
CORRETA:
a) Após o primeiro biênio de efetivo exercício, o servidor poderá obter a licença para capacitação 
pelo período de no máximo cinco meses.
b) Após o primeiro triênio de efetivo exercício, o servidor poderá obter a licença para capacitação 
pelo período máximo de cinco meses.
c) O direito à licença para capacitação é receptício, isto é, depende apenas da manifestação da 
vontade do servidor.
d) A licença para capacitação será concedida pelo período de até cinco meses, sem remuneração.
e) A licença para capacitação será concedida pelo período de até três meses.



06- No tocante à posse em cargo no serviço público federal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
b) A posse é um ato personalíssimo, sendo incabível a sua realização mediante procuração.
c) 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.
d) No ato da posse, o servidor apresentará declarações de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
e) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

07- Entre  as  formas  de  provimento  abaixo,  assinale  a  única  que  é  classificada  como  de 
provimento originário.
a) Promoção.
b) Nomeação.
c) Readaptação.
d) Reintegração.
e) Aproveitamento.

08-  Acerca da Lei n.º 8.112/90, assinale a opção incorreta:
a) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia 
habilitação  em  concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,  obedecidos  a  ordem  de 
classificação e o prazo de sua validade. 
b)  A nomeação far-se-á em caráter  efetivo,  quando se tratar  de cargo isolado de provimento 
efetivo ou de carreira
c) A nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos. 
d) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial não poderá ser nomeado 
para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança.
e) Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante 
promoção,  serão  estabelecidos  pela  lei  que  fixar  as  diretrizes  do  sistema  de  carreira  na 
Administração Pública Federal e seus regulamentos 

09- Sobre o direito de petição, previsto na Lei 8.112/1990, é correto afirmar:
a)  O  pedido  de  reconsideração  e  o  recurso,  quando  cabíveis,  não  suspendem  o  prazo 
prescricional.
b)  O  requerimento  será  dirigido  à  autoridade  competente  para  decidi-lo  e  encaminhado  por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
c) É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou 
interesse legítimo, o qual deverá ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 20 
dias.
d)  O prazo  prescricional  é  de  cinco anos,  quanto  aos  atos  de  demissão  e  de  cassação  de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das 
relações de trabalho.
e) Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira 
decisão, podendo ser renovado por uma única vez.



10-  No  âmbito  da  responsabilidade  do  Servidor  Público  Civil  da  União,  estabelece a  Lei  nº 
8.112/90, além de outras hipóteses, que:
a) As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 
b) a responsabilidade civil  não decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
c) a responsabilidade administrativa do servidor não poderá ser afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
d) Em se tratando de dano causado a terceiros, não responderá o servidor perante a Fazenda 
Pública, em ação regressiva.
e) a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e ex-cônjuges e contra eles será 
executada, até o limite de 50% do valor da partilha ou da herança recebida.

Gabarito
01. B
Comentário: → Conforme art. 130, § 1º, da Lei 8.112/90.

02. D
Comentário: → Conforme art. 132, VI,  da Lei 8.112/90.

03. D
Comentário: → Conforme art. 20, § 2º,  da Lei 8.112/90.

04. D
Comentário: → Conforme art. 127 e seus incisos, da Lei 8.112/90.

05. E
Comentário: → Conforme art. 87, da Lei 8.112/90.

06. B
Comentário: → Conforme art. 13, § 3º, da Lei 8.112/90.

07. B
Comentário: →  Provimento  originário  é  o  preenchimento  de  classe  inicial  de  cargo  não 
decorrente de qualquer vínculo anterior  entre o servidor e a Administração.  A única forma de 
provimento originário atualmente compatível com a Constituição é a nomeação e, para os cargos 
efetivos, depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos (CF, art. 37, II). 

08. D
Comentário: → Conforme art. 9º, parágrafo único, da Lei 8.112/90.

09. D
Comentário: → Conforme art. 110, I, da Lei 8.112/90.

10. A
Comentário: → Conforme art. 125, da Lei 8.112/90.


