
REGIME JURÍDICO

01.  Art. 1º A lei 8112/90 institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
Sobre esta proposição, leia , analise e responda:
I. A Lei 8112/90 é denominada Regime Jurídico, pois é o conjunto de regras de direito que regulam
a relação de trabalho existente  entre  os  servidores  públicos  e  as entidades mencionadas na
proposição acima.
II. Os servidores das agências reguladoras não seguem a Lei nº 8112/90, pois são empregados
públicos.
III. Constitui competência privativa do Chefe do Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre
o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos,  inclusive  provimento  de  cargos,  aposentadoria  e
estabilidade. Cer (art 61,§ 1º, II, “c” da CF)
IV. O regime jurídico instituído pela Lei nº 8112/90 é a aplicação do regime trabalhista comum à
relação entre a Administração e o respectivo servidor.  

a) a I e a III são as únicas corretas
b) a I e a IV são as únicas corretas
c) a II e a III são as únicas corretas
d) todas as alternativas estão corretas

01. A
Comentário:  Estão  corretos  o  item I,  conforme  a  definição  de  regime  jurídico e  o  item III
conforme o disposto no artigo 61, § 1°, inciso II, alínea “c”da CF/88.
O item II está incorreto pois os servidores das Agências Reguladoras ( Autarquias sob regime
especial  )  não  são  empregados  públicos,  sendo-lhes  aplicável  a  Lei  nº  8.112/90,  conforme
determina seu artigo 1º.
O item IV está incorreto, pois o regime de emprego público, disciplinado pela Lei nº 9.962, de
22/02/2000, disciplinou aplicação do regime trabalhista comum à relação entre a Administração
Pública e o respectivo empregado público.

02. A Lei n° 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores:
a) de toda a Administração Pública Federal;
b) civis e militares, apenas da Administração Pública Direta;
c) civis, apenas da Administração Pública Direta;
d) públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

02. D
Comentário: Está correta a alternativas “d” conforme a introdução e o preâmbulo/ementa da Lei
8112/90.
PREÂMBULO DA LEI – constitui a parte inicial da lei, que não se inclui no texto, mas serve para
identificá-la.
Aplica-se a Lei nº 8112/90, conforme seu art.  1º,  os servidores da Administração Direta e da
Administração Indireta, apenas das Autarquias e Fundações Públicas federais.

03. Quanto à Lei nº 8.112/90 pode-se dizer:
I. foi decretada pelo Congresso Nacional;
II. foi sancionada pelo Presidente da República;
III. foi sancionada pelo Congresso Nacional e decretada pelo Vice-Presidente da República.



a) o item I é o único correto;
b) o item II é o único correto;
c) os itens I e II são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos.

03. C
Comentário: Estão corretos os itens I e II conforme o disposto no preâmbulo da Lei nº 8112/90.
A única alternativa  incorreta é a III,  pois a Lei nº 8112/90 foi  sancionada pelo Presidente da
República da época e decretada pelo Congresso Nacional.
LEMBRETE IMPORTANTE!
SANÇÃO – é a concordância com o conteúdo do projeto de lei

04.  De acordo com a nova ordem constitucional  vigente,  quanto ao Regime Jurídico Único e
planos  de  carreira  para  os  servidores  da  administração  pública  direta,  das  autarquias  e  das
fundações públicas pode - se afirmar:
a) ainda encontra respaldo na Constituição Federal;
b) estende - se aos servidores das empresas públicas;
c) é direito exclusivo dos servidores da administração direta;
d) deixou de ser consagrado pela Constituição Federal.  X

04. D
Comentário: A Emenda Constitucional nº 19/98, publicada no DOU de 05/06/88, aboliu o Regime
Jurídico Único e os plano de carreira, antes obrigatório para todos os servidores públicos do país.
Atualmente a investidura em cargo público, após aprovação prévia em concurso público, poderá
ser feita pelo regime de emprego público (celetista)  ou através de cargo público (estatutário),
conforme disposto nos incisos I e II do art. 37 da CF/88.

OBS.: Aos ocupantes de cargo público aplica-se a Lei nº 8112/90;
     Aos detentores de empregos públicos aplica-se a CLT.

05. Para os efeitos da Lei nº 8.112, “servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público”.
Sobre esta proposição pode-se dizer:
a) está incorreta, pois a definição apresentada refere-se à empregado público;
b) está incorreta, pois a definição apresentada refere-se à figura do funcionário público, conforme
o texto da Lei nº 8.112/90;
c) a definição apresentada está correta de acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8112/90;
d) está incorreta, pois a Lei nº 8.112/90 não menciona tal definição, preocupando-se apenas com
o entendimento sobre servidores estatutários.

05. C
Comentário: O artigo 3º, caput da Lei nº 8.112/90 define CARGO PÚBLICO:
Cargo  público  é  o  conjunto  de  atribuições  e  responsabilidades  previstas  na  estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

06.  Cargo  público  é  o  conjunto  de  atribuições  e  responsabilidades  previstas  na  estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
Sobre esta proposição pode-se dizer:
a) está incorreta, pois a definição apresentada refere-se à empregado público;
b) está incorreta, pois a definição apresentada refere-se à figura do funcionário público, conforme
o texto da Lei nº 8112/90;



c) está incorreta, pois a Lei nº 8112/90 não menciona tal definição, preocupando-se apenas com o
entendimento sobre servidores estatutários.
d) a definição apresentada está correta de acordo com o artigo 3º, caput da Lei nº 8112/90;

06. D
Comentário: Os cargos públicos, são destinados aos servidores estatutários abrangendo:
1 – o de caráter efetivo
2 – o em comissão
A criação de cargos públicos ocorre por meio de uma Lei.

07. Marque a alternativa incorreta:
a)  A Lei  nº  8.112/90  institui  o  Regime Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis  da  União,  das
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
b) Para os efeitos da Lei nº 8.112/90, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
c)  Cargo  público  é  o  conjunto  de  atribuições  e  responsabilidades  previstas  na  estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
d) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação
própria e vencimento pago pelos cofres públicos,  exclusivamente para provimento em caráter
efetivo.

07. D
Comentário:  Estão  corretas as alternativas “a”, “b” e “c” de acordo, respectivamente, com os
artigos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90.
A única alternativa  incorreta é a “d”,  pois de acordo com o artigo 3º,  parágrafo único da Lei
8.112/90, que dispõe sobre o provimento dos cargos públicos, este ocorrerá em:
- caráter efetivo (permanente), ou
- comissão (chefia, direção e assessoramento);

08. Sobre os cargos públicos, leia e analise as proposições a seguir:
I. são acessíveis apenas à brasileiros natos; 
II. são ou não criados por lei, a critério da autoridade máxima do Poder; 
III.  não há necessidade de possuírem denominação própria, que ficará a critério da autoridade
máxima do Poder. 

a) o item I é o único correto;
b) o item II é o único correto;
c) os itens I e II são os únicos corretos;
d) todos os itens estão incorretos.

08. D
Comentário: O artigo 5º estabelece os requisitos básicos para investidura em cargo público.
I. nacionalidade brasileira; (vide art. 12 da CF/88)
II. o gozo de direitos políticos; (vide art. 14 da CF/88)
III. em dia com as obrigações militares e eleitorais;
IV. escolaridade exigida,
V. idade mínima de 18 anos,
VI. aptidão física e mental.



09. A definição de “cargo público” pela Lei nº 8112/90 se encontra ligada à figura do (a):
a) empregado público;
b) servidor público;
c) servidor de carreira;
d) servidor efetivo.

09. B
Comentário: Conforme se depreende da leitura do art. 3° da Lei Nº 8112/90, “Cargo público é o
conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.”
Deste  modo torna-se claro  que a definição de  cargo público encontra-se ligada a  figura  do
servidor público.

10. Sobre o artigo 3º, parágrafo único da Lei 8112/90 que dispõe:
“Os cargos públicos,  acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei,  com denominação
própria  e  vencimento  pago  pelos  cofres  públicos,  para  provimento  em caráter  efetivo  ou em
comissão” 
É correto afirmar:
a) tornou-se inconstitucional face à Emenda Constitucional nº 19/98;
b) foi revogado pela CF/88;
c) encontra-se em vigor, embora com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98;  
d) perdeu sua eficácia, com a Emenda Constitucional nº 19/98.

10. C
Comentário:  O artigo  37,I  da  CF,  teve sua redação alterada pela EC 19/98,  permitindo esta
última, também a acessibilidade a cargos públicos “por estrangeiros, na forma da lei”.
Deste modo os estrangeiros não precisam naturalizar-se brasileiro para ter acesso aos quadros do
serviço público no Brasil.
Assim é que em 1997 a Lei  nº  9.515 inclui  o  §3º  no art.  5º  da Lei  nº  8112/90 permitindo à
universidade e às instituições de pesquisas o provimento de cargos com técnicos, professores ou
cientistas estrangeiros.


