
Direito Administrativo

01. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de:
a) direção e chefia;
b) chefia e assessoramento somente;
c) direção, chefia e assessoramento;
d) direção, assessoramento e supervisão.

02. O direito de greve para o servidor público será definido em: 
a) lei complementar;
b) lei extraordinária;
c) lei específica;
d) lei da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

03. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos:
a) brasileiros;
b) estrangeiros;
c) brasileiros e estrangeiros;
d) brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei.

04. É garantido ao servidor público civil o direito de:
a) faltar ao trabalho, sem justa causa;
b) praticar jogos proibidos no trabalho;
c) aliciar subordinados;
d) livre associação sindical.

05. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos não 
poderão exceder o subsídio mensal em espécie do(s):
a) Seus chefes;
b) Empregados de empresas privadas;
c) Ministros do Supremo Tribunal Federal;
d) Presidente do Supremo Tribunal Federal.

06. O servidor público estável só perderá seu cargo:
a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
b) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
c) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei específica, 
assegurada ampla defesa;
d) Todas estão corretas.

07. Invalidada a demissão por sentença judicial do servidor estável, será ele:
a) reconduzido;
b) aproveitado;
c) reintegrado;
d) transferido para um novo cargo.

08. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável será:
a) exonerado de plano;



b) posto em disponibilidade com proventos integrais até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo;
c) posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo;
d) posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, qualquer 
que seja ele, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

09. Como condição para a aquisição da estabilidade, será obrigatória a avaliação ________ 
_______________ por uma comissão instituída para essa finalidade:
a) personalizada/desempenho;
b) complementar/desempenho;
c) extraordinária/desempenho;
d) especial/desempenho

10. Aos servidores titulares de cargos efetivos dos Estados, é assegurado o regime de previdência 
de caráter:
a) complementar e participacional;
b) especial e seletivo;
c) proporcional e patriarcal;
d) contributivo e solidário

Gabarito:

01. C
Comentário: Art. 37 V. A CRFB disciplina quais os cargos passíveis de serem preenchidos nesta 
situação.

02. C
Comentário: Os servidores públicos civis precisam de lei específica para regulamentar o direito 
de greve previsto no art. 9°- CRFB.
Dessa forma, a norma contida no art. 37 VII CRFB é uma norma constitucional não auto-aplicável, 
já que depende de uma lei para regulamentá-la e trazer os momentos e circunstâncias de sua 
aplicação.

03. D
Comentário: Art. 37, I. Os cargos, empregos públicos e funções públicas serão acessíveis aos 
brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos legais, não esquecer que o art. 12 - §3° 
trata dos cargos privativos de brasileiros natos.

04. D
Comentário: Art. 37, VI. Os servidores  públicos civis poderão sindicalizar-se sem restrições e 
exercer o direito previsto no art. 8°, já que a CRFB previu a “livre associação sindical” aos 
servidores públicos. 
Os servidores públicos militares são proibidos de sindicalizar-se , em razão da regra do art. 142 - 
§ 3° - IV  - CRFB.

05. C
Comentário: Art. 37, XI. O teto é o maior valor que pode ser pago em razão de remuneração, 
subsídios, proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias dentro da Administração Direta 
(Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) e Indireta (Autarquias e Fundações Públicas) aos 
funcionários públicos, empregados públicos e para aqueles que exercem função pública ou 



mandato eletivo.

06. D
Comentário: Art. 41. 
A Perda da Estabilidade – art. 41- § 1° - Lei Complementar 101/ 00, se dará:
1)Por processo judicial com sentença condenatória transitada em julgado (art. 41- § 1°- I);
2)Por decisão proferida em processo administrativo com ampla defesa (art. 41- § 1°- II);
3)Em razão de avaliação periódica de desempenho insatisfatória, com resultado negativo, 
assegurada a ampla defesa (art. 41- § 1°- III);
4) Excesso de despesa com pessoal, isto é, acima do limite previsto na lei (LC 101/2000- lei de 
responsabilidade fiscal e 169 - § 3° -CRFB ).
O art. 169 - § 3° - CRFB traz as medidas que serão adotadas SUCESSIVAMENTE, no caso de 
excesso de quadros, ou seja, de gastos com pessoal que ultrapassem os limites da LC 101/2000. 
São elas: redução de 20% nos gastos com servidores de cargos em comissão e função de 
confiança (I); - exoneração dos servidores públicos não estáveis (em estágio probatório) (II); - 
exoneração dos servidores públicos estáveis (§ 4°).

07. C
Comentário: Art. 41. Se ficar demonstrado que o ato de demissão do servidor se deu de forma 
errônea, e este ato for invalidado pelo Poder Judiciário, terá o servidor direito a retornar a seu 
cargo através do que a CRFB denomina reintegração.

08. C
Comentário: Art. 41
Disponibilidade – art. 41 - § 2° e 3° - CRFB
Poderá ocorrer nos casos de:
-  extinção do cargo público ou declaração de sua desnecessidade;  
-  servidor reintegrado teve seu cargo extinto;
- eventual ocupante de cargo público existente do reintegrado, não tem como ser reconduzido ao 
seu  cargo de origem por estar ocupado e também não tem como ser aproveitado em outro cargo, 
pois estão todos providos.

09. D
Comentário: Art. 41.
A EC 19 de 1998 trouxe como condição para aquisição da estabilidade que o servidor tenha seu 
desempenho avaliado.

10. D
Comentário: Art. 40.
Aqui somente atenção com o texto da CRFB.


