
REGIME JURÍDICO ÚNICO

01. Não é um prazo de validade permitido legalmente para os concursos públicos:
a) 2 anos;
b) 1 ano, prorrogável por 2 anos;
c) 90 dias, sem prorrogação;
d) 45 dias, sem prorrogação;
e) 6 meses, prorrogável por 6 meses.

02.  Não  se  abrirá  novo  concurso  público  enquanto  houver  candidato  aprovado  em concurso
anterior com prazo de validade não expirado.
Sob esta proposição se pode afirmar:
I. está correta conforme o disposto na CF/88;
II. está correta conforme o disposto na Lei nº 8.112/90; 
III. está correta, de acordo com a CF/88 e a Lei nº 8.112/90.

Após analisar os itens acima, responda:
a) nenhum dos itens estão corretos;
b) 3 (três) itens estão corretos;
c) 2 (dois) itens estão corretos;
d) apenas 1(um) item está correto.

03. Marque a proposição incorreta:
a) 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.
b) As atribuições exigidas do cargo público não podem justificar a exigência de outros requisitos
básicos estabelecidos em lei.
c) São requisitos básicos para investidura em cargo público, dentre outros, o nível de escolaridade
exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de dezoito anos e aptidão física e mental.
d) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade de competente de cada
Poder.
e) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover
seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os
procedimentos da Lei n° 8112/90.

04. A posse dar-se-á pela assinatura:
a) da Carteira de Trabalho do servidor;
b) do respectivo Contrato de Trabalho;
c) da respectiva folha no Livro de Registro de Empregados;
d) do respectivo termo de posse.

05.  A  posse ocorrerá  no  prazo  de  ____________  dias  contados  da  publicação  do  ato  de
provimento.
a) 30 dias, podendo ser prorrogado a pedido;
b) 15 dias;
c) 30 dias;
d) 15 dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública;
e) 60 dias.



06. A investidura em cargo público ocorrerá com o (a):
a) posse.
b) provimento.
c) nomeação.
d) exercício.
e) homologação do concurso público.

07. O exercício no cargo público se caracteriza pelo (a):
a) posterior posse no cargo público; e
b) ulterior nomeação em cargo público;
c) execução ativa da função ou do cargo, pelo servidor que presta a sua efetiva contribuição; 
d) aceitação da nomeação.

08.  Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre
nomeação e exoneração. Sobre a afirmativa podemos dizer que:
a) está plenamente correta; 
b) a situação não é contemplada pela ordem constitucional vigorante;
c) não corresponde a realidade jurídica disciplinada na Constituição Federal;
d) apenas prescindira de concurso a nomeação para às  funções comissionadas.

09. O  prazo  para  que  o  servidor  empossado  em cargo  público  inicie  o  exercício  do  mesmo
ocorrerá:
a) no prazo de 30 dias a partir da nomeação;
b) no prazo de 15 dias a partir da posse;
c) no prazo de 15 dias a partir do ato de provimento;
d) no prazo de 15 dias a partir da posse, podendo ser prorrogado uma única vez, a critério da
autoridade competente.

10. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por:
a) reintegração e recondução;
b) nomeação;
c) reversão e promoção;
d) aproveitamento e readaptação;
e) reversão e disponibilidade.

GABARITO

01. B
Comentário: A alternativa “b” responde a questão conforme o disposto no artigo 12, caput da Lei
n º 8.112/90 e o artigo 37, III da Constituição Federal, a saber:
Lei 8112/90
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma
única vez, por igual período.

CF/88
Art. 37.
...
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período;
...



02. D
Comentário: Responde a questão a alternativa “d” pois apenas um item está correto.
a CF disciplina a matéria sobre outro aspecto, resguardando o direito do candidato, em seu artigo
37, inciso IV:
IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Já a Lei nº 8.112/90 em seu artigo  12, § 2, proíbe, terminantemente a abertura de certame à
Administração  Pública  Federal,  enquanto  em vigor  o  prazo  de  validade  improrrogável  de um
concurso público, criando um dever para o administrador.
Deste modo considerou-se a proposição, correta de acordo com o aspecto proibitivo imposto ao
administrador no texto da Lei nº 8.112/90.

03. C
Comentário: A única proposição incorreta é a alternativa “b” pois conforme o disposto no art. 5º,
§ 1º da Lei 8112/90, as atribuições do cargo  podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei, como no caso de concurso público para o Quadro das Polícias, em que se
exige vigor físico, comprovado por teste físico.

Estão corretas as proposições “a” (art. 13 da Lei 8112/90), “c” (art. 5º da Lei 8112/90), e “d” (art.
6º da Lei 8112/90).

04. D
Comentário:  Conforme disposto  no art.  13  da  Lei  nº  8.112/90  a  posse  ocorrerá  mediante  a
assinatura do respectivo termo de posse.

05. C
Comentário: A alternativa “c” responde a questão conforme o disposto no artigo 13, § 1º da Lei
nº 8.112/90, a saber:
§1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

06. A
Comentário:  Conforme o disposto no art. 7º, caput da Lei nº 8112/90, a investidura do cargo
público ocorrerá com a posse, respondendo a questão a alternativa “a”.

07. C
Comentário: Responde a questão a alternativa “c”, tendo em vista a definição correta do exercício
de cargo público. 

08. A

09. B
Comentário: Responde a questão a alternativa “b”, conforme o artigo 15, §1º da Lei nº 8.112/90. 

10. B
Comentário: A alternativa “b” responde a questão conforme o disposto no artigo 13, § 4º da Lei
nº 8.112/90, a saber:
§4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.


