
LEI 8.112/90

01. Marque a proposição correta sobre a “Licença para Tratar de interesses Particulares”:
a)  O tempo  em que  o  servidor  estiver  gozando  esta  licença  será  computado  como de  efetivo 
exercício.
b)  A critério  da Administração poderá ser  concedida ao servidor  estável  licença para o trato de 
assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, com remuneração.
c) A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do 
serviço.
d) Não se concederá nova licença antes de decorridos 10 (dez) anos do término da anterior.
e)  Não  se  concederá  a  licença  a  servidores  nomeados,  removidos  ou  redistribuídos,  antes  de 
completarem 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

02. Quanto à “Licença para a Atividade Política” é correto afirmar:
a) O servidor terá direito à licença com remuneração, durante o período que mediar entre a sua 
escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral.
b) O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça 
cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir 
do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 15º (décimo 
quinto) dia seguinte ao do pleito.
c) A partir do registro da candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte da eleição, o servidor fará jus 
à licença como se em efetivo exercício estivesse.
d) O servidor investido em mandato eletivo federal deverá continuar nesta licença até o término de 
seu mandato.
e) n.r.a

03. Lílian, servidora autárquica federal, adquiriu a guarda judicial de seu neto Gabriel, de 3 anos de 
idade.
Conforme a Lei nº 8.112/90, Lílian poderá gozar:
a) licença por 5 dias consecutivos;
b) licença não remunerada por 90 dias;
c) licença remunerada pelo prazo de 120 dias;
d) afastamento por 90 dias para cuidar de seu neto;
e) licença remunerada pelo prazo de 30 dias.

04. Ao servidor ocupante de cargo efetivo que concorrer a um cargo eletivo serão concedidos (as), 
respectivamente, para fazer campanha política, ____________ e sendo eleito e investido no cargo 
eletivo, _____________ .
a) Licença para Atividade Política / Licença para o Exercício de Mandato Eletivo.
b) Afastamento para Atividade Política / Licença para Cumprir Mandato Classista.
c) Licença para o Desempenho de Mandato Classista / Afastamento para Atividade Política.
d) Licença para Cumprir Mandato Classista / Licença para Atividade Política.
e) Licença para Atividade Política / Afastamento para o Exercício de Mandato Eletivo.

05. Sobre o Afastamento de servidor público para servir  a  outro órgão ou entidade,  é incorreto 
afirmar:
a) Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança sendo a cessão para órgãos ou 
entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão 
ou entidade cessionária.
b) Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos 
das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o 



reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.
c) A cessão de servidor público far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União.
d) Mediante autorização expressa do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o 
servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal Indireta 
que não tenha quadro próprio de pessoal,
para fim determinado e a prazo certo.
e) Ao servidor em estágio probatório não poderá ser concedido o Afastamento para servir em outro 
órgão ou entidade.

06. O servidor em estágio probatório poderá gozar algumas das licenças e afastamentos previstos 
na Lei nº 8112/90, ficando suspenso o estágio na hipótese de gozo de:
a) licença para serviço militar;
b) afastamento para o exercício de mandato eletivo;
c) afastamento para estudo no exterior;
d) afastamento para missão no exterior;
e) licença para atividade política.

07. Dentre as alternativas abaixo elencadas não é considerado um dever do servidor:
a) observar as normas legais e regulamentares;
b) cumprir as ordens superiores, sem exceções;
c) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo;
d) zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
e) ser assíduo e pontual ao serviço.

08. Aos servidores federais, em geral, é proibido de acordo com a Lei nº 8.112/90:
a) filiar-se a partido político;
b) filiar-se a sindicato;
c) aderir à greve;
d) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
e) exercer o comércio em sociedade, na condição de cotista.

09. De acordo com o texto da Lei nº 8.112/90, ao servidor é proibido:
I - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, 
sem exceções;
II - participar de gerência de sociedade privada, personificada ou não personificada, nos conselhos 
de administração de empresas ou entidades em que a União, detenha diretamente participação no 
capital social;
III  -  participar  de  gerência  ou  administração  de  sociedade  privada,  personificada  ou  não 
personificada,  salvo  a  participação  nos  conselhos  de  administração  e  fiscal  de  empresas  ou 
entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social;
IV  -  participar  de gerência  ou administração em sociedade cooperativa  constituída para  prestar 
serviços a seus membros;
V - exercer o comércio, sem exceções.

a) os itens I, IV e V são os únicos corretos;
b) os itens I, III e o IV são os únicos corretos;
c) os itens I, II e o V são os únicos incorretos;
d) os itens II e o V são os únicos corretos;
e) todas os itens estão incorretos.



10. Leia e analise os ilícitos administrativos previstos na Lei n° 8.112/90:
I - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
II - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei,  o desempenho de 
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
III - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 
(quando de natureza grave).

A infringência destes dispositivos legais leva o servidor federal a ser punido, respectivamente, com 
as seguintes penalidades:
a) destituição de cargo em comissão – cassação de disponibilidade – demissão;
b) demissão – suspensão – cassação de aposentadoria;
c) advertência – demissão – suspensão;
d) advertência – advertência – suspensão;
e) demissão – advertência – cassação de aposentadoria.

GABARITO

01. C
Comentários: A única alternativa correta é a “c” conforme o disposto no art. 91, parágrafo 1º da Lei 
nº 8.112/90:
§ 1º - A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do 
serviço.
Estão incorretas as alternativas:
“a” – pois a referida licença não consta no rol de afastamentos considerados de efetivo exercício 
(art. 102 da Lei nº 8.112/90);
“b” – em desacordo com o art. 91 da Lei nº 8.112/90, pois a licença poderá ser concedida pelo prazo 
de até três anos;
“d” – em desacordo com o disposto no art. 91, §2º da Lei nº 8.112/90, que determina:

Art. 91. A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, 
desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo 
de  até  três  anos  consecutivos,  sem remuneração,  prorrogável  uma  única  vez  por  período  não 
superior a esse limite. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide Medida Provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)
(...)
§ 2º - Não se concederá nova licença antes de decorridos dois anos do término da anterior ou de 
sua prorrogação. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
“e” – não se encontra na Lei nº 8.112/90 o referido dispositivo.

02. E
Comentários: Nenhumas das alternativas está correta face ao exposto a seguir:
“a” – incorreta de acordo com o art. 86, caput da Lei nº 8.112/90 que determina que a licença, nesta 
fase será sem remuneração do cargo.
“b” – incorreta, pois conforme o art. 86, §1º da Lei nº 8.112/90 esta fase da licença terá sua duração 
até o 10ª (décimo) dia seguinte ao do pleito.
“c” – incorreta, pois esta fase da licença, (art. 86, §2º da Lei nº 8.112/90) contar-se-á apenas para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade (art. 103, III da Lei nº 8.112/90).
“d” - incorreta, pois ao servidor investido em mandato eletivo será concedido AFASTAMENTO
PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO (art. 94, da Lei nº 8.112/90).



03. E
Comentários: A única alternativa correta é a “e” conforme o disposto no art. 210, parágrafo único da 
Lei nº 8112/90, pois a licença não ampara apenas a adoção de criança por servidora, bem como a 
guarda adquirida judicialmente por servidora.

04. E
Comentários:  A  única  alternativa  correta  é  a  “e”  conforme  o  disposto  nos  arts.  86  e  94, 
respectivamente, da Lei nº 8.112/90.

05. D
Comentários: A alternativa incorreta é a “d”, face ao disposto no art. 93, §4º da Lei nº 8.112/90, que 
exige a autorização do Presidente da República para tal cessão. Estão corretas as alternativas “a” 
(art. 93, §1º), “b” (art. 93, §2º), “c” (art. 93, §3º) e “e” (art. 20, § 4º) de acordo com o disposto na Lei  
nº 8.112/90

06. E
Comentários: A única alternativa que responde a questão é a “e” conforme o disposto no art. 20,
§5º  da  Lei  nº  8.112/90.  As  alternativas  “a”,  “b”,  “c”  e  “d”  não  suspendem o  estágio  probatório 
conforme citado artigo.

07. B
Comentários: A alternativa “b” responde a questão conforme o disposto no art. 116, inciso IV da Lei 
nº  8.112/90,  pois  é  um  dever  do  servidor  cumprir  as  ordens  superiores,  exceto  quando 
manifestamente ilegais.
OBSERVAÇÃO: Ordens manifestamente ilegais são aquelas que ferem à lei.

08. D
Comentários: A alternativa “d” responde a questão conforme o disposto no art. 117, inciso V da Lei 
nº  8.112/90,  que objetiva resguardar  o Princípio da Imparcialidade,  evitando a exteriorização de 
preferências  no  recinto  da repartição.  Todas as  demais  alternativas  são  direitos  e  garantias  do 
servidor.

09. E
Comentários: Todos os itens estão incorretos conforme a atual redação do art. 117, X:
X  -  participar  de  gerência  ou  administração  de  sociedade  privada,  personificada  ou  não 
personificada,  exercer  o  comércio,  exceto  na  qualidade  de  acionista,  cotista  ou  comanditário; 
(Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

10. D
Comentários: Responde a questão a alternativa “d” de acordo com o artigo 136, caput da Lei nº 
8.112/90, pela seguinte razão:
1. Os itens a seguir descrevem infringências às proibições impostas ao servidor federal.
1.1 Os itens I e o II de acordo com o disposto no art. 129, caput, da Lei nº 8.112/90, descrevem, 
inicialmente  condutas  que  ensejam  a  aplicação  da  penalidade  de  advertência,  desde  que  não 
justifique imposição de penalidade mais grave, previstas no artigo 117 , V e VI da Lei nº 8.112/90.
1.2 O item III,  originariamente, ensejaria a aplicação da penalidade de advertência, sendo que a 
observação destacada entre os parênteses (quando de natureza grave), leva-nos ao entendimento 
de que a penalidade a ser aplicadas será a suspensão:
Assim, temos nos itens as seguintes infringências legais da Lei nº 8.112/90:
I – art. 117, V
II – art. 117, VI
III – art. 117, IV


