
LEI 8.112/90

01- Segundo a Lei 8.112/90 são deveres do servidor, exceto:
a) exercer com zelo e dedicação as atribuições d cargo
b) cumprir as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais
c) observar as normas legais e regulamentares
d) atender com presteza
e) ser assíduo e pontual ao serviço

02- O prazo para o servidor, segundo a Lei 8.112/90 interpor pedido de reconsideração ou de 
recurso é de _____ dias,  a contar da publicação ou da ciência,  pelo interessado,  da decisão 
recorrida
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

03- É proibido ao servidor, segundo a Lei 8.112/90, exceto:
a) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato
b)  retirar,  sem prévia  anuência  da  autoridade  competente,  qualquer  documento  ou  objeto  da 
repartição
c) recusar fé a documentos públicos e particulares
d) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço
e) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição

04- Segundo a Lei 8.112/90, o servidor poderá ausentar-se do serviço por _____ dias em razão de 
casamento.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

05- Segundo  a  Lei  8.112/90,  a  investidura  do  servidor  em  cargo  de  atribuições  e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica é chamada de:
a) Readaptação
b) Reversão
c) Reintegração
d) Recondução
e) Disponibilidade

06- Segundo a Lei 8.112/90 o retorno à atividade de servidor aposentado é chamado de:
a) Readaptação 
b) Reversão
c) Recondução
d) Aproveitamento
e) Reintegração



07- Segundo a Lei 8.112/90, o servidor poderá ausentar-se do serviço por ___ dias em razão de 
casamento.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

08- _________ é  o  conjunto  de  atribuições  e  responsabilidades  previstas  na  estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 
a) Cargo Público
b) Órgão
c) Função Pública
d) Cargo em Comissão
e) Cargo de Chefia

09- 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. 
Sendo assim, a posse ocorrerá no prazo de _____ dias.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 45

10- Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. 
É  de  ____  dias  o  prazo  para  o  servidor  empossado  em  cargo  público  entrar  em  exercício, 
contados da data da posse.
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

Gabarito

01. B
Comentários:  O servidor  deve cumprir  as ordens superiores,  exceto  quando manifestamente 
ilegais.

02. C
Comentários: Segundo o artigo 108 da referida Lei, o prazo é de 30 dias.

03. C
Comentários: É o artigo 117 da referida Lei que diz que a recusa a fé é a documentos públicos,  
somente.

04. D
Comentários: Segundo o artigo 97 da referida Lei, em seu inciso III, o prazo é de 8 dias.



05. A
Comentários:  A readaptação é tida tanto como uma das formas de provimento como forma de 
vacância.

06. B
Comentários:  As modalidades de aposentadoria que admitem a reversão são a por invalidez e 
voluntária.

07. C
Comentários: Segundo o artigo 97 da referida Lei, em seu inciso III, o prazo é de 8 dias.

08. A
Comentários: É o conceito de Cargo Público definido no artigo terceiro da Lei.

09. C
Comentários:  A posse  ocorrerá  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  publicação  do  ato  de 
provimento. 

10. B
Comentários: O prazo correto é de 15 dias, de acordo com a Lei 8.112/90.


