
DIREITO ADMINISTRATIVO

01.  O (a) ________ do servidor público federal, de acordo com a Lei nº 8.112/90, 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.
a) posse;
b) exercício;
c) nomeação;
d) lotação;
e) designação.

02. De acordo com a Lei nº 8.112/90, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por:
a) reintegração;
b) remoção;
c) readaptação;
d) recondução;
e) nomeação.

03.  _________  é  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.
a) reintegração;
b) recondução;
c) redistribuição;
d) readaptação;
e) remoção.

04. O retorno à atividade de servidor ________ far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
a) exonerado;
b) em disponibilidade;
c) demitido;
d) readaptado;
e) aposentado.

05. __________  é  o  vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei.
a) remuneração;
b) subsídio;
c) salário;
d) vencimento básico;
e) gratificação.



GABARITO

01. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei nº 
8.112/90,  ressaltando que  através da POSSE se conferem as prerrogativas,  os  direitos  e  os  
deveres do cargo. Sem a POSSE, o PROVIMENTO (no caso de NOMEAÇÃO – art. 13, § 4°) não  
se  completa,  nem pode  haver  EXERCÍCIO da  função  pública.  Com a  POSSE,  o  cargo  fica  
PROVIDO (preenchido).

02. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com o disposto no §4º do art. 13 da 
Lei  nº  8.112/90,  destacando  que  dentre  as  formas  de  PROVIMENTO  citadas  no  art.  8º  da 
mencionada Lei,  a  única em que ocorrerá a POSSE é a NOMEAÇÃO, também chamada de 
PROVIMENTO INICIAL OU ORIGINÁRIO. 
A doutrina diferencia duas espécies de PROVIMENTO:

PROVIMENTO – é o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público, com a designação 
de seu titular.

PROVIMENTO ORIGINÁRIO PROVIMENTO DERIVADO

• Também chamado de provimento 
inicial;

É sempre uma alteração na situação de serviço 
do  servidor  provido,  como  a  promoção, 
reintegração, readaptação ...

• É  o  que  se  faz  através  de 
nomeação,  pressupondo  a 
inexistência de vinculação entre a 
situação  de  servidor  anterior  do 
nomeado  e  o  preenchimento  do 
cargo;

03. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o disposto no art. 24 da Lei nº 
8.112/90,  destacando  que  a readaptação está  elencada  tanto  como  uma  das  formas  de 
provimento (art. 8° da Lei 8.112/90) como forma de vacância (art. 33 da referida Lei).
Quando  da  ocorrência  da  readaptação  de  um  servidor  este  deixa  vago  o  cargo  que  ocupa 
(gerando VACÂNCIA) por razões de deficiência em sua saúde, e preenche (PROVIMENTO) um 
outro cargo mais compatível com seus estado físico ou mental.

04. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo com o disposto no art. 30 da Lei nº 
8.112/90, destacando que a  disponibilidade, conforme determina a CF/88 em seu art. 41,  § 3º 
ocorrerá quando “extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade,  com  remuneração  proporcional  ao  tempo  de  serviço,  até  seu  adequado 
aproveitamento em outro cargo...”



05. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o disposto no art. 41 da Lei nº 
8.112/90, destacando-se os seguintes tipos de SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS:

TIPOS: DEFINIÇÃO:

SUBSÍDIO

•É a importância paga, em parcela única, pelo Estado a determinada 
categorias de agentes públicos, como retribuição pelo serviço prestado;

Exemplificando,  agentes  que  recebem  subsídio:  Presidente  da  
República, Ministros de Estado, Senadores, Deputados Magistrados,  
membros do Ministério Público ...

PROVENTOS •É a importância paga ao servidor que se encontra na inatividade.

REMUNERAÇÃO

ou

VENCIMENTOS

(no plural)

•É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei (art. 41 da Lei 8112/90);

VENCIMENTO

(no singular)

•É a retribuição pecuniária (dinheiro) paga ao servidor pelo exercício de 
cargo público com valor fixado em lei (ar. 40 da L 8112/90);

•Corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei,

SALÁRIO
•É a importância  paga,  pelo  empregador  (privado ou público) a seu 
empregado (público ou privado), regido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, como retribuição pelo trabalho prestado.

VANTAGEM 
PECUNIÁRIA

•São  acréscimos  ao  vencimento  do  servidor,  como os  adicionais,  as 
gratificações...)


