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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o gozo dos direitos políticos;
III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V – a idade mínima de dezoito anos;
VI – aptidão física e mental.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em
lei.
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas no concurso.
§ 3º 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 desta Lei.
Art. 6º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada
Poder.
Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8º São formas de provimento de cargo público:
I – nomeação;
II – promoção;
III – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
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IV – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V – readaptação;
VI – reversão;
VII – aproveitamento;
VIII – reintegração;
IX – recondução.
São formas de provimento de cargo A investidura em cargo
público ocorrerá com a
público:
Dica do Professor!!!

I – nomeação;

posse.

II – promoção;
V – readaptação;
VI – reversão;
VII – aproveitamento;
VIII – reintegração;
IX – recondução.

Seção II
DA NOMEAÇÃO
Art. 9º A nomeação far-se-á:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;
II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá
ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um
deles durante o período da interinidade.
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de
prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de
classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na
carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de
carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos.
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•• em caráter efetivo,
Dica do Professor!!!
NOMEAÇÃO

a) de cargo isolado de
provimento efetivo ou
b)
de
carreira
provimento efetivo

de

•• em comissão

Seção III
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas,
conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a
inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu
custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.
§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital,
que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior
com prazo de validade não expirado.

Seção IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
Art. 13. 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.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento.
Dica do Professor!!!
NOMEAÇÃO → POSSE

•• (COM concurso) em
caráter efetivo
•• (SEM concurso) em
comissão

§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em
licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI,
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VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do
impedimento.

Dica do Professor!!!

Licenças e Afastamentos:
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I – por motivo de doença em pessoa da família;
III – para o serviço militar;
V – para capacitação;
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no
art. 97, são considerados como de efetivo exercício os
afastamentos em virtude de:
I – férias;
IV – participação em programa de treinamento
regularmente instituído ou em programa de pósgraduação stricto sensu no País, conforme dispuser o
regulamento;
VI – júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VIII – licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até o limite
de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do
tempo de serviço público prestado à União, em
cargo de provimento efetivo;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença
profissional;
e) para capacitação, conforme dispuser o
regulamento;
f) por convocação para o serviço militar;
IX – deslocamento para a nova sede de que trata o art.
18;
X – participação em competição desportiva nacional
ou convocação para integrar representação desportiva
nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em
lei específica;
XI – afastamento para servir em organismo internacional
de que o Brasil participe ou com o qual coopere.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública.
§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no
§ 1º deste artigo.
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
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Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente
para o exercício do cargo.
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de
confiança.
§ 1º É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação
para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo,
observado o disposto no art. 18.
POSSE

Dica do Professor!!!

•• 30 dias contados da
publicação do ato de
provimento;
•• admite-se
por
procuração específica;
Se não tomar posse:

EXERCÍCIO
•• cargo público ou
•• função de confiança;
•• 15 dias a contar da
posse;
•• ato personalíssimo;
Se não entrar em
exercício:

•• Será tornado sem
efeito o ato de •• servidor
será
provimento
exonerado do cargo
•• será tornado sem
efeito o ato de sua
designação
para
função de confiança
§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o
servidor compete dar-lhe exercício.
§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de
designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo
legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não
poderá exceder a 30 dias da publicação.
Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no
assentamento individual do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os
elementos necessários ao seu assentamento individual.
Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento
na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido,
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e, no
máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho
das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a
nova sede.
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§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que
se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento.
§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes
aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados
os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente.
§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral
dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da Administração.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito
a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) 36 meses, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
(vide EMC nº 19)
I – assiduidade;
II – disciplina;
III – capacidade de iniciativa;
IV – produtividade;
V – responsabilidade.
§ 1º 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à
homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada
por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o
regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos
fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.
§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido
ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.
§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em
comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial,
cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de
níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os
afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para
participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na
Administração Pública Federal.
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Licenças e Afastamentos permitidos durante o Estágio
Probatório:
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I – por motivo de doença em pessoa da família;
II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
III – para o serviço militar;
IV – para atividade política;
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se
as seguintes disposições:
I – tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará
afastado do cargo;
II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

Dica do Professor!!!

III – investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens
de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo
ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República,
Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do
Supremo Tribunal Federal.
§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão
ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida
nova ausência.
§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não
será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse
particular antes de decorrido período igual ao do afastamento,
ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com
seu afastamento.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da
carreira diplomática.
§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração
do servidor, serão disciplinadas em regulamento.
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere
dar-se-á com perda total da remuneração.

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos
arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será
retomado a partir do término do impedimento.
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Suspensão do Estágio Probatório:
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo
de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva
a suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
mediante comprovação por perícia médica oficial.
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Dica do Professor!!!

Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado
para outro ponto do território nacional, para o exterior ou
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e
Legislativo.
§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
Da Licença para Atividade Política
Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem 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.
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere
dar-se-á com perda total da remuneração.

Seção V
DA ESTABILIDADE
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo
adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) 03 anos de efetivo exercício. (prazo
3 anos - EC nº 19)
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Seção VI
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 23. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção VII
DA READAPTAÇÃO
Art. 24. Readaptação 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. (incapaz relativo)
§ 1º Se julgado incapaz (absoluta) para o serviço público, o readaptando será aposentado.
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§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação
exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
Readaptação

Dica do Professor!!!

•• é a investidura do servidor em outro cargo
compatível com a limitação de sua capacidade
física ou mental.
No caso de inexistência de cargo vago:

•• o servidor exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga.

Seção VIII
DA REVERSÃO
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I – por invalidez, quando junta médica
oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria; ou

II – no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos 05 anos
anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.

§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
§ 2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da
aposentadoria.
§ 3º No caso do inciso I (por invalidez), encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá
suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
§ 4º O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer,
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.
§ 5º O servidor de que trata o inciso II (no interesse da administração) somente terá os
proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 05 anos no cargo.
§ 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 26. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.
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Modalidade de Reversão:

Dica do Professor!!!

•• por invalidez; (poderá ficar como
excedente)
•• por interessa da administração (pressupõe
cargo vago);
•• Não poderá reverter o aposentado que já
tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

Seção IX
DA REINTEGRAÇÃO
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado,
ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o
disposto nos arts. 30 e 31.
§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo
de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em
disponibilidade.
Reintegração:

Dica do Professor!!!

•• retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado;
•• por declaração de invalidade de sua demissão;
•• como direito a todas as vantagens;
•• Encontrando-se provido o cargo, o seu
eventual ocupante será:
•• reconduzido ao cargo de origem, sem direito
à indenização ou
•• aproveitado em outro cargo, ou,
•• posto em disponibilidade.

Seção X
DA RECONDUÇÃO
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá
de:
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II – reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em
outro, observado o disposto no art. 30.
14
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Recondução:
É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado e decorrerá de:

•• inabilitação em estágio probatório relativo a
outro cargo;
•• reintegração do anterior ocupante.
OBS: Encontrando-se provido o cargo de origem, o
servidor será aproveitado em outro. (não fica em
disponibilidade)

Seção XI
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO
Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento
obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em disponibilidade
poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou
entidade.
Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não
entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.
Disponibilidade x Aproveitamento
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade
far-se-á mediante aproveitamento;

Dica do Professor!!!

CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA
Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I – exoneração;
II – demissão;
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III – promoção;
IV – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VI – readaptação;
VII – aposentadoria;
VIII – posse em outro cargo inacumulável;
IX – falecimento.
Art. 8º São formas de
provimento de cargo público:
I – nomeação;
II – promoção;

Dica do Professor!!!

V – readaptação;
VI – reversão;
VII – aproveitamento;
VIII – reintegração;
IX – recondução.

Art. 33. A vacância
do cargo público
decorrerá de:
I – exoneração;
II – demissão;
III – promoção;
VI – readaptação;
VII – aposentadoria;
VIII – posse em outro
cargo inacumulável;
IX – falecimento.

Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II – quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.
Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á:
I – a juízo da autoridade competente;
II – a pedido do próprio servidor.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
A exoneração de cargo efetivo
dar-se-á:

Dica do Professor!!!

•• a pedido do servidor, ou
•• de ofício quando:
I – quando não satisfeitas
as condições do estágio
probatório;
II – quando, tendo tomado
posse, o servidor não entrar
em exercício no prazo
estabelecido.
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A exoneração de cargo em
comissão e a dispensa de
função de confiança darse-á:
•• a pedido do próprio
servidor.
• a juízo da autoridade
competente;
(livre
nomeação
e
livre
exoneração)
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Título III
Dos Direitos e Vantagens

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em
lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 11.784, de 2008)
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma
prevista no art. 62. (Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de
direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial
é devida retribuição pelo seu exercício.)
§ 2º O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação
receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 93.
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Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União,
dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios,
nas seguintes hipóteses:
I – para exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;
§ 1º Na hipótese do inciso I, 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, mantido o ônus para o
cedente nos demais casos.

§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é
irredutível.
§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas
do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
§ 5º Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância
superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no
âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
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Art. 37, XI, da CF/88 – a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da:
•• administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo
e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal
do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais
no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores
e aos Defensores Públicos;

Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII
do art. 61.
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Art. 61. Além do vencimento
e das vantagens previstas
nesta Lei, serão deferidos
aos servidores as seguintes
retribuições, gratificações e
adicionais:
II – gratificação natalina;
III – (Revogado)
IV – adicional pelo exercício
de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;
V – adicional pela prestação
de serviço extraordinário;
VI – adicional noturno;
VII – adicional de férias;

Art. 37, § 11 da CF/88.
Não serão computadas,
para efeito dos limites
remuneratórios de que
trata o inciso XI do caput
deste artigo, as parcelas
de caráter indenizatório
previstas em lei

Art. 43. (Revogado pela Lei nº 9.624, de 2.4.98)
Art. 44. O servidor perderá:
I – a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;
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II – a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas,
ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela
chefia imediata.
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão
ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo
exercício.
Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a
remuneração ou provento.
Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na
forma definida em regulamento.
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no
prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração,
provento ou pensão.
§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da
folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.
§ 3º Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a
tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados
até a data da reposição.
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito.
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida
ativa.
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

Título IV
Do Regime Disciplinar
CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Art. 116. São deveres do servidor:
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II – ser leal às instituições a que servir;
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III – observar as normas legais e regulamentares;
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V – atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações
de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;
VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII – guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X – ser assíduo e pontual ao serviço;
XI – tratar com urbanidade as pessoas;
XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica
e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao
representando ampla defesa.

CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES
Art. 117. Ao servidor é proibido:
I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;
III – recusar fé a documentos públicos;
IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço;
V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI – 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;
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VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou
sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro
ou parente até o segundo grau civil;
IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade
da função pública;
X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de
cônjuge ou companheiro;
XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV – proceder de forma desidiosa;
XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações
de emergência e transitórias;
XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho;
XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos
seguintes casos:
I – participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que
a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e
II – gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei,
observada a legislação sobre conflito de interesses.

CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO
Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos.
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§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias,
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.
§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horários.
§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego
público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas
remunerações forem acumuláveis na atividade.
Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no
parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação
em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista,
suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União,
direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito,
dispuser legislação específica.
Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos,
quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos
efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um
deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na
forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via
judicial.
§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.
§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até
o limite do valor da herança recebida.
Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor,
nessa qualidade.
Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no
desempenho do cargo ou função.
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Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente
por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a
outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes
ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo,
emprego ou função pública.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 127. São penalidades disciplinares:
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V – destituição de cargo em comissão;
VI – destituição de função comissionada.
Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a
causa da sanção disciplinar.
Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do
art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência
e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de
demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente,
recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente,
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
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Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Cancelamento das punições:
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Advertência = 03 anos
Suspensão = 05 anos.
OBS: O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos
retroativos.

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I – crime contra a administração pública;
II – abandono de cargo;
III – inassiduidade habitual;
IV – improbidade administrativa;
V – incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI – insubordinação grave em serviço;
VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de
outrem;
VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX – revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI – corrupção;
XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XIII – transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia
imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência
e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização
imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 02
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
II – instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III – julgamento.
24
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§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor,
e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de
trabalho e do correspondente regime jurídico.
§ 2º A comissão lavrará, até 03 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de
indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata,
para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à
responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo
à autoridade instauradora, para julgamento.
§ 4º No prazo de 05 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora
proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3o do art. 167.
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé,
hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão,
destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos
ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades
de vinculação serão comunicados.
§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário
não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que
lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei.
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na
atividade, falta punível com a demissão.
Art. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos
termos do art. 35 será convertida em destituição de cargo em comissão.
Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do
art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação
penal cabível.
Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos
IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo
de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido
ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.
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Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30
dias consecutivos.
Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60
dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses.
Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o
procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I – a indicação da materialidade dar-se-á:
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional
do servidor ao serviço superior a trinta dias;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa
justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período
de doze meses;
II – após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à
inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos,
indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre
a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à
autoridade instauradora para julgamento.
Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I – pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos
Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e
cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder,
órgão, ou entidade;
II – pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas
mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias;
III – pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou
regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;
IV – pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em
comissão.
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria
ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II – em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas também como crime.
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§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,
até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que
cessar a interrupção.

TÍTULO V
Do Processo Administrativo Disciplinar

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover
a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada
ao acusado ampla defesa.
§ 1º (Revogado pela Lei nº 11.204, de 2005)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 11.204, de 2005)
§ 3º A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá
ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido
a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter
permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do
Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do
respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se
seguir à apuração.
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham
a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito
penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.
Art. 145. Da sindicância poderá resultar:
I – arquivamento do processo;
II – aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
III – instauração de processo disciplinar.
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo
ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de
suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
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CAPÍTULO II
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração
da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o
seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da
remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão
os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DISCIPLINAR
Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do
cargo em que se encontre investido.
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis
designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará,
dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
§ 1º A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a
indicação recair em um de seus membros.
§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro
ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;
II – inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III – julgamento.
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados
da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo,
quando as circunstâncias o exigirem.
§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando
seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.
§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações
adotadas.
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Seção I
DO INQUÉRITO
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao
acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da
instrução.
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está
capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao
Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário,
a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e
formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes,
meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.
Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da
comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.
Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será
imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora
marcados para inquirição.
Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha
trazê-lo por escrito.
§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação
entre os depoentes.
Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do
acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.
§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre
que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação
entre eles.
§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.
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Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à
autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe
pelo menos um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso
ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas
indispensáveis.
§ 4º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa
contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação,
com a assinatura de (2) duas testemunhas.
Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde
poderá ser encontrado.
Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado
no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio
conhecido, para apresentar defesa.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir
da última publicação do edital.
Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no
prazo legal.
§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a
defesa.
§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um
servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de
mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças
principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.
§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.
§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou
regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que
determinou a sua instauração, para julgamento.
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Seção II
DO JULGAMENTO
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora
proferirá a sua decisão.
§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo,
este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.
§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade
competente para a imposição da pena mais grave.
§ 3º Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141.
§ 4º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo
determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.
Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o
servidor de responsabilidade.
Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do
processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no
mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.
§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.
§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 142, § 2o, será
responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.
Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do
fato nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao
Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.
Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou
aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso
aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato
será convertido em demissão, se for o caso.
Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias:
I – ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição
de testemunha, denunciado ou indiciado;
II – aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos
trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.
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Seção III
DA REVISÃO DO PROCESSO
Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício,
quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou
a inadequação da penalidade aplicada.
§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da
família poderá requerer a revisão do processo.
§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo
curador.
Art. 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão,
que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade
equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade
onde se originou o processo disciplinar.
Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de
comissão, na forma do art. 149.
Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário.
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e
inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos
próprios da comissão do processo disciplinar.
Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 141.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do
processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.
Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em
comissão, que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.
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Questões

1. (9105) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Pelo regime da Lei nº 8.112/1990, NÃO
é caso de aplicação de penalidade de
demissão:
a) o abandono de cargo.
b) a reincidência das faltas punidas com
advertência.
c) a inassiduidade habitual.
d) a incontinência pública e conduta
escandalosa, na repartição.
e) a acumulação ilegal de cargos,
empregos ou funções públicas.
2. (9096) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o
servidor público responde pelo exercício
irregular de suas atribuições, podendo,
pela prática de um determinado ato, ser
responsabilizado,
a) civil, penal e administrativamente,
afastando-se
a
responsabilidade
administrativa no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato
ou sua autoria.
b) civil, penal e administrativamente, não
cabendo cumulação das sanções.
c) civil, penal e administrativamente,
sendo as sanções independentes
entre si, salvo no caso de condenação
criminal, que absorve as demais
penalidades.
d) civil e administrativamente, aplicandose a responsabilidade civil como
decorrência da constatação da falta
administrativa.
e) penal
e
administrativamente,
afastando-se
a
responsabilidade
administrativa no caso de absolvição
criminal por insuficiência de provas.

3. (9090) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
De acordo com a Lei nº 8.112/1990,
que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos federais, a penalidade
aplicável e a conduta descrita estão
corretamente relacionadas em:
a) Suspensão ao servidor que recursar fé a
documentos públicos.
b) Advertência, ao servidor que opuser
resistência injustificada ao andamento
de documento e processo ou execução
de serviço.
c) Advertência
ao
servidor
que,
injustificadamente,
recusar-se
a
ser submetido à inspeção médica
determinada
pela
autoridade
competente.
d) Suspensão para inassiduidade habitual
do servidor.
e) Suspensão para revelação de segredo
obtido em razão do cargo.
4. (8815) CESGRANRIO – 2010 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
Joana, servidora pública federal, foi demitida
do seu cargo após processo administrativo
disciplinar que constatou seu envolvimento
em ilícito administrativo. Em decorrência do
mesmo ilícito, Joana também foi processada
criminalmente, vindo a ser absolvida. Nesse
caso, a absolvição na instância criminal
repercute sobre a penalidade disciplinar de
demissão que já lhe havia sido aplicada?
a) Não, porque o processo disciplinar já
estava concluído quando da absolvição
criminal, não podendo a decisão judicial
retroagir.
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b) Não, porque as instâncias penal e
administrativa são independentes, não
havendo qualquer intercomunicação
entre elas.
c) Sim, desde que a demissão ressalve,
expressamente, a decisão da instância
criminal.
d) Sim, desde que a absolvição criminal
tenha negado a existência do fato ou
sua autoria.
e) Sim, desde que a absolvição criminal
tenha
ocorrido
por
suficiência
probatória.
5. (9112) CESGRANRIO – 2008 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
Quanto à acumulação remunerada de
cargos, está de acordo com o que dispõem
a Lei nº 8.112, de 1990, e suas modificações
posteriores:
a) a acumulação de cargos, empregos ou
funções é permitida, de forma livre,
para qualquer servidor efetivo.
b) a vedação na percepção de receita por
participação em órgãos colegiados,
não alcança a atividade de participação
nos conselhos de administração das
empresas públicas e sociedades de
economia mista federais.
c) a possibilidade de acumulação
depende somente da comprovação de
compatibilidade de horários.
d) na acumulação de dois cargos, por
servidor efetivo, em havendo nomeação
para um terceiro cargo em comissão,
ele sempre deverá se afastar dos dois
primeiros, para poder ocupar o último.
e) uma acumulação de cargos, vedada
quando o servidor estava ativo, tornase possível, do ponto de vista legal, em
havendo aposentadoria.
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6. (9113) CESGRANRIO – 2008 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
Está em DESACORDO com o que dispõe a
Lei nº 8.112, de 1990, que:
a) o servidor deve restituir o erário, em
dez dias, se receber um quantitativo de
diárias e não as utilizar.
b) a remuneração dos servidores efetivos
é composta pelo vencimento, acrescido
de vantagens.
c) as gratificações e os adicionais são
incorporáveis aos vencimentos, na
forma da lei.
d) as indenizações não são incorporáveis
aos vencimentos, para os servidores
efetivos.
e) os vencimentos dos servidores efetivos
não podem ser reduzidos, mesmo que
por motivo de interesse público.
7. (9137) CESPE – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
A instauração de processo administrativo
disciplinar contra servidor por exercício
irregular de suas atribuições substitui a
instauração de processo civil ou penal.
( ) Certo		

( ) Errado

8. (8775) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
A prática de infração pelos servidores
públicos dá lugar à imposição de
penalidades previstas na Lei nº 8.112/1990.
Na aplicação dessas penalidades,
a) serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração cometida, os
danos que dela provierem para o serviço
público, as circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os antecedentes
funcionais.
b) a autoridade competente deve aplicar
estritamente aquela capitulada na lei,
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não sendo possível efetuar qualquer
tipo de dosagem.
c) pode ser dispensado o fundamento
legal da sanção, quando se tratar de
advertência.
d) somente podem ser objeto de apuração
servidores da ativa, tendo em vista que
aposentadoria extingue a punibilidade.
e) deve ser observado o prazo
prescricional de 5 anos, aplicável para
todas as infrações administrativas e
para as criminais não apenadas com
detenção.
9. (8774) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Com base no processo disciplinar, previsto
na Lei nº 8.112/1990,
a) o processo disciplinar será conduzido
por comissão presidida pela autoridade
hierarquicamente superior ao servidor
indiciado, que melhor conhece a
conduta do mesmo, podendo avaliar
a penalidade mais adequada a ser
aplicada em razão da infração.
b) havendo diversidade de sanções a
serem aplicadas, o julgamento será
proferido por todas as autoridades
competentes para aplicá-las.
c) quando a infração também configurar
ilícito penal, o processo administrativo
ficará suspenso, aguardando a
conclusão do processo criminal.
d) é assegurado ao servidor o direito de
acompanhar o processo pessoalmente
ou por intermédio de procurador,
sendo-lhe
permitido
arrolar
testemunhas, vedada, contudo, a
apresentação de quesitos a prova
pericial.
e) o
servidor
que
responder
a
processo disciplinar só poderá ser
exonerado a pedido, ou aposentado
voluntariamente, após a conclusão
do processo e o cumprimento da
penalidade, acaso aplicada.

10. (9122) CESGRANRIO – 2008 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
De acordo com a Lei nº 8.112/1990, que
institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, nos casos de
provimento de cargo por nomeação, a
investidura no cargo público ocorre com
o(a):
a) exercício das atribuições inerentes ao
cargo.
b) ato de designação.
c) publicação do ato de provimento.
d) aprovação em concurso público.
e) posse.
11. (8790) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Em matéria de acumulação, nos termos da
Lei nº 8.112/1990, considere:
I – A proibição de acumular estende-se a
cargos, empregos e funções em autarquias,
fundações públicas, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios
e dos Municípios.
II – A acumulação de cargos, ainda que
lícita, fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horários.
III – O servidor vinculado ao regime da Lei
nº 8.112/1990, que acumular licitamente
dois cargos efetivos, quando investido em
cargo de provimento em comissão, ficará
afastado de ambos os cargos efetivos, salvo
na hipótese em que houver compatibilidade
de horário e local com o exercício de um
deles, declarada pelas autoridades máximas
dos órgãos ou entidades envolvidos.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

II, apenas
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
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12. (8787) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Na literalidade da Lei nº 8.112, de 1990, é
forma de provimento de cargo público
a)
b)
c)
d)
e)

a ascensão.
a transferência.
o concurso interno.
a readaptação.
a contratação direta.

13. (3137) CESPE – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Com base na Lei nº 8.112/1990, julgue os
itens subsecutivos.
Ao servidor participante de gerência ou
administração de sociedade privada cabe a
punição de demissão.
( ) Certo		

( ) Errado

14. (3159) FGV – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Jorge, delegado, praticou ato passível,
em tese, de aplicação de penalidade
de
demissão.
Instaurado
processo
administrativo disciplinar (PAD), Jorge
atuou em causa própria, dispensando
representação por advogado. Ao final do
PAD, foi aplicada a pena de demissão. Antes
de proferida a decisão administrativa, houve
trânsito em julgado de sentença prolatada
em processo judicial de natureza penal,
referente ao mesmo ato, no qual Jorge foi
absolvido por falta de provas.
Jorge,
então,
interpôs
administrativo, no qual alegou:

recurso

I – que a decisão judicial, neste caso
específico,
deveria
necessariamente
repercutir sobre a decisão administrativa.
II – que houve nulidade no processo
administrativo disciplinar, tendo em vista a
ausência de defesa técnica, que resultou em
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evidente prejuízo, consistente na aplicação
da pena de demissão.
Diante do caso narrado, assinale a afirmativa
correta.
a) A demissão deve ser anulada, tendo em
vista que os dois argumentos alegados
por Jorge estão corretos.
b) A demissão deve ser anulada, mas só é
possível o acolhimento do argumento
referente à repercussão da esfera penal
na esfera administrativa nos casos de
absolvição.
c) A demissão deve ser anulada, mas só é
possível o acolhimento do argumento
de vício no PAD, pois a defesa técnica
é direito indisponível da parte, de
modo que nem mesmo a dispensa de
representação feita por Jorge permite a
superação do vício.
d) A demissão não deve ser anulada, pois,
no caso narrado, não há repercussão da
esfera penal na esfera administrativa, e
a falta de defesa técnica por advogado
no PAD não ofende a Constituição.
e) A demissão não deve ser anulada, eis
que qualquer decisão proferida na
esfera penal jamais teria o condão de
repercutir na esfera administrativa,
tendo
em
vista
a
absoluta
independência entre ambas, conforme
entendimento consolidado em súmula
vinculante do Supremo Tribunal
Federal.
15. (3111) CESGRANRIO – 2012 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
Qual a forma de provimento de cargo
público federal em que o servidor estável
retorna ao cargo anteriormente ocupado
em decorrência de reintegração do anterior
ocupante?
a)
b)
c)
d)
e)

Readaptação
Ascensão
Recondução
Reversão
Aproveitamento
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16. (3016) FCC – 2013 – Decreto nº 1.171/1994
Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal,
Lei nº 8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
Quando se determina ao servidor público
que ele exerça com zelo e dedicação as
atribuições de seu cargo e atenda com
presteza o público, está-se diante de
a) obrigação legal implícita, na medida em
que são decorrentes da interpretação
dos direitos e deveres dos servidores
que constam na legislação vigente.
b) deveres morais, que somente podem
ser utilizados para punição disciplinar
na hipótese de haver positivação da
regra na unidade de classificação do
servidor.
c) recomendação disciplinar implícita,
punível, na reiteração, com demissão.
d) recomendação moral a todos os
servidores públicos, não havendo
possibilidade de punição disciplinar em
decorrência do desatendimento, a não
ser pela análise de desempenho.
e) deveres legalmente expressos, de
modo que o desatendimento possibilita
a adoção de providências por parte da
Administração pública.
17. (3071) CONSULPLAN – 2012 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
A respeito do estágio probatório e
da estabilidade, assinale a afirmativa
INCORRETA.
a) Ao entrar em exercício, o servidor
nomeado para cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio
probatório, durante o qual a
assiduidade, a disciplina, a capacidade
de iniciativa, a produtividade e a
responsabilidade serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo.
b) O servidor não aprovado no estágio
probatório será exonerado ou, se
estável, sofrerá reversão ao cargo
anteriormente ocupado.

c) O servidor estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe
seja assegurada ampla defesa.
d) O servidor em estágio probatório
poderá exercer quaisquer cargos de
provimento em comissão ou funções
de direção, chefia ou assessoramento
no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro
órgão ou entidade para ocupar cargos
de Natureza Especial, cargos de
provimento em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores –
DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
18. (3170) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Servidor público federal recusou-se,
injustificadamente, a dar andamento a
processo cuja instrução estava completa,
não obstante tenha sido instado a tanto.
De acordo com as disposições da Lei nº
8.112/90, sujeita-se à pena de
a) advertência ou, em caso de reincidência
da mesma falta, suspensão.
b) suspensão, que não pode exceder 60
(sessenta) dias.
c) suspensão, de até 30 (trinta) dias,
conversível em multa.
d) suspensão ou, em caso de reincidência
da mesma falta, demissão.
e) demissão, salvo se comprovada boa-fé
e ausência de prejuízo à Administração.
19. (8783)
FCC
–
201
–
DIREITO
ADMINISTRATIVO
Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
De acordo com a Lei nº 8.112/1990, é
obrigatória a ins- tauração de procedimento
disciplinar quando o ilícito praticado pelo
servidor for apenado com
a) suspensão por mais de 15 dias.

www.acasadoconcurseiro.com.br

37

b)
c)
d)
e)

disponibilidade compulsória.
cassação de aposentadoria.
afastamento.
exoneração.

20. (8781) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
A responsabilidade civil do servidor público,
nos termos da Lei nº 8.112/1990,
a) incide em ação regressiva, quando se
tratar de danos causados a terceiros
e tiver sido demandada a Fazenda
Pública.
b) incide cumulativamente com a
responsabilização penal, afastando a
sanção administrativa em razão de sua
menor gravidade.
c) afasta a responsabilização na esfera
penal, salvo se tiverem sido praticados
atos distintos.
d) incide apenas pela prática de ato
comissivo, doloso ou culposo.
e) afasta
a
responsabilidade
administrativa, que fica absorvida em
razão de sua menor gravidade.
21. (8780) FCC – 2012 – Lei nº 8.112/1990
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
No exercício de suas atribuições, o servidor
público tomou ciência da prática de
ilegalidade por outro servidor. De acordo
com o disposto na Lei nº 8.112/1990, ele
deve
a) encaminhar representação à autoridade
superior àquela contra a qual é
formulada, denunciando a ilegalidade.
b) guardar sigilo sobre assunto da
repartição, salvo se o infrator for seu
subordinado.
c) advertir publicamente o infrator, tendo
em vista que qualquer servidor pode
aplicar advertência a outro subordinado
à mesma autoridade hierárquica.
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d) denunciar judicialmente a ilegalidade,
em razão de seu dever de zelo e
dedicação às atribuições do cargo.
e) apresentar denúncia anônima ao
Ministério Público, em razão de seu
dever de sigilo sobre os assuntos da
repartição.
22. (3196) CESGRANRIO – 2011 – Lei nº
8.112/1990 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Federais
O instrumento usado pelo requeredor
para solicitar a uma autoridade pública o
reconhecimento de um direito ou concessão
de algo, sob o amparo da lei, denominase requerimento. Uma vez indeferido, a
renovação do reque- rimento pode ser feita
por meio do(a)
a)
b)
c)
d)
e)

recurso.
pedido de reconsideração.
pedido de revisão de decisão judicial.
declaração receptícia.
exposição de motivos.

23. (3003) FCC – 2013 – Lei nº 8.112/1990 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais
Ana, servidora pública ocupante de cargo
efetivo e com função comissionada de
chefia em órgão da Administração pública
federal recusou-se, injustificadamente, a
atualizar seus dados cadastrais na forma
regularmente solicitada pelo órgão de
pessoal. Diante de tal conduta, sujeita-se à
penalidade disciplinar de
a) advertência, aplicada por escrito.
b) suspensão, com prazo máximo de 15
(quinze) dias.
c) destituição da função comissionada.
d) suspensão da função comissionada,
pelo prazo máximo de 15 (quinze)
dias.
e) suspensão ou, no caso de reincidência,
demissão.

www.acasadoconcurseiro.com.br

TRF4 – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código
para ter acesso gratuito aos simulados online. E ainda, se for assinante da Casa das
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.
http://acasadasquestoes.com.br/simulados/resolver/H964274

Gabarito: 1. (9105) B 2. (9096) A 3. (9090) B 4. (8815) D 5. (9112) B 6. (9113) A 7. (9137) Errado 8. (8775) A
9. (8774) E 10. (9122) E 11. (8790) E 12. (8787) D 13. (3137) Certo 14. (3159) D 15. (3111) C 16. (3016) E
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Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação dos
atos administrativos. Revogação e anulação. Efeitos decorrentes.

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas
sobre o processo administrativo no âmbito
da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos direitos
dos administrados e ao melhor cumprimento
dos fins da Administração.
§ 1º Os preceitos desta Lei também se
aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário da União, quando no
desempenho de função administrativa.

III – objetividade no atendimento do
interesse público, vedada a promoção
pessoal de agentes ou autoridades;
IV – atuação segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé;
V – divulgação oficial dos atos
administrativos, ressalvadas as hipóteses de
sigilo previstas na Constituição;
VI – adequação entre meios e fins, vedada
a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

VII – indicação dos pressupostos de fato e
de direito que determinarem a decisão;

I – órgão – a unidade de atuação integrante
da estrutura da Administração direta e da
estrutura da Administração indireta;

VIII – observância das formalidades
essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;

II – entidade – a unidade de atuação dotada
de personalidade jurídica;

IX – adoção de formas simples, suficientes
para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos
administrados;

III – autoridade – o servidor ou agente
público dotado de poder de decisão.
Art. 2º A Administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo
único.
Nos
processos
administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I – atuação conforme a lei e o Direito;
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II – atendimento a fins de interesse geral,
vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização
em lei;

X – garantia dos direitos à comunicação,
à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XI – proibição de cobrança de despesas
processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII – impulsão, de ofício, do processo
administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
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XIII – interpretação da norma administrativa
da forma que melhor garanta o atendimento
do fim público a que se dirige, vedada
aplicação retroativa de nova interpretação.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS
Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos
perante a Administração, sem prejuízo de outros
que lhe sejam assegurados:
I – ser tratado com respeito pelas
autoridades e servidores, que deverão
facilitar o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações;
II – ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter
cópias de documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas;
III – formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão
competente;
IV – fazer-se assistir, facultativamente,
por advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força de lei.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO
Art. 4º São deveres do administrado perante a
Administração, sem prejuízo de outros previstos
em ato normativo:
I – expor os fatos conforme a verdade;
II – proceder com lealdade, urbanidade e
boa-fé;
III – não agir de modo temerário;
IV – prestar as informações que lhe
forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos.

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA
Art. 11. A competência é irrenunciável e se
exerce pelos órgãos administrativos a que
foi atribuída como própria, salvo os casos de
delegação e avocação legalmente admitidos.
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular
poderão, se não houver impedimento legal,
delegar parte da sua competência a outros
órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe
sejam hierarquicamente subordinados, quando
for conveniente, em razão de circunstâncias de
índole técnica, social, econômica, jurídica ou
territorial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo aplica-se à delegação de competência
dos órgãos colegiados aos respectivos
presidentes.
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I – a edição de atos de caráter normativo;
II – a decisão de recursos administrativos;
III – as matérias de competência exclusiva
do órgão ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação
deverão ser publicados no meio oficial.
§ 1º O ato de delegação especificará as
matérias e poderes transferidos, os limites
da atuação do delegado, a duração e os
objetivos da delegação e o recurso cabível,
podendo conter ressalva de exercício da
atribuição delegada.
§ 2º O ato de delegação é revogável a
qualquer tempo pela autoridade delegante.
§ 3º As decisões adotadas por delegação
devem mencionar explicitamente esta
qualidade e considerar-se-ão editadas pelo
delegado.
Art. 15. Será permitida, em caráter
excepcional e por motivos relevantes
devidamente
justificados,
a
avocação
temporária de competência atribuída a órgão
hierarquicamente inferior.
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Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas
divulgarão publicamente os locais das
respectivas sedes e, quando conveniente, a
unidade fundacional competente em matéria
de interesse especial.
Art. 17. Inexistindo competência legal
específica, o processo administrativo deverá ser
iniciado perante a autoridade de menor grau
hierárquico para decidir.

CAPÍTULO XI
DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de
explicitamente emitir decisão nos processos
administrativos e sobre solicitações ou
reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo
administrativo, a Administração tem o prazo de
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação
por igual período expressamente motivada.

CAPÍTULO XII
DA MOTIVAÇÃO
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou
interesses;
II – imponham ou agravem deveres,
encargos ou sanções;
III – decidam processos administrativos de
concurso ou seleção pública;
IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade
de processo licitatório;
V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência
firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios
oficiais;

42

VIII – importem anulação, revogação,
suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1º A motivação deve ser explícita,
clara e congruente, podendo consistir
em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2º Na solução de vários assuntos da
mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos
das decisões, desde que não prejudique
direito ou garantia dos interessados.
§ 3º A motivação das decisões de órgãos
colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo
escrito.

CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E
CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular
os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai
em cinco anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais
contínuos, o prazo de decadência contarse-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2º Considera-se exercício do direito de
anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à
validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não
acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela
própria Administração.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como
aos estrangeiros, na forma da lei;

Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
RESSALVADAS AS NOMEAÇÕES PARA CARGO
EM COMISSÃO DECLARADO EM LEI DE LIVRE
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO;
III – o prazo de validade do concurso público
será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por
igual período;
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;
V – as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
VI – é garantido ao servidor público civil o
direito à livre associação sindical;

www.acasadoconcurseiro.com.br

43

VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X – a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre
na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da:
administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo
e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal
do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais
no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a 90,25% do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável
este limite aos membros do Ministério Público,
aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
XII – os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público;
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XIV – os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público não serão computados
nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores;
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes
de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste
artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153,
§ 2º, I;
XVI – é vedada a acumulação remunerada
de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas;
XVII – a proibição de acumular estende-se
a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público;

Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação;
XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como
a participação de qualquer delas em empresa
privada;
XXI – ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
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XXII – as administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do
Estado, exercidas por servidores de carreiras
específicas, terão recursos prioritários para a
realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável, nos termos da lei.
I – as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II – o acesso dos usuários a registros
administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e
XXXIII;

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente:

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;

III – a disciplina da representação contra o
exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão:

••
••
••
••

a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
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§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração
direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária
e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato, a ser firmado
entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação
de metas de desempenho para o órgão
ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação
de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal."

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em
lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do
caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais
e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Limites do Art. 37 da CF/88:
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••
••
••

A administração pública direta e indireta;
de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do DF e dos Municípios;
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência!
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Art. 38. Ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício
de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
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I – tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou distrital, ficará afastado de seu
cargo, emprego ou função;
II – investido no mandato de Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
III – investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
IV – em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo
de serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento;
V – para efeito de benefício previdenciário,
no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício estivesse.

Limites do Art. 38 da CF/88:
•• Ao servidor público da administração
•• direta (órgãos)
•• autárquica e
•• fundacional,
•• no exercício de mandato eletivo
OBS: As empresas públicas e sociedades de
economia mistas não foram incluídas neste artigo
legal!!

Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento
e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um
dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.
48
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Muita atenção!

Dica do Professor!!!

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal [...]
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal
(não falou nos munícipios) manterão escolas de
governo [...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim;
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo,
para os que percebem remuneração variável;
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VIII – décimo terceiro salário com base
na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;
XII – salário-família pago em razão do dependente
do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XIII – duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho;
XV
–
repouso
semanal
preferencialmente aos domingos;

remunerado,

XVI – remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em cinquenta por cento à
do normal;
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;
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XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de cento e
vinte dias;
XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em
lei;
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XX – proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da
lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e
segurança;
XXX – proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba
de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no
art. 37, X e XI.
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, XI.
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio
e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação
de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e
racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos
termos do § 4º.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime
de previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e
17: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
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I – por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
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II – compulsoriamente, aos 70 anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição;

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime
de previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e
17: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)

III – voluntariamente, desde que cumprido
tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício
no serviço público e 05 anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a) 60 anos de idade e 35 de contribuição,
se homem, e 55 anos de idade e 30 de
contribuição, se mulher; = integral
OBS: §5º....(professor 55 anos de idade e 3o de
contribuição, se homem, e professora 50 anos
de idade e 25 de contribuição, se mulher) =
integral
b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição.

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física.

§ 5º – Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 05 anos, em
relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional

Dica do Professor!!!

Art. 67. § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º
do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição
Federal, são consideradas funções de magistério
as exercidas por professores e especialistas
em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento
de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as
de coordenação e assessoramento pedagógico.

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
I – ao valor da totalidade dos proventos do
servidor (aposentado) falecido, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela
excedente a este limite, caso aposentado à
data do óbito; ou

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
de pensão por morte, que será igual: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, II – ao valor da totalidade da remuneração
19.12.2003)
do servidor (ativo) no cargo efetivo em que
se deu o falecimento, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art.
201, acrescido de 70% da parcela excedente a
este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
O VALOR REAL, conforme critérios estabelecidos em lei.
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Fim da Paridade
O § 8º recebeu nova Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, colocando fim a
paridade entre ativos e inativos.
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§ 8º – Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e aos
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição
fictício.
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
e de cargo eletivo.
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares
de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral
de previdência social.
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplicase o regime geral de previdência social.
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo,
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos,
no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de
natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente
na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato
de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
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§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no §
3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
Portaria MF nº 19, de 10 de janeiro de 2014.
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Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos
demais valores constantes do Regulamento da
Previdência Social – RPS.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2014, o saláriode-benefício e o salário-de-contribuição não
poderão ser inferiores a R$ 724,00 (setecentos
e vinte e quatro reais), nem superiores a R$
4.390,24 (quatro mil, trezentos e noventa reais e
vinte e quatro centavos).

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar
as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime
em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos
de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
Regra do § 21.

Dica do Professor!!!

A partir de 1º de janeiro de 2014, o maior saláriode-benefício será de R$ 4.390,24.
Dobro: R$ 4.390,24 x 2: R$ 8.780,48

•• Isenção apenas para os portadores de
doença incapacitante.
Art. 41. São estáveis após 03 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
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I – em virtude de sentença judicial transitada em
julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe

§ 1º O servidor público estável só perderá o
seja assegurada ampla defesa;
cargo:

III – mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.

CARGO PÚBLICO

Dica do Professor!!!

•• pode ser de provimento efetivo
(adquire estabilidade aos 3 anos de
exercício)
•• Pode ser em comissão; (não tem
estabilidade)

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado,
e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º 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.
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
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Questões

1. Considerando
os
dispositivos
constitucionais referentes à Administração
pública, é correto afirmar:
a) Os atos de improbidade importarão,
dentre outras penas, suspensão dos
direitos políticos, a perda da função
pública e o ressarcimento ao erário.
b) A proibição de acumular cargos, prevista
na CF, não se estende aos empregos
e funções das empresas públicas e
sociedades de economia mista.
c) As autarquias serão criadas por decreto
presidencial específico, que será
submetido ao Congresso Nacional para
apreciação.
d) São imprescritíveis os ilícitos que
causem prejuízo ao erário, bem como
as respectivas ações de ressarcimento.
e) Os vencimentos dos cargos do Poder
Judiciário e do Poder Executivo não
poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Legislativo.
2. Sobre a Administração Pública, de acordo
com a Constituição Federal (CF), analise as
assertivas abaixo.
I – A duração do processo que não se revelar
razoável afronta o princípio da eficiência,
ensejando a apuração da responsabilidade
do servidor que lhe deu causa.
II – Os cargos de confiança destinam- se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
III – Não é permitido ao servidor público
civil associar-se a entidade sindical.
IV – O servidor público da Administração
Pública direta, uma vez investido no
mandato de prefeito, será afastado da
função que exerce e lhe será facultado optar
pela sua remuneração.

É correto o que se afirma em
a) I, II e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
3. Assinale a opção correta com referência
aos princípios fundamentais e aos direitos e
garantias fundamentais consagrados na CF.
a) A CF estabelece a proibição de qualquer
tipo de distinção entre trabalho
manual e técnico, porém ressalva que
o trabalho intelectual poderá sofrer
discriminações positivas em razão
do tempo e da produção de cada
trabalhador.
b) O direito a igualdade entre homens e
mulheres foi consagrado como direito
individual fundamental. Observa-se
que referido direito não é absoluto,
sendo relativizado pelo direito social da
mulher à proteção do seu mercado de
trabalho.
c) A moradia é um direito individual
fundamental e não um direito social do
brasileiro, devendo ser consagrado para
garantir e promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
d) De acordo com a CF, o direito à relação
de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa é uma
norma de eficácia plena, que deverá
ser regulada por lei complementar
prevendo indenização compensatória,
entre outros direitos.
e) A CF assegura o direito de greve ao
servidor público, estabelecendo de
forma clara a competência para decidir
sobre a oportunidade de exercê- lo
e sobre os interesses que devam por
meio dele ser defendidos.
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4. No que diz a Constituição Federal de 1988, a
respeito daAdministração Pública, é correto
afirmar que:
a) as funções de confiança serão exercidas
exclusivamente
por
servidores
investidos em cargos em comissão.
b) só poderá ser aberto um novo concurso,
quando o concurso anterior estiver com
prazo de validade expirado.
c) o servidor público somente perderá o
cargo em virtude de sentença judicial
transitada emjulgado.
d) é vedada a contratação por tempo
determinado
para
atender
à
necessidade temporária de excepcional
interesse público.
e) se extinto o cargo, o servidor estável
ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo
de serviço, até ser aproveitado emoutro
cargo
5. Um ocupante de cargo de professor da rede
pública municipal pretende prestar concurso
para outro cargo na mesma Administração
e exercê-los concomitantemente. Nesta
hipótese,
considerada
a
disciplina
constitucional da matéria, o interessado:
a) somente poderá acumular o cargo atual
com um técnico ou científico, desde
que haja compatibilidade de horários.
b) poderá acumular o cargo atual
com até dois e pregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas, desde que haja
compatibilidade de horários.
c) não poderá acumular cargos na
Administração, devendo optar entre o
atual ou o futuro, se vier a ser aprovado
em concurso, qualquer que seja o cargo.
d) somente poderá acumular o cargo atual
com outro de professor, desde que haja
compatibilidade de horários.
e) poderá acumular o cargo atual com
outro de pro- fessor ou então com
um técnico ou científico, desde que
haja compatibilidade de horários, em
qualquer hipótese.
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6. A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 trata em seu artigo 37, sobre
as disposições gerais da Administração
Pública. Assim, com base neste artigo,
marque a alternativa CORRETA.
a) Um dos princípios expressamente
disposto no artigo 37, caput, é o da
Razoabilidade.
b) Somente por lei específica poderá
ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei ordinária, neste
último caso, definir as áreas de sua
atuação.
c) A proibição de acumular cargos públicos
estende-se a empregos e funções
e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias,
e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.
d) Os atos de improbidade administrativa
importarão, dentre outras coisas, a
cassação dos direitos políticos, na
forma e gradação previstas em lei.
7. Com relação à administração pública,
assinale a alternativa correta.
a) A remuneração dos servidores públicos
somente poderá ser fixada ou alterada
por lei complementar, observada
a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre
na mesma data e sem distinção de
índices.
b) Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível.
c) A Constituição Federal garante aos
servidores públicos civis e militares o
direito à livre associação sindical.
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d) Somente por lei específica poderá
ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei ordinária, neste
último caso, definir as áreas de sua
atuação.
e) As pessoas jurídicas de direito público,
as de direito privado prestadoras de
serviços públicos e as empresas públicas
e sociedades de economia mista
responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.
8. Sobre os cargos e funções públicas, é
possível afirmar que a Constituição Federal
a) impõe à administração pública indireta
as mesmas regras proibitivas sobre a
acumulação remunerada de cargos
públicos voltadas à administração
pública direta.
b) veda a definição de critérios de
admissão de pessoas portadoras
de deficiência a cargos e empregos
públicos.
c) condiciona a nomeação em cargos
em comissão à aprovação prévia em
concurso público de provas ou de
provas e títulos.
d) restringe o exercício das funções
de confiança exclusivamente aos
servidores ocupantes de cargo efetivo
com atribuições de natureza gerencial,
orçamentária e financeira.
e) permite a acumulação remunerada
de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, ainda que a
profissão não esteja regulamentada.
9. São princípios constitucionais expressos
voltados à administração pública direta e
indireta:
a) celeridade e transparência.
b) isonomia e pessoalidade.

c) legalidade e imparcialidade.
d) moralidade e proporcionalidade.
e) legalidade e eficiência.
10. Os servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios serão aposentados
voluntariamente, desde que cumprido
tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e de cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes
condições, conforme estabelecido na
Constituição Federal:
a) setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.
b) sessenta anos de idade e trinta e cinco
de contribuição, se homem.
c) sessenta e cinco anos de idade, se
homem, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.
d) sessenta anos de idade e trinta e cinco
de contribuição, se mulher.
e) sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de
serviço.
11. Daniela é servidora pública titular de
cargo efetivo da União e está pensando
em se aposentar quando preencher os
requisitos constitucionais. Considerou
hipoteticamente ter completado 57 anos de
idade e, nos últimos 11 anos, ter ocupando
o cargo de técnico judiciário do Tribunal
Regional do Trabalho da 9a Região. Estando
abrangida pelo regime de previdência
previsto na Constituição Federal para o
servidor público, Daniela
a) poderá se aposentar voluntariamente,
desde que tenha no mínimo 30 anos de
contribuição.
b) não
poderá
se
aposentar
voluntariamente porque não possui 60
anos.
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c) não
poderá
se
aposentar
voluntariamente porque não possui 65
anos.
d) poderá se aposentar voluntariamente,
desde que tenha no mínimo 35 anos de
contribuição.
e) poderá se aposentar voluntariamente,
desde que tenha no mínimo 25 anos de
contribuição.
12. A Administração Pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legal idade,
impessoal idade, moral idade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
a) Os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis somente aos brasileiros
natos ou naturalizados que preencham
os requisitos estabelecidos em lei.
b) A investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de
títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
c) O prazo de validade do concurso público
será de até quatro anos, prorrogável
uma vez, por igual período.
d) Durante o prazo prorrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado
em concurso público de provas ou de
provas e títulos será convocado sem
prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na
carreira.
e) As funções de confiança, exercidas
exclusivamente
por
servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos,
condições
e
percentuaismínimos
previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
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13. Joaquim, servidor público federal, é médico,
ocupa cargo privativo de profissional de
saúde, com profissão regulamentada, tendo
ingressado no serviço público por concurso
há dez anos. Joaquim pretende prestar
novo concurso público com o objetivo de
cumular, de forma remunerada, dois cargos
públicos. A Constituição Federal admite,
em situações excepcionais, a acumulação
remunerada de cargos públicos, desde que
haja compatibilidade de horários. No caso
narrado, Joaquim somente poderá cumular
se o segundo cargo público for
a) científico.
b) privativo de profissional de saúde, com
profissão regulamentada.
c) artístico.
d) professor.
e) técnico.
14. Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável
a) ficará em disponibilidade, com
remuneração
proporcional
ao
tempo de serviço, sendo vedado
seu aproveitamento em outro cargo
público.
b) ficará em disponibilidade, com
remuneração
proporcional
ao
tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo
público.
c) será exonerado ad nutum, sem direito a
remuneração.
d) será obrigatoriamente exonerado,
sendo-lhe garantido os direitos
inerentes ao cargo.
e) será obrigatoriamente demitido, sendolhe garantido os direitos inerentes ao
cargo.
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15. Clara é servidora pública da Administração
direta, tendo sido investida no mandato de
Vereadora. Havendo compatibilidade de
horários, Clara perceberá as vantagens de
seu cargo, sem prejuízo da remuneração
do cargo eletivo. No entanto, NÃO havendo
compatibilidade de horários, Clara
a) não poderá exercer o mandato eletivo.
b) será afastada do cargo que detém
na Administração direta, ficando
obrigatoriamente com a remuneração
deste cargo.
c) será afastada do cargo que detém
na Administração direta, ficando
obrigatoriamente com a remuneração
do cargo eletivo.
d) será afastada do cargo que detém
na Administração direta, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
e) será exonerada do cargo que detém na
Administração direta.
16. Os princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência devem ser obedecidos pela
Administração pública
a) direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, mas não dos Estados
e dos Municípios, que poderão dispor
sobre a matéria diferentemente.
b) direta e indireta do Poder Executivo
da União, dos Estados, Distrito Federal
e dos Municípios, não se aplicando,
todavia, aos Poderes Legislativo e
Judiciário.
c) direta, mas não pela indireta, de
qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
d) direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
e) indireta, mas não pela direta, de
qualquer dos Poderes da União,
Estados, Distrito Federal e dos
Municípios.

17. Com base nas normas constitucionais
aplicáveis à administração pública, assinale
a opção correta.
a) As funções de confiança destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento.
b) O prazo de validade do concurso
público é fixado pelo órgão que o realiza
e pode ser alterado ou prorrogado
indefinidamente.
c) Por força de disposição constitucional,
determinados cargos públicos devem
ser ocupados exclusivamente por
portadores de deficiência.
d) É inadmissível a contratação temporária
de pessoal pela administração pública.
e) Durante o prazo improrrogável previsto
no edital, o candidato anteriormente
aprovado em concurso público pode
ser preterido por novos concursados,
se estes forem considerados mais bem
qualificados.
18. Ainda com base nas disposições
constitucionais aplicáveis à administração
pública, assinale a opção correta.
a) A CF autoriza a vinculação de espécies
remuneratórias para efeitos de
remuneração de pessoal do serviço
público
b) As autarquias federais poderão ser
criadas por decreto do presidente da
República.
c) A licitação para contratação de obras
pela administração é excepcional e
somente se justifica se envolver valores
de grande monta.
d) A CF assegura a irredutibilidade de
subsídios e vencimentos aos ocupantes
de cargo público.
e) A CF garante aos servidores ocupantes
de cargos nos Poderes Judiciário e
Legislativo vencimentos superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
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19. A respeito do tratamento dado aos
servidores públicos pela CF, assinale a opção
correta.
a) O agente de autarquia federal responde
pessoal e exclusivamente pelos
danos que, nessa qualidade, causar a
terceiros.
b) O servidor público de órgão da
administração direta investido no
mandato de senador da República
poderá acumular ambas as funções.
c) A perda de função pública em razão de
improbidade administrativa prejudica
eventual ação penal cabível.
d) É imprescritível a ação de ressarcimento
de prejuízo ao erário decorrente de ato
ilícito praticado por servidor.
e) É vedada a percepção simultânea
de
proventos
decorrentes
de
aposentadoria em cargo público com
a remuneração de outro cargo público,
independentemente de serem eles
acumuláveis.
20. Sobre a Administração Pública e os
princípios que a regem, é correto afirmar:
a) Os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis apenas aos brasileiros
natos.
b) É vedado ao servidor público civil o
direito à livre associação sindical.
c) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão exceder o dobro daqueles
pagos pelo Poder Executivo.
d) A cumulação de um cargo de professor
com outro técnico ou científico consiste
em exceção à vedação de acumulação
de cargos públicos remunerados.
e) As pessoas jurídicas de direito público
não terão direito de regresso contra
seus agentes em razão de danos
causados a terceiros.
21. Tércio Romano é empregado na área
administrativa de uma sociedade de
economia mista e foi convidado para ser as
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sessor de um Vereador do Município onde
é domiciliado. Tércio tem dúvida se pode,
legalmente, aceitar a indicação para este
cargo em comissão remunerado.
Nessa situação, com base no que dispõe a
Constituição Federal sobre a acumulação
de cargos públicos, é correto afirmar que
Tércio
a) está autorizado a acumular o cargo
público com o emprego, uma vez que,
em ambos, Tércio exercerá funções
técnicas, que admitem a acumulação.
b) poderá acumular o cargo público com
o seu emprego, uma vez que este é
vinculado a uma sociedade de economia
mista, o que não impede a acumulação
de cargos no serviço público.
c) não poderá acumular o cargo de
assessor de Vereador com o seu
emprego, por vedação Constitucional,
exceto se for exercer função técnica ou
na área da saúde.
d) não poderá aceitar o cargo de assessor
do Vereador, sob pena de violar a
Constituição, que não permite tal
acumulação.
e) poderá acumular o cargo público com
o seu emprego, apenas se houver
compatibilidade de horários.
22. Os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo, em virtude de concurso
público, adquirem estabilidade após
a) 03 (três) anos de efetivo exercício.
b) 03 (três) anos da data da sua nomeação
no Diário Oficial.
c) 02 (dois) anos da data da nomeação no
Diário Oficial.
d) 02 (dois) anos da data da posse.
e) 02 (dois) anos de efetivo exercício.
23. Em relação aos contornos constitucionais
da administração pública, assinale a opção
correta.
a) O direito de greve outorgado pela
Constituição Federal constitui norma
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b)
c)

d)

e)

não autoaplicável, sendo, portanto,
legítimo o ato administrativo que
promova o desconto dos dias não
trabalhados.
O servidor público civil não tem direito
a perceber horas extras.
Toda investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de
provas e títulos, na forma estabelecida
em lei.
A Constituição Federal autoriza que
os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário sejam
superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
Assegura-se a servidor público da
administração direta afastado para
exercer mandado eletivo a contagem
de seu tempo de serviço para todos os
efeitos, até mesmo para promoção por
merecimento.

24. Marque a opção correta.
a) Os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis somente aos brasileiros.
b) O prazo de validade do concurso
público é de dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período.
c) As hipóteses de contratação por tempo
determinado devem ser estabelecidas
em decreto do Presidente da República
para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público.
d) O servidor público da administração
direta autárquica e fundacional, no
exercício do mandato de Vereador,
havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
e) A proibição de acumulação de cargos
não se estende aos empregos das
empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias,
e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público.

25. Assinale a opção incorreta.
a) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.
b) As autarquias são criadas por lei,
enquanto que as sociedades de
economia mista e as empresas públicas
são instituídas com a inscrição no
registro público com prévia autorização
por lei.
c) Apesar da natureza jurídica de Direito
Privado, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista precisam
contratar os seus empregados por meio
de concurso público.
d) São imprescritíveis as ações de
ressarcimento por prejuízos causados
ao erário.
e) A propositura de ação de improbidade
administrativa afasta a possibilidade
de propositura de ação penal sobre o
mesmo fato.
26. Ana, regularmente aprovada em concurso
público, foi nomeada para cargo efetivo.
Neste caso, de acordo com a Constituição
Federal brasileira, Ana adquirirá a
estabilidade, dentre outros requisitos,
somente após o efetivo exercício por
a)
b)
c)
d)
e)

dois anos.
um ano.
seis meses.
três anos.
dezoito meses.

27. No exercício da função, o funcionário
público deve obedecer aos seguintes
princípios constitucionais,EXCETO:
a)
b)
c)
d)

da legalidade
da publicidade
da vitaliciedade
da eficiência
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28. Para aposentar-se no serviço público,
segundo previsto na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, o
servidor deverá atingir qual dos critérios de
idade abaixo listados?
a) por invalidez, somente depois de
cinquenta anos de serviço público.
b) voluntariamente, aos cinquenta anos
de idade, se mulher.
c) voluntariamente, aos cinquenta e cinco
anos de idade, se homem.
d) compulsoriamente, aos setenta anos de
idade.
29. Servidor público ocupante de cargo em
órgão da Administração direta estadual
pretende candidatar-se a Prefeito do
Município em que reside, nas eleições deste
ano. Nessa hipótese,
a) deverá pedir exoneração do cargo até
seis meses antes do pleito, para poder
concorrer.
b) perderá o cargo, se investido no
mandato.
c) será afastado do cargo, se investido no
mandato, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.
d) manterá o cargo e seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos
legais, inclusive para promoção por
merecimento.
e) perceberá as vantagens de seu cargo,
sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, desde que haja compatibilidade
de horários.
30. Servidora pública titular de cargo efetivo
na administração direta estadual, com
sessenta e dois anos de idade, vinte anos de
efetivo exercício no serviço público, sendo
os dez últimos no mesmo cargo, e vinte
anos de contribuição, pretende aposentarse voluntariamente.

a) não preenche os requisitos de
idade e tempo de contribuição para
aposentadoria voluntária.
b) não possui tempo mínimo de efetivo
exercício no serviço público, requerido
para aposentadoria voluntária.
c) não possui tempo mínimo de exercício
efetivo no cargo em que se dará
a aposentadoria, requerido para
aposentadoria voluntária.
d) preenche os requisitos necessários
à aposentadoria voluntária com
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.
e) preenche os requisitos necessários
à aposentadoria voluntária com
proventos integrais, desde que
comprove
exclusivamente
tempo
de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio
31. Segundo o que a Constituição Federal de
1988 prevê para os Servidores Públicos da
Administração Pública, assinale a alternativa
correta.
a) Ao servidor ocupante, exclusivamente,
de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração, aplicase o regime geral de previdência social.
b) Os servidores titulares de cargos efetivos
serão aposentados compulsoriamente,
aos sessenta e cinco anos de idade.
c) O tempo de serviço público na esfera
federal, estadual ou municipal será
contado para efeito de aposentadoria.
d) O servidor público estável somente
perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.
e) A lei poderá estabelecer qualquer forma
de contagem de tempo de contribuição
fictício, desde que devidamente
fundamentada.

Nessa situação, de acordo com as regras
da Constituição da República aplicáveis à
matéria, a servidora
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32. Cargos públicos, segundo a Constituição
Federal,
a) são preenchidos apenas por candidatos
aprovados em concurso público de
provas e títulos.
b) podem ser acumulados, inclusive de
forma remunerada, na hipótese de
serem dois cargos de professor com
outro, técnico ou científico, desde que
haja compatibilidade de horários.
c) impedem que o servidor público civil
exerça o direito à livre associação
sindical.
d) em nenhuma hipótese são acessíveis a
estrangeiros.
e) proporcionam estabilidade ao servidor
nomeado em caráter efetivo, após três
anos de efetivo exercício e mediante
avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
33. Conforme a Constituição Federal, servidor
público nomeado para cargo de provimento
efetivo, em virtude de concurso público, e
que adquiriu estabilidade,
a) receberá aumento de remuneração a
cada triênio trabalhado.
b) não perderá o cargo mediante processo
administrativo, mesmo que lhe seja
assegurada ampla defesa.
c) será aposentado, caso sua demissão
seja invalidada por sentença judicial.
d) ficará em regime de disponibilidade,
sem remuneração, caso o cargo que
ocupa seja extinto ou reestruturado.
e) poderá perder o cargo mediante
procedimento de avaliação periódica de
desempenho.
34. Em relação aos subsídios ou vencimentos
do servidor público, a Constituição Federal
assegura a:
a)
b)
c)
d)
e)

35. Assinale a alternativa que contém os
princípios que norteiam a Administração
Pública e que estão expressamente
previstos no caput do art. 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil.
a) Legalidade, moralidade, publicidade,
probidade e eficiência.
b) Legalidade,
impessoalidade,
moralidade, probidade e eficiência.
c) Legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
d) Impessoalidade,
moralidade,
urbanidade, publicidade e eficiência.
e) Legalidade,
impessoalidade,
moralidade, probidade e publicidade.
36. As administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão
recursos prioritários para a realização de
suas atividades e atuarão de forma
a) desassociada, sendo vedado o
compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais.
b) integrada,
inclusive
com
o
compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei ou
convênio.
c) separada, dividindo-se em três órgãos
multidisciplinares, controladores dos
cadastros e de informações fiscais em
âmbito nacional, estadual e municipal.
d) separada, dividindo-se em dois órgãos
multidisciplinares, controladores dos
cadastros e de informações fiscais em
âmbito nacional.
e) subordinada à Receita Federal,
sendo que, por ordem judicial, serão
compartilhados os cadastros e as
informações fiscais.

inamovibilidade
irredutibilidade
majoração
proporção
voluntariedade
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37. Nos termos da Constituição Federal, é
correto afirmar:
a) durante o prazo improrrogável previsto
no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será
convocado em igualdade de condições
com novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira.
b) é autorizada a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço
público.
c) as funções de confiança, exercidas
exclusivamente
por
servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
d) decreto do Poder Executivo reservará
percentual de até vinte por cento dos
cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão.
e) dependerá de aprovação prévia em
concurso público a investidura em cargo
público, requisito não obrigatório para
o acesso ao emprego público.
38. Maria foi investida no mandato de Prefeita
da cidade XYZ. Tendo em vista que Maria é
servidora pública da administração direta
ela
a) não será afastada de seu cargo, se
houver compatibilidade de horário, e
perceberá as vantagens de seu cargo
sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo.
b) será afastada de seu cargo, recebendo
obrigatoriamente
a
remuneração
relativa ao cargo eletivo.
c) será afastada de seu cargo, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
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d) não será afastada de seu cargo, se
houver compatibilidade de horário, e
perceberá apenas as vantagens de seu
cargo.
e) não será afastada de seu cargo, se
houver compatibilidade de horário,
e perceberá as vantagens apenas do
cargo eletivo.
39. Assinale a alternativa que contempla
corretamente um direito do servidor
ocupante de cargo público garantido
expressamente pela Constituição Federal.
a) Relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa,
nos termos de lei complementar, que
preverá indenização compensatória.
b) Seguro-desemprego, em caso de
desemprego involuntário.
c) Fundo de garantia do tempo de serviço.
d) Garantia de salário, nunca inferior
ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável.
e) Participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração.
40. Considerando o disposto na Carta Magna
Brasileira, assinale a alternativa correta.
a) A investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou
de provas e títulos, sendo vedado o
tratamento diferenciado em razão da
natureza ou da complexidade do cargo
ou emprego.
b) As funções de confiança, exercidas
exclusivamente
por
servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
c) A lei reservará percentual dos cargos
públicos efetivos, dos cargos de
livre nomeação e exoneração e dos
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empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e para os
grupos considerados como minoria e
definirá os critérios de sua admissão.
d) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo,
incluídas
na
remuneração
as
vantagens e direitos a qualquer título,
consideradas as semelhanças de
atribuições de funções, não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder
Judiciário.
e) A administração do Poder Judiciário e
seus servidores terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos dos outros Poderes, na
forma da lei.
41. O servidor público, da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo de Prefeito,
a) deverá pedir demissão do seu cargo,
emprego ou função, trinta dias antes de
assumir o mandato eletivo.
b) poderá acumular os cargos, desde que
haja compatibilidade de horários, sem
prejuízo da remuneração do cargo
eletivo.
c) será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração.
d) será demitido do cargo, emprego
ou função, sem direito a qualquer
vantagem.
e) não poderá manter o seu cargo,
emprego ou função, devendo ser
remunerado, necessariamente, pelo
cargo eletivo.
42. Assinale a alternativa que está de acordo
com o que dispõe a Constituição Federal a
respeito do agente público.
a) São estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para
cargo de confiança de provimento de
livre nomeação.

b) Invalidada por sentença judicial a
demissão do servidor estável, será ele
readmitido, e o eventual ocupante da
vaga reconduzido ao cargo de origem,
com direito a indenização.
c) O servidor público estável só perderá o
cargo em virtude de sentença judicial
de segunda instância da qual ainda
caiba recurso.
d) 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.
e) Ao servidor ocupante, exclusivamente,
de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração, aplicase o regime próprio de previdência dos
servidores públicos do respectivo ente
federativo.
43. Sobre a Administração Pública, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) A investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
b) O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável
por igual período, quantas vezes
forem necessárias, à conveniência da
Administração Pública.
c) É garantido ao servidor público civil o
direito à livre associação sindical.
d) A lei reservará percentual dos cargos
e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá
os critérios de sua admissão.
e) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
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44. Relativamente aos princípios e regras que
regem a Administração Pública, previstos na
Constituição Federal, assinale a alternativa
correta:
a) O prazo de validade do concurso público
será de 4 (quatro)
anos, prorrogável
uma vez, por igual período.
b) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
c) A proibição de acumular cargos
públicos remunerados não se estende
a empregos e funções, assim como não
abrange os órgãos da administração
publica indireta.
d) Os atos de improbidade administrativa
poderão importar a perda dos direitos
políticos.
e) O servidor público da administração
direta, no exercício de mandato
de
Vereador,
mesmo
havendo
compatibilidade de horários, será
afastado do cargo, emprego ou função.
45. A Constituição Federal dispõe que os
servidores públicos titulares de cargos
efetivos dos Estados serão aposentados
voluntariamente, com proventos integrais,
desde que tenham cumprido tempo mínimo
dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria, e também
atendam à seguintes condições:
a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 35
(trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem, e 60 (sessenta) anos de idade e
30 (trinta) de contribuição, se mulher.
b) 70 (setenta) anos de idade e 30 (trinta)
anos de contribuição, se homem, e 65
(sessenta e cinco) anos de idade e 30
(trinta) de contribuição, se mulher.
c) 70 (setenta) anos de idade e 35 (trinta e
cinco) anos de contribuição, se homem,
e 65 (sessenta e cinco) anos de idade e
30 (trinta) de contribuição, se mulher.
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d) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta
e cinco) anos de contribuição, se
homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos
de idade e 30 (trinta) de contribuição,
se mulher.
e) 60 (sessenta) anos de idade e 30 (trinta)
anos de contribuição, se homem, e 55
(cinquenta e cinco anos) de idade e 30
(trinta) de contribuição, se mulher.
46. Os
servidores
públicos
abrangidos
pelo regime de previdência previsto na
Constituição Federal, serão aposentados
compulsoriamente aos
a) sessenta e cinco anos de idade, se
homem, com proventos proporcionais.
b) setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.
c) cinquenta e cinco anos de idade e trinta
e cinco de contribuição, se mulher, com
proventos proporcio nais.
d) sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos integrais.
e) sessenta anos de idade e trinta e cinco
de contribuição, se homem, com
proventos integrais.
47. Em respeito das disposições constitucionais
acerca da administração pública e dos
servidores públicos, é corneto afirmar que:
a) desde a promulgação da Constituição
de 1988, apenas foi possível à
administração pública adotar o regime
funcional conhecido como estatutário
b) a aposentadoria espontânea do
servidor público, a exemplo do que
ocorre com o empregado privado, não
rompe o vinculo com a administração
pública, haja vista a aplicação do
princípio da isonomia
c) a administração pública direta e indireta
de qualquer um dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, probidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência
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d) a União, os Estados e o Distrito Federal
manterão escolas de governo para a
formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindose a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de
convênios ou contratos entre os entes
federados.
48. Em se tratando de mandato eletivo federal,
estadual ou distrital, qual o servidor público
da administração direta, autárquica e
fundacional que deverá ficar afastado de
seu cargo? (Art. 38 da Constituição Federal)

ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
c) que são princípios constitucionais gerais
da Administração Pública a legalidade,
a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência.
d) que é vedada a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço
público.
e) que a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

a) Os vereadores com compatibilidade de
horários.
b) O Prefeito Municipal, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
c) Os
deputados
estaduais
com
compatibilidade de horários.
d) Os senadores com compatibilidade de
horários.
e) N.R.A.

50. Considere as seguintes afirmações com
relação ao serviço público, tendo em vista
o artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil.

49. Sobre as disposições constitucionais em
torno da Administração Pública, é incorreto
afirmar:

I – O prazo de validade do concurso público
será de até 3 (três) anos, prorrogável uma
vez, por igual período.

a) que 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, ressalvada apenas
a prioridade em favor dos portadores
de deficiência ou doença grave.
b) que a investidura em cargos ou
emprego públicos, que são acessíveis
aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei assim
como aos estrangeiros na forma da
lei, depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei,

II – A lei estabelecerá os casos de contratação
de servidor por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
III – Os cargos em comissão devem ser
exercidos exclusivamente por servidores
efetivos.
IV – A lei reservará percentual dos cargos
e empregos públicos para portadores de
deficiência e definirá os critérios de sua
admissão.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.
Apenas II, III e IV.
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51. No que tange à Administração Pública,
é correto afirmar de acordo com a
Constituição Federal:
a) O prazo de validade do concurso
público é indeterminado, salvo havendo
a extinção do cargo.
b) A investidura em cargo ou emprego
público somente pode se dar através de
concurso público de provas e títulos.
c) Os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público devem ser
computados para fins de concessão de
acréscimos posteriores.
d) Os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais
definidos em lei, podem se destinar
às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
e) Somente através de lei específica pode
ser criada uma fundação e definida as
áreas de sua atuação.
52. As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas
a) aos cargos técnicos e de professor.
b) às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
c) aos
cargos
técnicos
e
de
assessoramento.
d) aos cargos das áreas de saúde e da
educação.
e) os cargos do Poder Judiciário.
53. O servidor público abrangido pelo regime
próprio de previdência social poderá
aposentar-se, voluntariamente, desde que
cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a

70

aposentadoria, observadas as seguintes
condições:
a) sessenta e cinco anos de idade e trinta
e cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta
de contribuição, se mulher.
b) sessenta anos de idade e trinta e
cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta
de contribuição, se mulher.
c) setenta anos de idade e trinta de
contribuição, se homem, e sessenta
anos de idade e trinta de contribuição,
se mulher.
d) sessenta anos de idade e trinta e cinco
de contribuição, se homem, e cinquenta
anos de idade e trinta de contribuição,
se mulher.
e) sessenta anos de idade e trinta e cinco
de contribuição, se homem, e sessenta
anos de idade e vinte e cinco de
contribuição, se mulher.
54. É correto afirmar que, aos servidores
públicos, titulares de cargo efetivo, é
assegurado o regime previdenciário
constitucional, sendo aposentados e
calculados seus proventos em conformidade
com a Constituição, e na hipótese de
invalidez permanente, os proventos serão
proporcionais ao tempo de contribuição,
EXCETO se decorrentes de
a) deficiência psíquica de qualquer
intensidade.
b) doença contagiosa a critério do médico
oficial.
c) anormalidade física de qualquer
natureza.
d) acidentes em qualquer circunstância.
e) doença grave incurável, nos termos da
lei.
55. Em relação às hipóteses referentes às
vedações de acumulação remunerada de
cargos públicos, salvo quando presentes
a compatibilidade de horários, mas com
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observância, em qualquer caso, do teto
remuneratório, analise:
I – a de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais da saúde, com profissões
regulamentadas.
II – a de dois cargos de professor.
III – a de um cargo de professor com dois
outros científicos.
Nesses casos, é possível SOMENTE o que se
afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I.
II.
III.
II e III.

56. Com relação aos princípios constitucionais
da administração pública, assinale a opção
correta.
a) Os princípios constitucionais a serem
observados pela administração pública
direta são mais abrangentes do que
aqueles a serem observados pela
administração pública indireta.
b) Considerando a rigidez que deve
ser observada quanto aos princípios
constitucionais
que
regem
a
administração pública, a aplicação do
princípio da legalidade não comporta
exceção.
c) O princípio da legalidade se revela como
uma das garantias dos administrados.
Esse princípio consiste na necessidade
de prévia legislação que permita a
atuação do poder público
d) De acordo com o princípio da
publicidade, todos os atos da
administração devem ser públicos, não
cabendo exceção à aplicação desse
princípio.
e) A exigência de concurso público para
ingresso em cargo ou emprego público
está relacionada ao princípio da
publicidade.

57. Os servidores públicos titulares de cargos
efetivos, aos quais é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e
solidário, serão aposentados
a) compulsoriamente, aos setenta e cinco
anos de idade.
b) compulsoriamente, aos setenta anos de
idade.
c) voluntariamente, aos sessenta e cinco
anos, independentemente do sexo.
d) voluntariamente, aos sessenta e cinco
anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem.
e) voluntariamente, aos sessenta anos
de idade e trinta de contribuição, se
mulher.
58. Comprovado, em regular processo, que
determinado servidor público praticou ato
de improbidade, poderá lhe ser imposta
ou decretada, nos termos da Constituição
Federal, a
a) perda da função pública, mantidos os
direitos políticos, uma vez que não
perde a condição de cidadão.
b) indisponibilidade dos bens públicos,
mantida a função pública se o servidor
promover o ressarcimento do prejuízo
ao erário.
c) perda da função pública, ficando
obstada a ação penal se o servidor
promover o ressarcimento do prejuízo
ao erário.
d) suspensão dos direitos políticos,
mantida a função pública se o servidor
promover o ressarcimento do prejuízo
ao erário.
e) perda da função pública e o
ressarcimento ao erário, sem prejuízo
da ação penal cabível.
59. Nos termos do que
Constituição Federal

estabelece

a

a) o prazo de validade do concurso público
será de até três anos, prorrogável uma
vez, por igual período.
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b) as funções de confiança a serem
exercidas
por
servidor
público
destinam-se apenas aos cargos
técnicos, científicos e de chefia.
c) ao servidor público civil é vedada a
associação sindical.
d) o servidor público da administração
direta, no exercício de mandato eletivo
estadual, deverá ficar afastado de seu
cargo.
e) a proibição de acumular cargos públicos
remunerados não se aplica a empregos
e funções nas sociedades de economia
mista.
60. Assinale a alternativa que está de acordo
com a Constituição Federal.
a) Somente por decreto do chefe do
Poder Executivo poderão ser criadas
autarquias e fundações públicas, bem
como de suas subsidiárias ou coligadas.
b) O ato de improbidade administrativa
acarretará a cassação dos direitos
políticos do servidor público ou do
particular responsável pelo ato lesivo
aos cofres públicos.
c) O ilícito praticado pelo agente público
que cause prejuízo ao erário será
imprescritível.
d) O
subsídio
mensal
dos
Desembargadores do Tribunal de
Justiça poderá atingir no máximo 80,25
% do subsídio mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
e) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
61. Os membros de Poder, do Ministério
Público, o detentor de mandato eletivo
e os Ministros de Estado, entre outros, e
com as limitações constitucionais, serão
remunerados, exclusivamente por
a) salário público fixado por resolução
congressual.
b) subsídio fixado em parcelas múltiplas.
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c) vencimento do cargo e adicional de
representação.
d) vencimento do cargo com sua
gratificação de função.
e) subsídio fixado em parcela única.
62. A Constituição Federal autoriza os estados
a legislarem concorrentemente sobre
organização, garantias, direitos e deveres
dos policiais civis. Quanto aos princípios
gerais que regem a atividade policial civil,
assinale a opção correta.
a) Antes de se tornar estável, o policial
poderá ser demitido do cargo pelo
superior hierárquico, caso pratique
alguma falta.
b) Após três anos de exercício do cargo, o
policial passará a ter status de servidor
estável.
c) O policial estável perderá o cargo
se condenado em processo judicial,
independentemente do trânsito em
julgado.
d) O policial poderá perder o cargo quando
houver decisão em procedimento
administrativo sumário.
63. A respeito
considere:

dos

servidores

públicos,

I – A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão, no âmbito de
sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias
e das fundações públicas.
II – Os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário publicarão semestralmente os
valores do subsídio e da remuneração dos
cargos e empregos públicos.
III – São estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público.
IV – Os servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, serão aposentados
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compulsoriamente, aos sessenta e cinco
anos de idade, com proventos integrais.
De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil está correto o que se
afirma APENAS em

desempenhar proficientemente, embora
percebendo integralmente os respectivos
vencimentos. A própria Constituição,
entretanto, abriu algumas exceções, entre
elas, de dois cargos

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I, II e IV.
I e III.
I, III e IV.
II e III.

64. Com base nas disposições contidas na CF
relativas à administração pública, assinale a
opção correta.
a) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário
podem ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo, em razão da iniciativa
privativa de cada poder para dispor
a respeito da remuneração de seus
servidores.
b) É proibida a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
com vistas à remuneração de pessoal
do serviço público.
c) A vedação de acumular dois cargos
públicos não abrange empregados
de empresas públicas, sociedades
de economia mista, suas subsidiárias
e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.
d) Os cargos, os empregos e as funções
públicas são acessíveis apenas
aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, não
havendo qualquer acessibilidade aos
estrangeiros.
e) O prazo de validade de concurso público
é de até um ano, prorrogável uma vez,
por igual período.
65. A proibição constitucional de acumulação
remunerada de cargos, empregos e funções,
tanto na Administração direta quanto na
indireta, visa a impedir que um mesmo
cidadão passe a ocupar vários lugares ou
a exercer várias funções sem que as possa

técnicos ou científicos.
de Técnico Assistente de Procuradoria.
de Magistratura.
de Magistério.
de Procurador.

66. Marque a opção incorreta.
a) Os atos de improbidade administrativa
importarão a indisponibilidade dos bens
sem prejuízo da ação penal cabível.
b) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão precedência
sobre os demais setores administrativos
dentro de suas áreas de competência.
c) A proibição de acumular cargos
estende-se a empregos e funções e
abrange as sociedades de economia
mista, como é o caso do Banco do Brasil
S/A.
d) As funções de confiança serão
preenchidas por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei.
e) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
67. Marque a opção correta.
a) O servidor estável do Distrito Federal
pode ser exonerado a fim de que o
limite legal de despesa com pessoal
seja observado.
b) Fica autorizada a existência de mais de
um regime próprio de previdência social
para os servidores titulares de cargos
efetivos, desde que pertencentes a mais
de uma unidade gestora, nos termos da
lei.
c) Em caso de invalidez permanente, os
servidores abrangidos pelo regime de
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previdência, nos termos da Constituição
Federal, receberão proventos integrais.
d) Eventual ocupante de vaga de
servidor reintegrado, se estável, será
reconduzido ao cargo de origem
mediante prévia e justa indenização
proporcional ao tempo de serviço.
e) O tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal será contado
para efeito de disponibilidade, nos
termos da Constituição Federal.
68. Segundo a CF, constitui direito do servidor
público
a) o fundo de garantia do tempo de
serviço.
b) o repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos.
c) o seguro-desemprego.
d) a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração.
e) o aviso prévio proporcional ao tempo
de serviço, no mínimo, de trinta dias
antes da demissão.
69. Acerca dos preceitos aplicáveis ao servidor
público, assinale a opção correta.
a) Antes de adquirir a estabilidade, o
titular do cargo efetivo somente poderá
ser exonerado mediante decisão judicial
transitada em julgado.
b) Após três anos contados do início
do exercício nas atribuições do
cargo, ocorre o encerramento do
estágio probatório, ocasião em que o
servidor adquire automaticamente a
estabilidade.
c) A estabilidade garante ao servidor a
manutenção do vínculo com o Estado,
mesmo se o cargo de que é titular vier a
ser extinto.
d) Na hipótese de invalidação da demissão
de servidor estável, por sentença
judicial, este deverá ser reintegrado. O
eventual ocupante da vaga, se estável,
deverá ser reconduzido ao cargo
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de origem, com direito à respectiva
indenização.
e) O servidor público nomeado para cargo
em comissão adquire a estabilidade
no serviço público após três anos de
efetivo exercício nesse cargo.
70. Assinale a opção correta quanto às
disposições gerais relativas à atuação da
administração pública.
a) É vedado o acesso de estrangeiros a
cargos, empregos e funções públicas,
por se tratar de prerrogativa exclusiva
de brasileiro nato ou naturalizado.
b) Serão computados ou acumulados os
acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público, para o fim de
concessão de acréscimos ulteriores.
c) A contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público afronta
o princípio constitucional do concurso
público.
d) A proibição de acumulação remunerada
de cargos públicos não se estende a
empregos e funções, razão pela qual
não abrange autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de
economia mista.
e) O servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional,
investido no mandato de vereador,
poderá perceber as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo, se
houver compatibilidade de horários.
71. Assinale a opção correspondente a princípio
constitucional aplicável à administração
pública, porém não previsto expressamente
na CF, Capítulo VII, Seção I, art. 37, que
trata das disposições gerais aplicáveis à
administração pública.
a)
b)
c)
d)

princípio da moralidade
princípio da proporcionalidade
princípio da eficiência
princípio da impessoalidade
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72. Acerca do tratamento constitucional dado
à administração pública, assinale a opção
correta.

74. Com relação ao sistema remuneratório
dos servidores públicos, assinale a opção
correta.

a) Os cargos, empregos e funções públicas
são vedados aos estrangeiros.
b) É vedado ao servidor público civil
associar-se a sindicato.
c) As funções de confiança e os cargos
em comissão podem ser exercidos por
servidores ocupantes de cargo efetivo
ou por pessoas de fora do serviço
público.
d) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.

a) Vencimento é o somatório das várias
parcelas indenizatórias a que o servidor
faz jus em decorrência de sua situação
funcional, aí incluídas as vantagens
pecuniárias, como os adicionais e as
gratificações.
b) A remuneração dos servidores públicos
somente poderá ser fixada por lei
específica, e sua alteração só se dará
por decreto de iniciativa do chefe do
Executivo da respectiva unidade da
Federação, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.
c) A CF determina que os ministros de
Estado, os membros do Ministério
Público, os integrantes da Defensoria
Pública e da Advocacia Pública,
assim como os servidores públicos
policiais, entre outras categorias, serão
obrigatoriamente remunerados por
subsídios, a serem pagos em parcela
única.
d) O teto remuneratório dos servidores
públicos, nas esferas federal, estadual
e municipal, é o mesmo para todos os
servidores e corresponde ao subsídio
dos ministros do STF, estando vedado o
estabelecimento de tetos específicos.

73. Ainda
considerando
o
tratamento
constitucional dado à administração
pública, assinale a opção correta.
a) As autarquias serão criadas por decreto
presidencial específico, que será
submetido ao Congresso Nacional para
apreciação.
b) São imprescritíveis os ilícitos que
causem prejuízo ao erário, bem como
as respectivas ações de ressarcimento.
c) Os estados e o Distrito Federal podem
fixar, em seu âmbito, mediante
emenda às respectivas Constituições
e Lei Orgânica, como limite único, o
subsídio mensal dos desembargadores
do respectivo tribunal de justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio
mensal dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF).
d) A proibição de acumular cargos, prevista
na CF, não se estende aos empregos
e funções das empresas públicas e
sociedades de economia mista.

75. Em relação ao afastamento para exercício
de mandato eletivo e aos direitos sociais
dos servidores públicos, assinale a opção
correta.
a) O servidor público da administração
direta, autárquica ou fundacional em
exercício de mandato eletivo tem o
direito de ficar afastado do cargo,
computando esse tempo para todos os
efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento.
b) Ao servidor ocupante de cargo público
estendem-se os direitos sociais
previstos para os trabalhadores
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urbanos e rurais, como o direito ao
seguro-desemprego e ao aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço.
c) Quando o servidor ocupa o cargo de
vereador ou de prefeito municipal,
poderá optar pela remuneração de
seu cargo efetivo, embora tenha de
obrigatoriamente se afastar dele,
abdicando da remuneração do cargo
eletivo.
d) O servidor tem direito a férias anuais de
trinta dias, podendo voluntariamente
acumulá-las, até o máximo de três
períodos, desde que o requeira
com pelo menos sessenta dias de
antecedência.
76. Considerando as normas acerca de concurso
público e estabilidade, assinale a opção
correta.
a) A norma constitucional que proíbe
tratamento discriminatório em razão da
idade, para efeito de ingresso no serviço
público, não tem caráter absoluto,
sendo legítima, em consequência, a
estipulação da exigência de ordem
etária quando esta decorrer da natureza
e do conteúdo ocupacional do cargo a
ser provido.
b) O servidor estável que for investido em
cargo de natureza e carreira diversas
está dispensado de cumprir o estágio
probatório no novo cargo, pois a
estabilidade já é direito que lhe assiste
após o período de três anos de efetivo
exercício.
c) Adquirida a estabilidade, o servidor
somente poderá ser demitido em
virtude de sentença judicial transitada
em julgado.
d) Ao dispor que o direito de acesso
ao serviço público é conferido
aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, a CF
proíbe terminantemente a admissão
de estrangeiros a cargos, empregos e
funções públicas.
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77. Determinado
servidor
apresentou
requerimento administrativo para obtenção
de documento público que informe sua
contagem de tempo de serviço, o que lhe foi
negado. O servidor poderá, com respaldo
constitucional, propor medida judicial para
fazer valer, especificamente, seu direito a
a)
b)
c)
d)
e)

petição.
ampla defesa.
aposentadoria.
contraditório.
certidão.

78. Nos termos da Constituição Federal/88,
aplicam-se aos servidores ocupantes
de cargos públicos os direitos sociais
enunciados nas alternativas a seguir, à
exceção de uma.
Assinale-a.
a) duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta
e quatro horas semanais
b) adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou
perigosas na forma de lei complementar
c) proteção do mercado de trabalho
da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei
d) salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei
e) remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em 50%
(cinquenta por cento) à do normal
79. A Constituição Federal assegura aos
servidores públicos os apontados nas
alternativas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
a) direito à livre associação sindical
b) direito de greve, que será exercido
nos termos e limites definidos em lei
específica
c) a
acumulação
remunerada
de
quaisquer cargos públicos, desde que
haja compatibilidade de horários
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d) revisão geral anual da remuneração
e) irredutibilidade de subsídio e de
vencimentos
80. É correto afirmar que a administração
pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e,
também, que
a) a administração fazendária e seus
servidores fiscais não terão, dentro de
suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos.
b) as funções de confiança, exercidas
exclusivamente
por
servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos
previstos em lei, não se destinam só
às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
c) é permitida a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
d) os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público serão computados
e acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores.
e) é por lei específica que será criada
autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo
à lei complementar, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação.
81. No que se refere ao servidor público
da administração direta, no exercício de
mandato eletivo,
a) tratando-se de mandato eletivo federal
ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função.

b) investido no mandato de Prefeito,
será afastado de seu cargo, emprego
ou função, e receberá a remuneração
correspondente ao cargo eletivo.
c) investido no mandato de Vereador,
mesmo havendo compatibilidade de
horários, ficará afastado de seu cargo
sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
d) em qualquer caso que exija o
afastamento para o exercício de
mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos
legais, inclusive para promoção por
merecimento.
e) para efeito de benefício previdenciário,
no caso de afastamento, os valores
não serão determinados como se no
exercício estivesse.
82. Quanto às normas constitucionais sobre a
administração pública e seus servidores,
julgue os itens a seguir
I – É possível a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria com
a remuneração de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
II – A prática de atos de improbidade
administrativa implica a perda dos direitos
políticos, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário.
III – O teto remuneratório, como limite
máximo de remuneração no serviço público,
alcança também os detentores de mandato
eletivo nas esferas federal, estadual e
municipal.
IV – O servidor público investido em
mandato eletivo federal, estadual, distrital
ou municipal será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração de servidor.
V – Com a extinção do cargo público ou
a declaração de sua desnecessidade,
o servidor estável ocupante deste
será aposentado, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.
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Estão certos apenas os itens
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e IV.
III e V.
IV e V.

83. Quanto a Administração Pública, considere:
I – É garantido ao servidor público civil o
direito à livre associação sindical.
II – Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
III – É permitida a acumulação remunerada
de cargos públicos, salvo quando houver
compatibilidade de horários.
IV – As pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos não
responderão pelos danos causados por seus
agentes a terceiros.
V – Os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público serão computados
ou acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores.
Estão corretas as que se encontram APENAS
em
a)
b)
c)
d)
e)

I, III e V.
II, III e IV.
I e II.
II e IV.
I, IV e V.

Gabarito: 1. A 2. B 3. B
18. D 19. D 20. D 21. D
35. C 36. B 37. C 38. C
52. B 53. B 54. E 55. A
69. C 70. E 71. B 72. D
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4. E
22. A
39. D
56. C
73. C

5. E 6. C 7. B 8. A 9. E
23. A 24. D 25. E 26. D
40. B 41. C 42. D 43. B
57. B 58. E 59. D 60. E
74. C 75. A 76. A 77. E

10. B
27. C
44. B
61. E
78. B

11. A
28. D
45. D
62. B
79. C

12. E
29. C
46. B
63. C
80. E
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13. B 14. B
30. D 31. A
47. D 48. B
64. B 65. D
81. A 82. B

15. D 16. D 17. A
32. E 33. E 34. B
49. A 50. C 51. D
66. D 67. A 68. B
83. C

