
LEGISLAÇÃO 

 

11. De acordo com a Constituição Federal, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão. 

b) 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. 

c) O direito à livre associação sindical é garantido 
ao servidor público civil. 

d) 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. 

e) A vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público é 
garantida. 

 

12. Conforme a Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 

a) A lei poderá estabelecer qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício.   

b) Os proventos de aposentadoria e as pensões, 
por ocasião de sua concessão, 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.  

c) Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência próprio dos servidores públicos serão 
aposentados compulsoriamente, aos sessenta e 
cinco anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição.  

d) 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, mediante contribuição do 
ente público e dos servidores ativos.  

e) 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, aplica-se o 
regime geral de previdência social. 

 

13. De acordo com a Constituição Federal, o 
ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, EXCETO: 

a) Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino. 

b) Piso salarial profissional de cada ente da 
federação para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos da lei. 

c) Gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

d) Valorização dos profissionais da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas. 

e) Gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei. 

 

14. De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, é 
modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto: 

a) Concurso 

b) Tomada de preços 

c) Leilão 

d) Concorrência 

e) Convite 

 

15. De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas, até a respectiva abertura. 



b) A Lei 8.666/1993 estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

c) É permitida a criação de outras modalidades de 
licitação ou a combinação das modalidades 
referidas na Lei 8.666/1993. 

d) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa. 

e) As licitações serão efetuadas no local onde se 
situar a repartição interessada, salvo por motivo 
de interesse público, devidamente justificado. 

 

16. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, 
aprova o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, determinando a quais deveres e vedações 
estão submetidos os servidores públicos.  

É vedado ao servidor público: 

I - o uso do cargo ou função, facilidades, 
amizades, tempo, posição e influências, para 
obter qualquer favorecimento, para si ou para 
outrem; 

II - ser, em função de seu espírito de 
solidariedade, conivente com erro ou infração a 
este Código de Ética ou ao Código de Ética de 
sua profissão; 

III - permitir que perseguições, simpatias, 
antipatias, caprichos, paixões ou interesses de 
ordem pessoal interfiram no trato com o público, 
com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou 
inferiores; 

IV - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou 
receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação ou 
vantagem de qualquer espécie, para si, familiares 
ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 
missão ou para influenciar outro servidor para o 
mesmo fim; 

V - apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
inadequadas ao exercício da função. 

Assinale a alternativa que corresponde à análise 
das assertivas acima: 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas uma assertiva está correta. 

c) Apenas duas assertivas estão corretas. 

d) Apenas uma assertiva está incorreta. 

e) Apenas duas assertivas estão incorretas. 

 

17. Segundo a Lei Federal nº 8.112/90, ao entrar 
em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para 
desempenhar o cargo. Entre os fatores a seguir, 
qual não é observado no estágio probatório? 

a) Competência 

b) Disciplina 

c) Capacidade de iniciativa 

d) Produtividade 

e) Responsabilidade 

18. Um funcionário público entra em licença 
saúde e, ao retornar ao trabalho, verifica-se em 
inspeção médica a limitação da capacidade física 
devido à patologia que lhe acometera. Se julgado 
incapaz para o serviço público, o servidor será 
aposentado. Caso contrário, será efetivado em 
cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido. 
Isto se refere a uma: 

a) redistribuição. 

b) readaptação. 

c) recondução. 

d) reversão. 

e) recuperação. 

 

19. Em uma reintegração, o funcionário 
necessariamente deve ser reintegrado ao cargo 
anteriormente ocupado, ou ao cargo resultante de 
sua transformação, com ressarcimento de todas as 
vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o que 
ocorre a seu eventual ocupante? 

a) Será reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito à indenização. 



b) Será mantido no cargo ou aproveitado em 
outro cargo, com direito à indenização. 

c) Será posto em disponibilidade, com direito à 
indenização. 

d) Será reconduzido ao cargo de origem, com 
direito à indenização. 

e) Será aposentado no cargo atual, sem direito à 
indenização. 

 

20. Segundo a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal e 
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, 
é impedido de atuar em processo administrativo o 
servidor ou autoridade que: 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria. 

II - tenha participado ou venha a participar como 
perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro 
grau. 

III-esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 

Dos impedimentos acima: 

a) Apenas I está correto. 

b) Apenas II está correto. 

c) I, II e III estão corretos 

d) Apenas I e II estão corretos. 

e) Apenas II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito: 

11- E 

12- E 

13- B 

14- D 

15- C 

16- D 

17- A 

18- B 

19- A 

20- C 

 


