
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) A lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo indeterminado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 

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

d) 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. 

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

 

12. De acordo com a Constituição Federal, 
analise as sentenças seguintes relativas aos 
Servidores Públicos: 

I – Os servidores titulares de cargos efetivos, 
abrangidos pelo regime de previdência definido 
no artigo 40 da Constituição Federal, serão 
aposentados compulsoriamente, aos setenta anos 
de idade, com proventos integrais.  

II – Os servidores titulares de cargos efetivos, 
abrangidos pelo regime de previdência definido 
no artigo 40 da Constituição Federal, serão 
aposentados 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.  

III – É assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios estabelecidos em 
lei.  

IV – 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.  

V- A lei poderá estabelecer qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente I, III e IV são falsas. 

b) Somente I, III, IV e V são falsas. 

c) Somente I, III e V são falsas. 

d) Somente I, IV, e V são falsas. 

e) Somente II, IV e V são falsas. 

 

13. De acordo com a Constituição Federal, 
analise as sentenças relativas à Educação: 

I – Piso salarial profissional nacional para os 
profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei federal, é um dos princípios que 
norteia como o ensino será ministrado.  

II - Os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental, médio e 
na educação infantil.  

III- A educação básica pública terá como fonte 
adicional de financiamento a contribuição social 
do salário-educação, recolhida pelas empresas na 
forma da lei.  

IV- O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental.   

V- Dentre outras garantias expressas no artigo 
208 da Constituição Federal, o dever do Estado 
com a educação será efetivado mediante a 
garantia de educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade.  

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente I, II e III são corretas. 

b) Somente I, III e IV são corretas. 

c) Somente I, III e V são corretas. 

d) Somente II, III e IV são corretas. 

e) Somente II, IV e V são corretas. 

 

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, analise os 
itens seguintes: 



I- As compras, sempre que possível, deverão 
submeter-se às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado.  

II- Os preços registrados serão publicados 
mensalmente para orientação da Administração, 
na imprensa oficial.  

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

IV- É facultado às unidades administrativas 
utilizarem-se de registros cadastrais de outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública.  

V- Na concorrência para a venda de bens 
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à 
comprovação do recolhimento de quantia 
correspondente a 15% (quinze por cento) da 
avaliação.  

Assinale a opção correta: 

a) Somente I, III e IV são corretos. 

b) Somente I, II e III e IV são corretos. 

c) Somente II, III, IV e V são corretos. 

d) Somente II, IV e V são corretos. 

e) Todos são corretos. 

 

15. Considerando 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) É dispensável a licitação na contratação de 
instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição 
dedicada à recuperação social do preso, desde que 
a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 

b) É dispensável a licitação para a celebração de 
contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades 
contempladas no contrato de gestão. 

c) É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas. 

d) É dispensável a licitação para a compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço 
seja compatível com o valor disponível para a 
realização da compra ou locação. 

e) É dispensável a licitação na contratação de 
remanescente de obra, serviço ou fornecimento, 
em conseqüência de rescisão contratual, desde 
que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido. 

 

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 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) Apenas uma assertiva está incorreta.  

b) Apenas duas assertivas estão incorretas. 



c) Apenas uma assertiva está correta. 

d) Apenas duas assertivas estão corretas. 

e) Todas assertivas estão corretas. 

 

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 
quais são observados no estágio probatório? 

a) Capacidade de iniciativa, produtividade e ética. 

b) Disciplina, competência e responsabilidade. 

c) Capacidade de iniciativa, disciplina e 
produtividade. 

d) Assiduidade, disciplina e pontualidade. 

e) Responsabilidade, pontualidade e assiduidade. 

 

18. Um funcionário público entra em licença 
saúde. 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 ____________ que consta do 
capítulo de _______________. 

a) recuperação – provimento 

b) reintegração - vacância 

c) remoção - provimento 

d) redistribuição - vacância 

e) readaptação - vacância 

 

19. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em 
lei. Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor algumas vantagens. Consideram-se uma 
gratificação/adicional e uma indenização, 
respectivamente: 

a) gratificação natalina - adicional de férias. 

b) transporte - gratificação natalina. 

c) diárias- adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas. 

d) auxilio moradia - adicional noturno. 

e) ajuda de custo - adicional de férias. 

 

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, 
são legitimados como interessados no processo 
administrativo: 

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem 
como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de 
representação; 

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, 
têm direitos ou interesses que possam ser 
afetados pela decisão a ser adotada; 

III - as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e interesses 
coletivos; 

IV - as pessoas ou as associações legalmente 
constituídas quanto a direitos ou interesses 
difusos. 

Das afirmativas acima: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e II estão corretas. 

c) I, II, III e IV estão corretas. 

d) Somente II e IV estão corretas. 

e) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


