LEGISLAÇÃO
36. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma das formas de provimento de cargos públicos dispostas na
Lei no 8.112/90.
a)
b)
c)
d)

aprovação
promoção
reversão
aproveitamento

37. De acordo com o disposto na Lei no 8.112/90, assinale a alternativa CORRETA sobre a posse e o exercício
de cargo público.
a) A investidura ocorre com o efetivo exercício do cargo público.
b) Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após a
publicação do referido ato.
c) Ao assinar o termo de posse, o servidor ficará sujeito ao estágio probatório de 24 (vinte e quatro)
meses.
d) Formalizada mediante a assinatura de termo específico, a posse não poderá ocorrer mediante
procuração.

38. Quanto aos benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor estabelecidos na Lei no 8.112/90,
assinale a alternativa CORRETA.
a) O servidor poderá ser aposentado voluntariamente aos 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
b) A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não
excedente a 24 (vinte e quatro) meses.
c) São beneficiários de pensão vitalícia os filhos ou enteados do servidor.
d) Pelo nascimento de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade pelo período de uma semana.

39. Referente às vantagens passíveis de pagamento ao servidor dispostas na Lei no 8.112/90, assinale a
alternativa que NÃO se reveste de caráter indenizatório.
a)
b)
c)
d)

diárias
auxílio-moradia
ajuda de custo
adicional noturno

40. O artigo 117 da Lei no 8.112/90 estabelece diversas proibições aos servidores públicos, entre elas:
I.
II.
III.
IV.

opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição
que seja de sua responsabilidade.

Analisando as proibições elencadas, assinale a alternativa que apresenta aquelas passíveis apenas de
aplicação da penalidade disciplinar de advertência:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e IV
III e IV
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