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OBS. Questão 35, 36 e 40 é direito Constitucional e 43 é de Direito Penal. 
 

 
Questão 34. Letra D 
Lei n. 8112/90 

Art. 241.  Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas 
expensas e constem do seu assentamento individual. 

        Parágrafo único.  Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável 
como entidade familiar. 

 



 

 
 
Questão 37. Letra D 
Instituto Rio Branco é órgão do Ministério das Relações Exteriores. 
AGU é órgão da União. 
Procuradoria Geral Federal é órgão da AGU 
Instituto Chico Mendes é autarquia vinculada ao MMA 
Sebrae é entidade do terceiro setor do Estado. 
 

 
 
Questão 38. Letra E 
Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:                          (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
        I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; 
 



 

 
 
Questão 39. Letra E. Todas estão corretas. 
I – Certa 
II – Certa. Art. 84, VI, da CF 
III – Certa. Lei n. 13.303/16 e Decreto Lei n. 200/67 
 

 
 
Questão 41. Letra E 
I – Errado 
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências 
acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. 
 
II – certa 
Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido 
formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. 
 
III – Certa 
Art. 21. Compete à União: 



 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, 
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais;                       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:) 
 
Telecomunicações é um serviço de atribuição da União. Mesmo com a delegação a particulares a União 
continua com a TITULARIDADE, repassando apenas a execução do serviço. 
 

 
Questão 43. Letra B 
I – Errada 

Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem  

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração 
pelo órgão competente; 

 
Não há na lei a questão do prazo de 10 dias. 
 
II – Certa 

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; 

 
III – Errada 

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: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc08.htm#art21xi


 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 

Obs. Pode haver cobrança de despesas, QUANDO HOUVER PREVISÃO EM LEI. 
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