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QUESTÃO NÚMERO 16

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: Dentre as alternativas propostas, apenas a Letra C está incorreta. 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, medida que será adotada
independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 154, 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.

As demais alternativas estão corretas, nos termos da Lei 8.112/1990.

Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo
legal.
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.
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.

QUESTÃO NÚMERO 17

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A Letra D está incorreta, sendo a resposta da questão. De acordo com o artigo 86, temos a
previsão de que “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”.



As demais alternativas estão corretas, nos termos da Lei 8.112/1990.

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
Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração,
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar
de curso de capacitação profissional.
Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde
que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três
anos consecutivos, sem remuneração.

QUESTÃO NÚMERO 18

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Letra A: Errada. A definição de servidor públicos, para os fins éticos, abrange inclusive
aqueles que exercem suas atribuições sem o recebimento de valores financeiros.

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele
que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente,
temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades
paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde
prevaleça o interesse do Estado.

Letra B: Certa. A alternativa está de acordo com as disposições do Código de Ética.

XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de
carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar
promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.

Letra C: Errada. As comissões de ética apenas podem aplicar a penalidade de censura.

Letra D: Errada. Conforme mencionado, apenas a censura poderá vir a ser aplicada pela comissão de ética.

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.



QUESTÃO NÚMERO 19

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: A alternativa A está incorreta. Nos termos do artigo 16, §4º, da Lei 8.429/1992, temos a
previsão de que “A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que
o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras
circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida”.

As demais alternativas estão corretas, nos termos da mencionada norma jurídica.

Art. 16, § 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva
concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos
depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.
§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o
imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

QUESTÃO NÚMERO 20

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: A Letra A é o gabarito da questão. Nos termos do artigo 49-A, §6º, da Lei 9.784/1999,
encontramos situações em que a decisão coordenada não poderá ser aplicada.

Art. 49-A, § 6º Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos:
I - de licitação;
II - relacionados ao poder sancionador; ou
III - em que estejam envolvidas autoridades de Poderes distintos.

As demais alternativas estão corretas.

Art. 49-A, § 4º A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade
envolvida.
§ 5º A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com
utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias
decisórias.



Art. 49-E. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico
sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da
decisão coordenada.
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