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Simulado de Direito Administrativo: Agentes Públicos 
(VUNESP/Prefeitura de Poá - SP/2019) 

01) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, mas não aos estrangeiros. 

Comentário: 
 

Acesso a Funções, Cargos e Empregos Públicos 

- CF/88. Art. 37. I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, (Norma de Eficácia Condicionada) assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Norma de eficácia limitada). 

- Os estrangeiros dependem de lei, já os brasileiros possuem amplo acesso, desde que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei. 

- CF/88. Art. 207. § 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. 

- Lei 8.112/90. Art. 5º. § 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais 
poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas 
e os procedimentos desta Lei. 

- CF/88. Art. 12. § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo 
nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:  
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;  
III - de Presidente do Senado Federal;  
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;  
V - da carreira diplomática;  
VI - de oficial das Forças Armadas.  
VII - de Ministro de Estado da Defesa. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-AM/2019) 
02) Emprego público é aquele exercido por vínculo estatutário na administração pública por empregados 
temporários ou interinos. 

Comentário: 
 

Regime Estatutário X Celetista 

Regime Estatutário 

- Possui Natureza legal, sendo considerado um regime obrigatório para as funções típicas do Estado; 

- Cada ente político possui seu próprio regime estatutário, existindo assim a pluralidade normativa; 

- Abrange a Administração Direta, Autárquica e Fundações Públicas de Direito Público. 

- Os Servidores Públicos de cargo público efetivo fazem parte do regime estatutário. 

- O Regime Estatutário, apresenta também a estabilidade do servidor público, dando mais autonomia a este. 

- Lei 8.112/90. Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 

STF/MS 28.433 

- O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o que, consequentemente, significa que não 
há violação a direito quando se altera a jornada de trabalho anteriormente fixada. 

- Quando o servidor público já tiver preenchido os requisitos de algum benefício, este será considerado 
direito adquirido. 

- No caso de servidores estatutários, ação deles deve ser impetrada na Justiça Comum, podendo ser 
Federal ou Estadual; 

Regime Celetista 

- Possui Natureza Contratual, sendo um contrato de trabalho bilateral, ocorrendo alteração do contrato por 
acordo entre as partes, diferente do estatutário; 

- Regime de Direito predominantemente Privado regido pela CLT. 

- Abrange os empregados públicos, os quais não possuem estabilidade. 

- Nas entidades da Administração Indireta, usa-se regras de direito público, como nos casos de concursos 
públicos para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

- No caso dos empregados públicos a ação será perante a Justiça do Trabalho. 

STF/RE 589.998/PI 

- O STF entende que é obrigatória a motivação para a dispensa de empregados de empresas estatais e 
sociedades de economia mista, tanto da União quanto dos estados, municípios e do Distrito Federal. 
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Gabarito: Errado. 

(FAURGS/TJ-RS/2017) 
03) Em relação aos agentes públicos, julgue o item. 
As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Comentário: 
 

Função de Confiança 

Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinadas apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

- CF/88. Art. 37. V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 

- Conforme o STF, a criação de cargo em comissão deve respeitar os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, pois é uma exceção à regra do concurso público. 

- A nomeação para cargo em comissão deve ser feita mediante indicação discricionária pela autoridade 
competente. 
Fonte: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, SP: Malheiros, 2013. 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/COFECI/2017) 
04) Os agentes públicos detentores de mandato eletivo e os secretários e ministros de Estado são 
considerados como agentes políticos. 

Comentário: 
 

Agentes Políticos 

- Agentes políticos são aqueles investidos para o exercício das atribuições constitucionais, sendo dotados 
de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação 
específica. 

- É o agente que está no topo da pirâmide da organização da administração publica, a CF/88 apresenta 
tais agentes e suas atribuições. 

- Possui regime jurídico próprio, independência funcional nas suas atribuições. 

- São considerados agentes políticos: 
* Chefes do Poder Executivo; 
* Auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo; 
* Membros do Poder Legislativo; 
* Membros do Poder Judiciário; 
* Membros do Ministério Público; 
* Representantes Diplomáticos; 
* Autoridades que possuem independência funcional; 

- OBS: Os membros do Tribunal de Contas da União, segundo o STF, não são considerados agentes 
políticos. 

- Forma de pagamento dos Agentes Políticos: Subsídio; 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CFO-DF/2017) 
05) A respeito dos agentes públicos, julgue o item que se segue. 
Agente putativo é aquele que exerce uma atividade pública na presunção de que haja legitimidade de 
investidura, embora esta tenha violado a lei. 

Comentário: 
 

Agentes de Fato 

- São pessoas que prestam serviço público ao Estado sem estarem investidas de forma regular, 
exercendo a função pública de forma excepcional e sem presunção de legitimidade. 

- São divididos em duas categorias:  
* Agentes Necessários;  
* Agentes Putativos. 

Agentes Necessários 

Pessoas que se enquadram como agentes públicos em situações excepcionais, como em uma calamidade 
pública ou em uma situação emergencial, ajudando o poder público, com aparência de agentes de direito. 
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Agentes Putativos 

São agentes que desempenham atividade pública com presunção de legitimidade, porém, sua investidura 
não ocorreu por meio de um procedimento legal.  
Ex: Técnico atuando nas atribuições de um Analista Judiciário. 

- Os atos praticados pelos agentes de fato são considerados válidos, pois, de acordo com a teoria da 
aparência, os administrados, em regra, acreditam que o agente público está investido de forma legal no 
cargo, emprego ou função que está atuando. 

- Mesmo sendo investido de forma irregular, o agente de fato possui direito à remuneração pelo seu serviço 
prestado, sendo considerado enriquecimento ilícito da Administração, caso esta venha pedir devolução. 

 
Gabarito: Correto. 

(UTFPR/UTFPR/2017) 
06) Sobre a estabilidade do servidor público, é correto afirmar, em conformidade com a Constituição Federal 
vigente, que o servidor não estável poderá perder o cargo se não for habilitado em avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

Comentário: 
 

Requisitos para Estabilidade 

- São requisitos para adquirir a estabilidade:  
* Aprovação em Concurso Público;  
* Cargo deve ser de provimento efetivo;  
* Três anos de efetivo exercício;  
* Aprovação em avaliação especial de desempenho. 

- CF/88. Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:   
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;  
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para essa finalidade. 

Avaliação Especial de Desempenho Avaliação Periódica de Desempenho 

Condição para o servidor adquirir a estabilidade Avaliação feita após a estabilidade do servidor. 

- A Exoneração do servidor público não se confunde com a demissão, sendo esta é uma punição. 

Hipóteses de Perda do Cargo Público 

- O servidor público poderá perder o cargo:  
* Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;  
* Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;  
* Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa.  
* Excesso de despesa com pessoal. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
07) Na administração pública, a remuneração abrange o ressarcimento por dispêndios havidos pelo servidor 
em razão da execução de atividades laborais. 

Comentário: 
 

Remuneração dos Agentes Públicos 

A Remuneração em Sentido Amplo é dividida em:  
* Remuneração em sentido estrito: Vencimentos e Salários.  
* Subsídio. 

Vencimentos (Plural) ou Remuneração 

Vencimento + Vantagens Pecuniárias permanentes previstas em lei. 

Aplicável aos servidores públicos estatutários. 

- Vantagens: Adicionais e gratificações que o servidor recebe em razão de situações previstas em lei. 
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- Vencimento (Singular): é a retribuição pecuniária que o servidor público recebe pelo exercício de seu 
cargo, ou seja, é o vencimento básico. 

- Dispêndios: São indenizações (Ajuda de Custo, Diárias, Transporte, Auxílio-moradia), não integrando a 
remuneração, nem incidindo em imposto de renda e nem contribuição social. 

Salário 

É o pagamento de serviços profissionais prestados em uma relação de emprego regido pela CLT. 

Subsídio 

É o pagamento fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

- O subsídio é aplicado:  
* Obrigatoriamente aos agentes políticos;  
* Obrigatoriamente a alguns servidores públicos;  
* Facultativamente aos servidores públicos organizados em carreira. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Câmara de Serrana - SP/2019) 
08) Considere o seguinte caso hipotético: A Lei Complementar Municipal nº XXX/2018, criada em virtude de 
orientação emanada pelo Tribunal de Contas, que verificou o excesso de gastos com pessoal, extinguiu 
cargos de servidores em estágio probatório, exonerando-os. 
Com relação ao contido no enunciado, é correto afirmar que o assunto foi sumulado pelo Supremo Tribunal 
Federal, na seguinte conformidade: 
O estágio probatório protege o funcionário contra a extinção do cargo, que nessa condição, mesmo não se 
equiparando ao estável, adquire direito a indenização. 

Comentário: 
 

STF/Súmula 22 

O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PGE-SE/2017) 
09) O candidato aprovado em concurso público cuja classificação entre as vagas oferecidas no edital se der 
em razão da desistência de candidatos mais bem classificados no certame não terá direito subjetivo à 
nomeação. 

Comentário: 
 

STF/ARE 956.521 

O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 
edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados 
em colocação superior. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEFAZ-RS/2018) 
10) Ato judicial determinou a nomeação de aprovados em concurso público estadual por ter sido preterida 
a ordem classificatória. Nesse caso, a promoção funcional terá efeitos ex nunc. 

Comentário: 
 

STF/RE 629.392 

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 
eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam caso 
houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação (Não ocorrerá a retroação – Efeitos Ex nunc). 

 
Gabarito: Correto. 
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