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126) (CESPE)  Os agentes políticos cujos atos puderem configurar crimes de respon-
sabilidade não se submetem ao regime da Lei de Improbidade Administrativa.
Gabarito: Certo.
Comentário: Segundo os tribunais, configura bis in idem, ou seja, por ter a mesma natureza, 
não pode ser aplicada a lei dos crimes de responsabilidade e improbidade ao mesmo tempo 
pelo mesmo fato. Assim, a lei dos crimes de responsabilidade é mais específica e determina 
sua aplicação aos agentes políticos que estejam nela descrita. Não é qualquer agente político; 
além de ser agente político, tem que ter expressa previsão. Um bom exemplo é o Presidente da 
República, este responderá pela Lei dos Crimes de Responsabilidade, pois além de ser agente 
público, está com seu cargo previsto na lei. 

127) (CESPE)  Segundo entendimento firmado pelo STJ, o candidato aprovado fora 
das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das 
vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido e 
certo à nomeação se o edital dispuser que serão providas, além das vagas ofereci-
das, as outras que vierem a existir durante a validade do certame.
Gabarito: Certo.
Comentário: O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido é bem 
definido. O candidato aprovado e classif icado dentro do número de vagas tem direito 
subjetivo à nomeação, ou seja, direito adquirido. O candidato aprovado fora do número de 
vagas tem somente exceptiva de direito a nomeação. Contudo, caso o edital preveja que 
durante o prazo de validade poderão surgir novas vagas, e se essas surgirem, o candidato 
terá direito adquirido à nomeação.

128) (CESPE)  Considere que Joana, advogada do IBAMA, foi eleita deputada esta-
dual pelo estado do Espírito Santo. Nessa situação, apesar de afastada do cargo 
de advogada até o fim do seu mandato, segundo a Constituição Federal, Joana 
continuará percebendo a remuneração do seu cargo no IBAMA, cumulada com 
o subsídio do cargo eletivo.
Gabarito: Errado.
Comentário: Regra do Art. 38 da CF/88. “Ao servidor público da Administração Direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função”. Desse forma, não existe acumulação legal de cargo na situação descrita, 
sendo a exceção quando o cargo é de vereador e tiver compatibilidade de horários. 

129) (CESPE)  O agente público, pessoa física, distingue-se da figura do órgão admi-
nistrativo, centro de competência despersonalizado; nesse sentido, pode o Esta-
do suprimir cargo, função ou órgão sem ofender direitos de seus agentes.
Gabarito: Certo.
Comentário: Os órgãos públicos, segundo a teoria do órgão, são considerados meros centros 
de competência despersonalizados e não possuem patrimônio próprio. Os agentes são pessoas 
físicas que trabalham em imputação à pessoa jurídica do Estado ao qual está ligado. Assim, os 
órgãos e cargos são inerentes ao Estado e não ao agente, podendo por meio de lei serem extintos, 
sem que isso gere direito adquirido.
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130) (CESPE)  Os magistrados, agentes políticos investidos para o exercício de atri-
buições constitucionais, têm plena liberdade funcional no desempenho de suas 
funções, bem como prerrogativas próprias e legislações específicas.
Gabarito: Certo.
Comentário: Segundo parte da doutrina, os cargos constitucionais de alto grau são considera-
dos agentes políticos, são exemplos: Magistrados, Defensores Públicos, Promotores de Justiça.

131) (CESPE)  O dispositivo constitucional que admite o afastamento do servidor do 
cargo, do emprego ou da função para o exercício de mandato é aplicável ao ser-
vidor contratado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, já que exerce função pública.
Gabarito: Errado.
Comentário: O instituto que admite o afastamento do servidor do cargo está pautado no 
Art. 38 da Constituição Federal e prevê essa prerrogativa ao servidor público da Administração 
Direta, autárquica e fundacional, não sendo extensivos aos contratados temporários ou mesmo 
empregados públicos. 

132) (CESPE)  É condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade no 
serviço público o exercício efetivo no cargo por período de três anos.
Gabarito: Errado.
Comentário: A condição é necessária, contudo não é suficiente, pois o servidor para ganhar 
a estabilidade deve passar antes pelo estágio probatório, ou seja, deve ele passar pela avaliação 
de desempenho. 

133) (CESPE)  Não constitui ofensa à CF a acumulação remunerada de dois empregos 
públicos em duas sociedades de economia mista estaduais, dado que a proibição 
constitucional se aplica somente à acumulação dos cargos públicos da adminis-
tração direta e das Fundações Públicas e Autarquias.
Gabarito: Errado.
Comentário: A acumulação irregular se estende a toda Administração Pública Direta e Indireta 
de qualquer esfera da federação seja ela da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni-
cípios, como verificamos no Art. 37, inciso XVII, da CF/88 - a proibição de acumular estende-
se a empregos e funções e abrange Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público.”

134) (CESPE)  Os atos praticados pelos agentes públicos da PRF estão sujeitos ao con-
trole contábil e financeiro do Tribunal de Contas da União.
Gabarito: Certo.

Comentário: O Tribunal de Contas da União (TCU) – órgão vinculado ao Poder Legislati-
vo – tem a competência de controlar tanto contábil como financeiramente as contas do Poder 
Executivo. Vale lembrar que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão da Administração Pública 
Direita da União que exerce um serviço público de forma direta. No Direito Administrativo 
recebe o nome de serviço público centralizado. 


