
Planos de Cargos

01- A retribuição por participação em atividades de licenciamento de veículos, de participação em 
Comissão de Exames de Direção Veicular,  em suas partes teórica e prática, e em Operações 
Especiais de Fiscalização não se constitui em vantagem permanente para o servidor e somente 
poderá ser percebida, pelo prazo ______, a cada ano.
a) de 6 meses;
b) de 3 meses;
c) máximo de 6 meses;
d) de 4 meses;
e) de 2 meses.

02-  A participação do servidor em Comissão de Exames de Direção Veicular ou em Operações 
Especiais de Fiscalização será paga, mediante autorização do dirigente do órgão competente, por 
exame ou por operação especial realizada, não podendo o servidor exceder ao limite de _____ 
participações mensais, consideradas as duas atividades.
a) 6;
b) 5;
c) 4;
d) 3;
e) 8.

03-  A jornada de trabalho dos servidores do DETRAN-RJ é de ______ horas semanais.
a) 40;
b) 44;
c) 48;
d) 36;
e) 42.

Parágrafo único - Poderão ser estabelecidas escalas de plantão, em função do órgão de lotação 
do servidor e das atividades por este exercidas, sendo que a carga horária diferenciada deverá 
ser proposta pela chefia do órgão e aprovada pelo titular do órgão de maior nível hierárquico de 
direção administrativa.

04-  A coordenação, a supervisão e o controle da implantação do Plano de Cargos e Vencimentos 
do DETRAN-RJ caberão ao ________, com aprovação do _________.
a) Governador do Estado / Presidente do CONTRAN;
b) Secretário Estadual de Justiça / Secretário de Segurança Pública;
c) órgão de maior nível hierárquico de direção administrativa / Presidente da Autarquia;
d) Presidente da República / Governador do Estado;
e) Presidente do DETRAN/RJ / Presidente do DENATRAN.

05- Os cargos de provimento efetivo pertencentes à Parte Permanente serão preenchidos: por 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pelo (a) _______ e 
por transposição, na forma no Capítulo XI e do Anexo III da Lei nº 4.781/2006, pelos servidores do 
Quadro Permanente da Lei nº 1.310, de 02.06.1988.
a) DETRAN-RJ;
b) Secretaria de Estado de Segurança Pública;
c) Secretaria de Estado de Justiça;
d) Secretaria de Estado de Fazenda;
e) Secretaria de Estado de Planejamento.



Gabarito
01. C
Comentário: Responde  à  questão  a  alternativa  “c”  de  acordo  com  o  artigo  50  da  Lei  nº 
4.781/2006.

02. A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o §3º do artigo 50 da Lei nº 
4.781/2006.

03. A
Comentário:  Responde  à  questão  a  alternativa  “a”  de  acordo  com  o  artigo  56  da  Lei  nº 
4.781/2006, ressaltando que:

04. C
Comentário:  Responde  à  questão  a  alternativa  “c”  de  acordo  com  o  artigo  2º  da  Lei  nº 
4.781/2006.

05.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com os incisos I e II do artigo 4º da 
Lei nº 4.781/2006.


