
ESTATUTO

01.  _______ é a pena que será aplicada por escrito em casos de desobediência ou falta de 
cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com 
pena de advertência.
a) advertência
b) repreensão
c) suspensão
d) multa
e) destituição de função

02. Não  se  compreende  na  proibição  de  acumular,  nem  está  sujeita  a  quaisquer  limites,  a 
percepção:
I – conjunta, de pensões civis ou militares;
II – de pensões, com vencimento ou salário;
III – de pensões, com provento de disponibilidade, aposentadoria, jubilação ou reforma;
IV – de proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis;
V – de proventos, com vencimento  nos casos de acumulação legal.

Neste caso, são verdadeiras:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
e) I, II, III, IV e V.

03. Não é caso de vacância, de acordo com o Decreto 2479/79:
a) exoneração;
b) aproveitamento;
c) demissão;
d) aposentadoria;
e) perda do cargo.

04. A remoção por permuta será processada a pedido escrito de ambos os interessados. Cabe ao 
Secretário de Estado de Administração expedir os atos de remoção, após audiência dos titulares 
dos órgãos interessados.  Quando se tratar  de provimento de cargo em comissão,  a remoção 
decorrerá  da  publicação  do  respectivo  ato  de  nomeação.  O funcionário  removido  para  outra 
unidade administrativa terá prazo de _____ dias, constados da data da publicação do respectivo 
ato, para reiniciar suas atividades.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

05. O  funcionário  gozará,  por  ano  de  exercício,  30  (trinta)  dias  consecutivos  de  férias,  que 
somente poderão ser acumuladas até o máximo de ________ períodos, em face de imperiosa 
necessidade do serviço. 
a) 2
b) 3
c) 4



d) 5
e) 6

GABARITO

01. B
Comentário:  Na repreensão, havendo dolo ou má fé, a falta de cumprimento dos deveres será 
punida com pena de suspensão, de acordo com o artigo 295, parágrafo único do Decreto 2479/79.

02. E
Comentários:  De acordo com o artigo 274 do Decreto 2479/79, todos os casos expostos na 
questão, podem ser acumulados.

03. B
Comentários: O aproveitamento, de acordo com o artigo 45 do Decreto 2479/79, é o retorno ao 
serviço público estadual do funcionário colocado em disponibilidade.

04. D
Comentários: De acordo com o artigo 70 do Decreto 2479/79, o funcionário, nesta situação, terá 
o  prazo  de  5  dias,  contados  da  data  da  publicação  do  respectivo  ato,  para  reiniciar  suas 
atividades.

05. A
Comentários:  Segundo  o  artigo  18  do  Decreto  220/75,  o  correto  é  de  até  o  máximo  de  2 
períodos.


