
Estatuto

01- Conceder-se-á licença para tratamento de saúde, com vencimento e vantagens, pelo prazo 
máximo de ______ meses.
a) 6
b) 12
c) 18
d) 24
e) 8

02- Conceder-se-á licença à gestante, com vencimentos e vantagens, pelo prazo de seis meses, 
prorrogável, no caso de aleitamento materno, por no mínimo trinta e no máximo noventa dias, 
mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado emitido pelo serviço de perícia médica 
oficial do Estado, podendo retroagir sua prorrogação até ____ dias, a partir da data do referido 
laudo. 
a) 10
b) 15
c) 20
d) 30
e) 40

03- O funcionário deixará de receber vencimentos e vantagens, exceto gratificação adicional por 
tempo de serviço, quando se afastar do exercício do cargo: 
I - para prestar serviço à União, a outro Estado, a Município, à Sociedade de Economia Mista, à 
Empresa  Pública,  à  Fundação  ou  à  Organização  Internacional,  salvo  quando,  a  juízo  do 
Governador, reconhecido o afastamento como de interesse do Estado; 
II - em decorrência de prisão administrativa, salvo se inocentado afinal; 
III - para exercer cargo ou função de confiança, ressalvado o direito de opção legal; e 
IV - para estágio experimental. 
Nesta situação, os itens corretos são:
a) somente I, II e III
b) somente II e III
c) somente II, III e IV
d) somente I e III
e) todos eles.

04- O funcionário deixará de receber _____ do vencimento e vantagens, durante o recolhimento à 
prisão por ordem judicial não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença 
se absolvido afinal.
a) 1/3
b) 2/3
c) metade
d) 2/5
e) 3/4



05-  As  reposições  e  indenizações  à  Fazenda  Pública  far-se-ão  em  parcelas  mensais  não 
excedentes à _____ parte do vencimento, exceto na ocorrência de má fé, hipótese em que não se 
admitirá parcelamento. 
a) quarta
b) metade
c) décima 
d) quinta
e) sexta

Gabarito
01. D
Comentários: De acordo com o artigo 19, inciso I, do Decreto 220/75, o prazo correto é de 24 
meses.

02. B
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 19, inciso III, do Decreto 220/75, é de 15 dias.

03. E
Comentários: De acordo com o artigo 20 do Decreto 220/75, todos os itens estão corretos.

04. A
Comentários: A fração correta é 1/3, de acordo com o artigo 21, inciso I, do Decreto 220/75.

05. C
Comentários: O correto é até a décima parte do vencimento, de acordo com o artigo 22 do 
Decreto 220/75.


