
Estatuto 

01 – De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do 
Rio de Janeiro, a nomeação para cargo de provimento efetivo depende de:
a) exame médico admissional;
b) declaração de bens atualizada, a ser apresentada à seção competente;
c) designação do Governador do Estado;
d) aprovação em concurso público;
e) prévia habilitação em concurso público. 

02- O candidato não aprovado no estágio experimental será:
a) demitido;
b) considerado inabilitado no concurso e voltará automaticamente ao cargo ou emprego de que se 
tenha afastado, na hipótese do parágrafo 5º1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 220/75;
c) exonerado;
d) dispensado;
e) cassado.

03- Invalidada a demissão do funcionário do RJ, será ele:
a) reintegrado;
b) redistribuído;
c) reconduzido;
d) readaptado;
e) removido.

04- Reintegrado o funcionário, aquele que não ocuparia cargo de igual classe se não tivesse 
ocorrido o ato de demissão objeto da medida será ______, sem direito a qualquer ressarcimento, 
se  não  estável;  caso  contrário,  será  ele  provido  em  vaga  existente  ou  permanecerá  como 
excedente até a ocorrência da vaga. 
a) exonerado ou reconduzido ao cargo anterior;
b) demitido;
c) reintegrado;
d) readaptado;
e) redistribuído ou removido.

05-  O funcionário do RJ _______ poderá ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento 
compatíveis com os do anteriormente ocupado. 
a) demitido;
b) em disponibilidade;
c) exonerado;
d) redistribuído;
e) removido.

1 § 5º - O candidato que, ao ser designado para o estágio experimental,  for ocupante, em caráter efetivo, de cargo ou emprego em órgão da  
Administração Estadual direta ou autárquica ficará dele afastado com a perda do vencimento ou salário e vantagens, observado o disposto no inciso 
IV do art. 20 e ressalvado o salário-família, continuando filiado à mesma instituição de previdência, sem alteração da base de contribuição. 



Gabarito
01. E
COMENTÁRIO: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 
220/75.

02. B
COMENTÁRIO: Responde  à  questão a  alternativa  “b”  de acordo  com o §6º  do artigo  2º  do 
Decreto-Lei nº 220/75.

03. A
COMENTÁRIO: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei nº 
220/75.

04. A
COMENTÁRIO: Responde  à  questão a  alternativa  “a”  de acordo  com o §4º  do artigo  5º  do 
Decreto-Lei nº 220/75.

05. B
COMENTÁRIO: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei nº 
220/75.


