
Direito Administrativo

01- 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) todos eles estão corretos
e) todos eles estão incorretos

02- 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) 1/2
e) 3/4

03- 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

04- O vencimento e as vantagens pecuniárias do funcionário não serão objeto de penhora, salvo 
quando se tratar: 
I - de prestação de alimentos; e 
II - de dívida para com a Fazenda Pública. 
Estão corretos:
a) somente o I
b) somente o II
c) I e II
d) somente a de prestação de alimentos, por exceção
e) nenhum deles



05- O direito de requerer prescreverá em ____ anos, quanto aos atos de demissão, de cassação 
de aposentadoria ou de disponibilidade e quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

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

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

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

04. C
Comentários: Segundo o artigo 23 do Decreto mencionado, os dois itens estão corretos.

05. D
Comentários: O correto, de acordo com o artigo 32, inciso I, do Decreto 220/75, é de 5 anos.


