
ESTATUTO 

01- Levando-se em consideração as normas constitucionais, analise as afirmativas abaixo:
I-O servidor estadual será estável após dois anos de efetivo exercício.
II-É vedada a associação sindical do servidor
III-A constituição não proíbe o acesso de estrangeiros aos cargos públicos
As afirmativas verdadeiras são:
a)I          
b)II
c)III
d)I E III
e)II E III

02-  Com relação à apuração de infrações disciplinares por servidores públicos, regulamentadas 
no decreto 2.479/79, analise as afirmativas:
I-A aplicação das punições de repreensão e suspensão não pode ser feita por sindicância.
II-A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias, prorrogável por mais oito dias. 
III-A comissão de inquérito administrativo não tem atribuição para aplicar punições aos servidores 
públicos.
As afirmativas verdadeiras são:
a)I e II
b)II E III
c)III
d)I, II E III
e)NDA

03- Em relação à licença analise as afirmativas abaixo:
I-A licença para serviço militar, na forma da legislação específica, poderá se estender por prazo 
superior a 24 meses. 
II-A licença para acompanhar o cônjuge poderá, nos termos do decreto 2479/79, se estender por 
prazo superior a 24 meses.
III-A licença para tratamento de saúde somente poderá se estender por prazo superior a 24 meses 
,quando for considerado recuperável,a juízo da junta médica.
a-Apenas a afirmativa III está correta;
b-Apenas as afirmativas I e III estão corretas
c-Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d-Todas estão corretas
e-Todas estão erradas

04- Com  relação  à  aposentadoria  do  servidor,  e  levando-se  em  consideração  às  normas 
constitucionais em vigor, analise as afirmativas: 
I-A aposentadoria compulsória será com proventos integrais
II-O servidor se aposenta compulsoriamente aos setenta anos se homem, e aos sessenta e cinco, 
se for mulher.
III-Os proventos de aposentado por invalidez podem ser proporcionais ou integrais em razão da 
causa que deu origem à aposentadoria.
As afirmativas verdadeiras são:
a)I
b)II
c)III
d)I E III
e)I, IIE III



05- Com relação ao processo administrativo disciplinar analise as seguintes assertivas.
I-Nos autos de sindicância pode ser aplicada, entre outras a repreensão.
II-A instauração de procedimento administrativo-disciplinar, com a fase de inquérito administrativo, 
será obrigatória para que a Administração aplique a punição de suspensão a um servidor.
III-A Comissão Permanente de Inquérito não tem competência para aplicar punição a um servidor 
publico.
a)I E II
b)I E III
c)II E III
d)I, II E III
e)NDA

06- Com relação á estabilidade do servidor, analise as seguintes afirmativas:
I-Os ocupantes de cargos e empregos públicos serão estáveis após três anos de efetivo exercício.
II-De acordo com as normas constitucionais em vigor,  extinto o cargo, o servidor estável será 
imediatamente exonerado.
III-Como condição para aquisição da estabilidade, o servidor deverá ser submetido à avaliação de 
desempenho.
As afirmativas verdadeiras são somente:
a)I E II
b)I E III
c)III
d)II E III
e)I, II E III

07-  Com relação  ao  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do  Rio  de  Janeiro,  analise  as 
assertivas:
I-O direito de pleitear na esfera administrativa a anulação de seus atos não prescreve, por ser 
garantia constitucional.
II-Como regra, o recurso hierárquico será recebido no efeito suspensivo.
III-Não será admitida a renovação do pedido de reconsideração
As afirmativas verdadeiras são:
a)I
b)II
c)III
d)I E III
e)II E III

08- Entre as opções abaixo, assinale a alternativa correta:
a)Quando já existir denúncia do Ministério Público, ou for apurar abandono do cargo ou função, 
cabe ao Estado instaurar diretamente o PAD, sem a necessidade de sindicância prévia.
b)A reincidência em falta já punida com repreensão culminará na aplicação de pena de demissão.
c)A pena de demissão será aplicada em caso de ofensa física, em serviço, contra funcionário ou 
particular,  até  mesmo quando  o  servidor  agir  em  legítima  defesa,  bem  como nos  casos  de 
abandono do cargo.
d)A pena de cassação de aposentadoria  será  aplicada ,quando o  servidor  ,já  na inatividade, 
cometer no exercício do cargo, alguma falta em que seria cabível a pena de demissão.



09- Analise as assertivas abaixo: 
I-A suspensão preventiva se caracteriza como pena que é aplicada antecipadamente ao servidor.
II-O servidor que for suspenso preventivamente, durante tal período, receberá dois terços de seu 
vencimento e terá direito a contagem de tempo de serviço relativo ao período que ficou suspenso, 
se ficar reconhecida a inocência ao final.
III-Será computado na aplicação da pena de suspensão disciplinar o período em que o servidor 
ficou suspenso preventivamente, devendo para tanto o servidor restituir o montante que recebeu 
durante o período da suspensão, nas devidas proporções da pena que sofreu.
Marque a alternativa verdadeira:
a)I E II
b)III
c)I E III
d)II E III
e)I, II E III

10- Aponte a alternativa correta:
(A) no processo administrativo, sendo a citação feita por edital, haverá publicação por três vezes 
no Diário Oficial no prazo de 30 dias.
(b) se o processo administrativo, não se encerrar no prazo legal, ocorrerá à nulidade do mesmo, 
importando, porem em responsabilidade administrativa dos membros da comissão.
c)  O servidor  somente poderá pedir  exoneração após a conclusão do PAD e desde que não 
resulte em pena de demissão 
(d) a autoridade julgadora, ao decidir à vista dos fatos apurados pela comissão de inquérito, ficará 
vinculada as  conclusões firmadas no relatório,  não podendo  em hipótese  alguma tomar  uma 
decisão diversa da proposta pela comissão de inquérito.

11- aponte as normas em desacordo com as normas estatutárias:
a)As faltas sujeitas as penas de advertência e suspensão prescreverão em dois anos
b)Quando a falta do servidor também for prevista como crime na lei penal, tal falta prescreverá 
juntamente com o crime.
c)O critério do Estado à pena de suspensão poderá ser convertido em pena de multa, na base de 
cinqüenta por cento do vencimento.
d)É proibido ao servidor participar de diretoria ou gerência de qualquer empresa ou sociedade, 
ainda que a mesma não tenha qualquer vinculo com o poder público.

12- a decisão administrativa que determinar a reintegração será sempre proferida em:
a)Pedido de reconsideração
b)Recurso hierárquico
c)Revisão do processo
d)Todas estão corretas

13- em relação às normas relativas ao processo administrativo aplicável aos servidores estaduais 
analise as assertivas:
I-A instauração prévia da sindicância é indispensável para abertura do processo administrativo
II-A advertência é uma das punições que podem ser aplicadas na sindicância
III-A autoridade que presenciar a prática de uma infração disciplinar pode aplicar diretamente a 
punição, dispensando a instauração de sindicância ou de processo disciplinar.
As afirmativas verdadeiras são:
(A)I
(B)II
(C)III
(D)I E II



(E)I E III

14- Quanto aos deveres específicos do servidor, neles não se inclui:
a)Tratar com urbanidade as partes, seus procuradores e o público em geral.
b)Exercer suas funções através de terceiros.
c)Trajar-se adequadamente, mantendo o decoro inerente a dignidade do serviço público.
d)Observância das normas superiores, exceto se manifestadamente ilegais.
e)Zelar pela economia e conservação do material que lhe foi confiado.  

15- De  acordo  com  as  normas  estatutárias,  reintegração  é  o  reingresso  no  serviço  público 
decorrente de:
a)Do término de período de afastamento
b)Da decisão judicial transitada em julgado
c)Da extinção do cargo ocupado
d)Do término da disponibilidade.
e)Demissão indevida 

16- Funcionário público, provido em cargo comissionado, poderá usufruir das licenças contidas na 
legislação  específica.  No  entanto,  na  qualidade  de  comissionado,  não  lhe  será  concedida  a 
licença:
A) a título de prêmio;
B) para repouso à gestante;
C) para tratamento de saúde;
D) por motivo de doença em pessoa da família.

17-  Segundo o Decreto-Lei 220/75, a licença para acompanhar o cônjuge poderá ser usufruída 
pelo  servidor,  sempre  que  seu  cônjuge  se  deslocar  para  outro  ponto  do  território  estadual,  
nacional  ou no exterior.  Analise as  afirmativas  abaixo e indique as hipóteses que configuram 
fundamento para a concessão da mencionada licença:
I – cônjuge eleito para o Congresso Nacional;
II – cônjuge mandado servir em outras localidades se militar;
III – cônjuge mandado servir em outras localidades se servidor público;
IV  –  cônjuge  mandado  servir  em  outras  localidades  com  vínculo  empregatício  em  empresa 
estadual ou particular;
As afirmativas verdadeiras são:
(A) I II e III;
(B) I e III;
(C) II, III, IV;
(D) todas;
(E) nenhuma.

18- Segundo o EFPCPE/RJ, é vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicos, 
mesmo que haja correlação de matérias e compatibilidade de horários, no seguinte caso:
(A) um cargo de juiz com outro de professor.
(B) dois cargos de professor.
(C) um cargo de juiz com um cargo de médico.
(D) dois cargos privativos de médico.
(E) um cargo de professor com outro técnico ou científico.



19- A alternativa que NÃO importa em vacância do cargo é:
(A) exoneração;
(B) aposentadoria;
(C) demissão;
(D) dispensa;
(E) licença por motivo de saúde.

20-  De acordo  com o Estatuto  dos  Funcionários  do  Rio  de  Janeiro  e  o  seu  regulamento,  o 
deslocamento do funcionário de sua lotação para a de outro órgão é denominado:
(A) transferência;
(B) remoção;
(C) aproveitamento
(D) recondução;
(E) reversão.

Gabarito
01. C
Comentário: A estabilidade de acordo com a CF é de três anos e vale para todo serviço público 
no brasil. A associação sindical no Brasil é livre. O estrangeiro pode ocupar cargos científicos.  

02. C
Comentário: A sindicância é utilizada para advertência, repreensão e suspensão até 30 dias. O 
prazo  é  de  30  dias  mais  oito  de  prorrogação.  A comissão  de  inquérito  não  aplica  pena,  só 
investiga.

03. D
Comentário: A licença para serviço militar dura enquanto tiver missão militar
A licença para acompanhar o cônjuge ultrapassa 24 meses, pois não e remunerada.
Já a licença saúde, só ultrapassa 24 meses, se o doente for considerado recuperável a juízo da 
junta médica.

04. C
Comentário: A aposentadoria compulsória e proporcional ao tempo de serviço
E ocorre aos 70 anos para ambos os sexos.  Já aposentadoria por invalidez vai depender do 
motivo, acidente em serviço ou moléstia grave é integral.

05. B
Comentário: A suspensão pode ser aplicada por pad ou sindicância, vai depender do prazo até 
30 dias sindicância, acima disto pad.
A comissão de inquérito não aplica punições, só investiga.
A sindicância serve para advertência, repreensão e suspensão até 30 dias.

06. C
Comentário: A estabilidade só ocorre para cargos e não, para empregos públicos.
Se o servidor é estável na extinção do cargo, ele fica em disponibilidade.
Para adquirir estabilidade o servidor é submetido ao estágio probatório que avalia o desempenho.

07. C
Comentário: O direito de pleitear a anulação prescreve em cinco anos
O recurso será recebido no efeito devolutivo
O pedido de reconsideração só é aceito uma vez.



08. A
Comentário: A denúncia do MP, e o abandono de cargo substitui a sindicância.
A cassação da aposentadoria só é aplicada se a infração for cometida na atividade
A legítima defesa exclui a punibilidade
A reincidência em repreensão gera suspensão

09. D
Comentário: A suspensão preventiva é medida cautelar, não é punição.
Se o réu for considerado inocente é devolvido a ele o que foi descontado no cumprimento da 
preventiva. E caso seja culpado o que já cumpriu abate no tempo.

10. C
Comentário: O prazo da citação por edital será de 15 dias
O processo não é invalidado se terminar fora do prazo
Se o servidor for processado, ele só poderá pedir exoneração, se for considerado inocente ao final 
do processo.
A autoridade julgadora tem liberdade na decisão, não está presa a comissão de inquérito.

11. C
Comentário:  E  proibido  ao  servidor  participar  de  sociedade,  desde  que  a  mesma  seja 
concessionária de serviço público.
A suspensão pode ser convertida em pena de multa na base de 50 por cento do vencimento
O crime quando prescreve influencia a pena administrativa
As faltas que geram pena até suspensão prescrevem em dois anos.

12. D
Comentário: Após a demissão, é possível provar a inocência através de recurso administrativo, 
revisão administrativa ação judicial.

13. B
Comentário: O pad pode ser instaurado independente da sindicância
A sindicância serve para aplicar advertência, repreensão e suspensão ate 30 dias.
Nenhuma punição poderá ser de ofício, deve antes esperar a ampla defesa e contraditória.

14. B
Comentário: É proibido exercer sua função através de terceiros o funcionário

15. E
Comentário: Reintegração é forma de provimento derivado que ocorre quando o servidor perde o 
cargo por punição e prova sua inocência.

16. A
Comentários: A licença prêmio é somente para servidor efetivo

17. D
Comentários : A licença para acompanhar o cônjuge depende do cônjuge:
For eleito para mandato eleitoral
Transferência em empresas
Remoção ex officio de servidor



18. C
Comentário: O art. 37 da cf só permite a acumulação se for:
Professor e professor
Professor e juiz
Professor e técnico
Saúde e saúde

19. E
Comentário: A licença nunca gera vacância

20. B
Comentário: A transferência foi revogada, significava mudança de cargo.
Remoção-mudança de sede ou órgão
Aproveitamento- volta do servidor em disponibilidade
Recondução-mudança de cargo pela reintegração de outro
Reversão-volta do servidor aposentado


