
ESTATUTO
TJ-MG

01. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais ao servidor é 
assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, 
pedir  reconsideração  e  recorrer  de  decisões,  no  prazo  de  ____  dias,  salvo  previsão  legal 
específica.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40

02. São deveres do funcionário, exceto:
a) cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais.
b) atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, 
documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou 
administrativas, para defesa do Estado, em Juízo.
c) cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho.
d) estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam 
respeito às suas funções e de seus superiores. 

03. É proibido ao funcionário, exceto:
a)  fazer  contratos  de  natureza  comercial  e  industrial  com  o  Governo,  por  si,  ou  como 
representante de outrem.
b)  participar  da  gerência  ou  administração  de  empresas  bancárias  ou  industriais,  ou  de 
sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo 
do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade 
da repartição ou serviço em que esteja lotado.
c)  requerer  ou  promover  a  concessão  de  privilégios,  garantias  de  juros  ou  outros  favores 
semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria.
d) aceitar representação de Estado estrangeiro,  com autorização do Presidente da República.

04. Caracteriza-se, segundo o Estatuto, especialmente a responsabilidade do funcionário:
a) pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não 
prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos,  
regimentos, instruções e ordens de serviço;
b) pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais 
sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização;
c)  pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros 
documentos da receita, ou que tenham com eles relação; 
d) todas corretas.

05. São penas disciplinares, segundo o Estatuto, exceto:
a) repreensão;
b) suspensão;
c) multa;
d) disponibilidade.

06. A pena de suspensão, que não excederá de  ______ dias, será aplicada em caso de falta 
grave ou de reincidência.
a) 10
b) 20



c) 90
d) 60

07. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na 
base de _____ por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado 
a permanecer em serviço.
a) 20%
b) 30%
c) 40%
d) 50%

08. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que:
a) for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos;
b)  praticar ato definido como crime contra a administração pública,  a fé pública e a Fazenda 
Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional; 
c)  revelar  segredos  de  que  tenha  conhecimento  em  razão  do  cargo,  desde  que  o  faça 
dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;
d) praticar insubordinação, mesmo que não seja tão grave.

09. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o 
inativo:
a)  praticou,  quando  em  atividade,  falta  grave  para  a  qual  é  cominada  nesta  lei  a  pena  de 
demissão ou de demissão a bem do serviço público;
b) aceitou ilegalmente cargo ou função pública;
c)  aceitou  representação  de  Estado  estrangeiro  sem  prévia  autorização  do  Presidente  da 
República; 
d) todas corretas.

10. Extingue -se a punibilidade pela prescrição: da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão 
ou multa, em _____ anos e da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a bem do serviço 
público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em _____ anos.
a) 2 e 5
b) 2 e 4
c) 3 e 5
d) 2 e 6

GABARITO

01. C
Comentários: O prazo correto é de 30 dias.

02. D
Comentários: O Estatuto diz que basta ele estar em dia com suas funções.

03. D
Comentários: O  funcionário  não  pode  aceitar  representação  de  Estado  estrangeiro,  sem 
autorização do Presidente da República.

04. D
Comentários: Segundo o Estatuto, o funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa 
qualidade, causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados.



05. D
Comentários: A única que não é considerada pena disciplinar é a disponibilidade.

06. C
Comentários: O prazo correto é de 90 dias.

07. D
Comentários: O percentual correto é de 50% por dia.

08. D
Comentários: A insubordinação deve ser grave.

09. D
Comentários: É o que diz o Estatuto, Lei 869.

10. A
Comentários:  Segundo o Estatuto,  temos:  falta sujeita à pena de repreensão,  suspensão ou 
multa, em 2 (dois) anos e da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a bem do serviço 
público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em 5 (cinco) anos.


