
PLANOS DE CARGOS E VENCIMENTOS

01- Não poderão concorrer à promoção os servidores que tenham sofrido alguma penalidade, no 
período de ____ anos antes da seleção.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

02-  A implantação do Plano de Cargos e Salários será precedida de:
I – revisão  e racionalização da estrutura e das atividades sistêmicas ou comuns;
II – redimensionamento da força de trabalho;
III – levantamento e informatização de dados cadastrais dos servidores e avaliação completa de 
documentação.
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) somente o item III está correto
d) somente o item II está correto
e) todos os itens estão corretos.

03- Os ocupantes de cargos do atual quadro permanente e os servidores públicos estaduais, em 
exercício  no  DETRAN-RJ,  inclusive  os  alcançados  por  leis  especiais,  poderão  ingressar  por 
transposição nos cargos de carreira no novo Plano de Cargos e Salários, de que trata este Plano, 
mediante opção e desde que:
I – as atribuições do cargo ocupado sejam iguais os assemelhados àquelas do novo cargo e de 
mesma escolaridade;
II – preencham os requisitos exigidos para o ingresso da carreira;
III – venham a requerer a sua inclusão no novo Plano de Cargos e Salários.
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) somente o item III está correto
d) somente o item II está correto
e) todos os itens estão corretos.

04- Os  vencimentos  dos  ocupantes  do  quadro  suplementar  corresponderão  a  ________  do 
vencimento da classe G – nível universitário de segundo grau – tendo por base a carreira que 
mais  se  assemelhe  ao  Plano  de  Cargos  e  Salários,  em virtude  da  natureza  das  funções,  e 
utilizando-se para fins de definição de valores o tempo de serviço.
a) 50%
b) 60%
c) 70%
d) 80%
e) 90%



05- O enquadramento inicial será feito no prazo máximo de ____ dias, após a data de publicação 
do Plano,  sendo revisto  6  meses após,  com o objetivo  de avaliar  os  servidores  que tenham 
aprimorado seus conhecimentos técnicos e demonstrado interesse no desenvolvimento de suas 
funções.
a) 60
b) 70
c) 80
d) 90
e) 95

GABARITO

01. A
Comentários: O correto é de 2 anos, segundo o parágrafo segundo do artigo 11 do Plano de 
Carreira.

02. E
Comentários: De acordo com o artigo 18 do Plano de Carreira, todos os itens estão corretos.

03. E
Comentários: De acordo com o artigo 19 do Plano de Carreira, todos os itens estão corretos.

04. C
Comentários: O correto, segundo o artigo 21 do Plano de Carreira é de 70%.

05. D
Comentários: O correto, segundo o artigo 23 do Plano de Carreira é de 90 dias.


