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01. Política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:
I – valorização e dignificação da função pública e do servidor público;
II – profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público;
III – constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de
administradores.

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

02.  Serão  concedidas ao servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo  e função pública 
férias-prêmio com duração de ____ meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço 
público do Estado de Minas Gerais.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

03. Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
I – assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes;
II – assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde o
nascimento até seis anos de idade;
III – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

04. O servidor público estável só perderá o cargo:
I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão incorretos
d) todos estão corretos

05. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em lei 
complementar, os casos de servidores:
I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;



III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão incorretos
d) todos estão corretos

06. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas aos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos do Tesouro,
o Estado poderá constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por 
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante ____ que disporá sobre a natureza e a 
administração desses fundos.
a) lei
b) regulamento
c) ato normativo
d) decreto

07. O número de Deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos 
Deputados e,  atingido o número de trinta e seis,  será acrescido de tantos quantos forem os 
Deputados Federais acima de _____.
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

08. Perderá o mandato o Deputado:
I – que infringir proibição estabelecida no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das reuniões ordinárias, 
salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia Legislativa;

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão incorretos
d) todos estão corretos

09. Ás comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Assembleia;
II – realizar audiência pública com entidade da sociedade civil;
III – realizar audiência pública em regiões do Estado, para subsidiar o processo legislativo,
observada a disponibilidade orçamentária;

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos



10. Privativamente à Assembleia Legislativa:
I – eleger a Mesa e constituir as comissões;
II – elaborar o Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia.

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

GABARITO

01. C
Comentários: De acordo com o artigo 30 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.

02. B
Comentários:  O correto, segundo o artigo 31, parágrafo quarto da Constituição de Minas é 3 
meses.

03. C
Comentários: De acordo com o artigo 31, parágrafo sexto da Constituição de Minas Gerais, todos 
os itens estão corretos.

04. D
Comentários: De acordo com o artigo 35 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.

05. D
Comentários:  De acordo com o artigo 36, parágrafo quarto da Constituição de Minas Gerais, 
todos os itens estão corretos.

06. A
Comentários: O correto é mediante lei, segundo a Constituição de Minas Gerais.

07. C
Comentários: O correto, segundo o artigo 52 da Constituição Estadual é 12.

08. D
Comentários: De acordo com o artigo 58 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.

09. C
Comentários: De acordo com o artigo 60, parágrafo segundo da Constituição de Minas Gerais, 
todos os itens estão corretos.

10. C
Comentários: De acordo com o artigo 62 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.


