
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS

01- A progressão  funcional  dos  servidores  nos  diversos  padrões  dos  níveis  das  tabelas  de 
vencimentos constantes do Anexo II da Lei nº 4.781/2006, far-se-á mediante o critério de:
a) idade;
b) número de filhos menores de 18 anos de idade;
c) escolaridade;
d) produtividade;
e) tempo de serviço.

02- A progressão funcional do servidor do DETRAN/RJ dar-se-á a cada ____ anos de efetivo 
exercício do servidor no DETRAN-RJ, a contar da aprovação do servidor no estágio probatório e 
da data do enquadramento dos atuais  servidores,  na forma prevista no Capítulo XI da Lei  nº 
4.781/2006.
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 10.

03- A progressão funcional do servidor do DETRAN/RJ será concedida por ato do:
a) Governador do RJ;
b) Presidente do DETRAN-RJ;
c) Secretário de Segurança Pública;
d) Presidente do Tribunal de Justiça;
e) Secretário de Defesa Civil.

04- Os  resultados  obtidos  pelos  servidores  nos  cursos  de  aprimoramento  e  qualificação 
profissional promovidos, credenciados ou autorizados pelo DETRAN-RJ serão considerados para 
a  concessão  da  Gratificação  de  Valorização  Profissional,  criada  no  Capítulo  V  da  Lei  nº 
4.781/2006.
Tais cursos deverão ter a duração mínima de ____ horas.
a) 24;
b) 15;
c) 30;
d) 8;
e) 20.

05- A cada ______ anos deverão ser oferecidas a cada servidor do DETRAN/RJ, no mínimo, ____ 
horas em cursos de capacitação.
a) 4 / 30;
b) 5 / 60;
c) 6 / 120;
d) 4 / 45;
e) 3 / 90.



06- Sobre os “cursos de aprimoramento e qualificação profissional promovidos, credenciados ou 
autorizados pelo DETRAN-RJ”, leia, analise e responda:
I  -  O servidor em período de férias ou em licença prevista em lei não poderá ser indicado para 
participar de cursos de capacitação.
II  -  O servidor que, quando indicado, não quiser participar dos cursos de capacitação, deverá 
comunicar  sua  decisão,  por  escrito,  ao  titular  do  órgão  responsável  pelo  desenvolvimento 
funcional dos servidores do DETRAN-RJ.
III  -  Os  resultados  obtidos  pelos  servidores  no  Programa  Anual  de  Valorização  Profissional 
nortearão  o  planejamento  e  a  definição  das  novas  ações  necessárias  para  seu  constante 
desenvolvimento, objetivando assegurar a qualidade dos serviços prestados pelo DETRAN-RJ.
a) o I e o II são os únicos corretos;
b) o I e o III são os únicos corretos;
c) o II e o III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os tens estão incorretos.

07-   A Gratificação  de  Valorização  Profissional,  que  se  constitui  em  adicional,  destinada  a 
incentivar,  de  modo permanente,  o  desenvolvimento  e  a  qualificação  dos servidores  públicos 
efetivos e estáveis da Parte Permanente e Suplementar do Quadro de Pessoal do DETRAN-RJ, 
objetiva:
a) o aperfeiçoamento do servidor;
b) a avaliação do servidor;
c) o aprimoramento do servidor;
d) o aproveitamento do servidor;
e) o melhor desempenho da função pública.

08- Para fins da percepção da Gratificação de Valorização Profissional poderão ser consideradas 
horas de capacitação aquelas em que o servidor:
a) despender estudando;
b) despender em um curso de pós-graduação;
c) despender em um curso de mestrado;
d) despender na elaboração de sua monografia final de graduação;
e) atuar como instrutor nos cursos promovidos pelo DETRAN-RJ, integrantes do Programa Anual 
de Valorização Profissional.

09-  A atividade de instrutor não será remunerada e será exercida sem prejuízo das atividades 
normais do servidor, mediante autorização de sua chefia e limitadas, para efeito de cômputo para 
a percepção da Gratificação de Valorização Profissional, a _____ horas a cada ______ anos.
a) 90 / 3;
b) 630 / 5;
c) 270 / 4;
d) 540 / 5;
e) 45 / 2.

10- Sobre os “cursos de aprimoramento e qualificação profissional promovidos, credenciados ou 
autorizados pelo DETRAN-RJ”, leia, analise e responda:
I  -  Será exigido período de permanência mínimo no DETRAN-RJ, após o término dos cursos 
referidos no caput do art. 211 da Lei  nº 4.781/2006, aos servidores que os tenham realizado às 
expensas do DETRAN/RJ.
1 Art. 21 - Os cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado deverão, para efeito de concessão da Gratificação de 
Valorização Profissional, guardar estreita relação com as atribuições descritas para o cargo ocupado pelo servidor e estarem previstos  
no Programa Anual de Valorização Profissional do DETRAN-RJ, observando-se o disposto no § 3º do art. 19 desta Lei.



II - O período de permanência mínimo a que se refere o item I (anterior) será previamente fixado 
no Programa Anual de Valorização Profissional do DETRAN-RJ, devendo o servidor dele tomar 
ciência antes de iniciar tais cursos.
III - O período de permanência a que se refere o item II (anterior) não poderá ser inferior a 1 (um) 
ano ou superior a 5 (cinco) anos, sendo esta gradação definida em função do valor investido pela 
Autarquia  no  desenvolvimento  do  servidor,  conforme  estabelecido  no  Programa  Anual  de 
Valorização Profissional do DETRAN-RJ.
a) o I e o II são os únicos corretos;
b) o I e o III são os únicos corretos;
c) o II e o III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os tens estão incorretos.

Gabarito

01. E
Comentário:  Responde  à  questão  a  alternativa  “e”  de  acordo  com  o  artigo  11  da  Lei  nº 
4.781/2006. Ressalta-se que o §1º do art. 11 da citada Lei dispõe:
§ 1º - A progressão funcional importa na majoração do vencimento do servidor, correspondente à 
elevação de um padrão na faixa que ocupa na tabela de vencimentos.

02.  A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o §2º do artigo 11 da Lei nº 
4.781/2006.

03. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o §3º do artigo 11 da Lei nº 
4.781/2006.

04. C
Comentário:  Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o artigo §1º do 16 da Lei nº  
4.781/2006.

05. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o artigo §2º do 16 da Lei nº 
4.781/2006.

06. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os §§ 3º, 4º e 5º do artigo 16 
da Lei nº 4.781/2006.

07.  E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o caput do artigo 18 da Lei nº 
4.781/2006, devendo ressaltar que:
§  1º  - A Gratificação  de  Valorização  Profissional  será  concedida  por  ato  do  Presidente  do 
DETRAN-RJ e terá como base o merecimento dos servidores a que se refere o caput deste artigo 
(referindo-se ao art. 18 da Lei nº 4.781/2006).



08. E
Comentário:  Responde  à  questão  a  alternativa  “e”  de  acordo  com  o  artigo  20  da  Lei  nº 
4.781/2006, ressaltando que:
§ 1º - Para exercer as atividades de instrutor, o servidor deverá cumprir, no mínimo, 60 (sessenta) 
horas em cursos de formação de instrutores, com grau de aproveitamento.

09.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o §3º do artigo 20 da Lei nº 
4.781/2006.

10. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os §§1º, 2º e caput do art. 22 
da Lei nº 4.781/2006.


