
Estatuto

01- A ________  ocorrerá  quando  o  servidor  estável  houver  sofrido  uma  limitação  física  ou 
problema de saúde, tornando-se inapto ao pleno exercício do cargo que ocupa.
a) nomeação;
b) reintegração;
c) aproveitamento;
d) readaptação;
e) nenhuma delas.

02- A _______ decorre do ato de provimento de cargo, contudo se revela como ato do servidor, 
através do qual, o mesmo aceita o cargo e assume as responsabilidades que lhe são inerentes.
a) investidura
b) readaptação
c) aproveitamento
d) reintegração
e) nomeação

03- A pena de demissão será aplicada nos caso do servidor se ausentar do serviço, sem causa 
justificada, por _____ dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses.
a) 10
b) 20
c) 25
d) 30
e) 40

04- Segundo o Decreto 2479/79, a pena de suspensão será aplicada nos casos de falta grave, 
desrespeito a proibições que, pela sua natureza, não ensejam pena de demissão e reincidência 
em falta já punida com repreensão. Esta pena não poderá exceder a ____ dias.
a) 90
b) 100
c) 150
d) 180
e) 200

05- ________ é a pena que será aplicada verbalmente em casos de negligência e comunicada ao 
órgão competente.
a) advertência
b) repreensão
c) suspensão
d) multa
e) destituição de função



Gabarito
01. D
Comentários: A readaptação poderá ocorrer, de forma provisória, no próprio cargo com redução 
ou  modificação  das  atribuições,  respeitada  a  natureza  do  mesmo,  após  inspeção  por  junta 
médica.

02. A
Comentários: A investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com o exercício.

03. B
Comentários: De acordo com o artigo 298 do Decreto 2479/79, o tempo correto é de 20 dias.

04. D
Comentários: De acordo com o Decreto mencionado na questão, em seu artigo 296, parágrafo 
primeiro, a pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias.

05. A
Comentários: Neste caso, o artigo 294 do Decreto 2479/79, menciona a advertência para este 
tipo de caso.


