
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

01.  O direito do servidor público do RJ de requerer prescreverá em ______ dias, nos demais 
casos, ressalvados os previstos em leis especiais.
a) 100;
b) 150;
c) 200;
d) 300;
e) 120.

02. São deveres do servidor público do RJ, entre outros: 
I - assiduidade; 
II - pontualidade; 
III - urbanidade.
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.

03. Ao servidor público do RJ é proibido, entre outros atos: 
I - referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e atos da 
Administração Pública,  ou censurá-los,  pela  imprensa ou qualquer  outro  órgão de divulgação 
pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los, do ponto de vista doutrinário ou da 
organização do serviço; 
II - retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão estadual, com o fim de criar direito 
ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a 
mesma finalidade; 
III  -  valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da 
função pública.

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.

04. Leia, analise e marque a proposição incorreta:
a)  Pelo  exercício  irregular  de  suas  atribuições,  o  funcionário  responde  civil,  penal  e 
administrativamente. 
b) A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo da 
Fazenda Estadual ou de terceiros.
c) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa 
qualidade.
d)  A  responsabilidade  administrativa  resulta  de  atos  praticados  ou  omissões  ocorridas  no 
desempenho do cargo ou função,  ou fora dele,  quando comprometedores  da dignidade e do 
decoro da função pública.
e)  As  cominações  civis,  penais  e  disciplinares  deverão  cumular-se,  sendo  umas  e  outras 
independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa.



05. São penas disciplinares aplicáveis ao servidor público do RJ: 
a) advertência e demissão;
b) repreensão e cassação de aproveitamento;
c) suspensão e disponibilidade;
d) multa e exoneração;
e) destituição de função e remoção.

06. Leia, analise e responda com base nas proposições:
I - A pena de advertência será aplicada por escrito em casos de negligência e comunicada ao 
órgão de pessoal. 
II  -  A pena de repreensão será  aplicada por  escrito  em casos  de desobediência  ou falta  de 
cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com 
pena de advertência. 
III - A pena de suspensão será aplicada entre outros casos na ocorrência:falta grave; desrespeito 
a proibições que, pela sua natureza, não ensejarem pena de demissão; reincidência em falta já 
punida com repreensão. 

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 pena de suspensão não poderá exceder a ______  dias.
a) 90;
b) 60;
c) 120;
d) 150;
e) 180.

08. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por inciativa do chefe 
imediato  do  funcionário,  poderá  ser  convertida  em  multa,  na  base  de  _____  %  por  dia  de 
vencimento  ou  remuneração,  obrigado,  nesse  caso,  o  funcionário  a  permanecer  no  serviço 
durante o número de horas de trabalho normal.
a) 30;
b) 25;
c) 50;
d) 20;
e) 40.

09. Para fins exclusivamente disciplinares, considera-se como abandono de cargo, a ausência ao 
serviço, sem justa causa, por ______ dias consecutivos.
a) 10;
b) 30;
c) 20;
d) 15;
e) 08.



10. São competentes para aplicação de penas disciplinares aos servidores públicos do RJ:
I  -  o  Governador,  em qualquer caso e,  privativamente,  nos casos de demissão,  cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade;
II  -  os  Secretários  de  Estado  e  demais  titulares  de  órgãos  diretamente  subordinados  ao 
Governador em todos os casos, exceto nos de competência privativa do Governador;
III  -  os dirigentes de unidades administrativas em geral,  nos casos de penas de advertência, 
repreensão, suspensão até 30 (trinta) dias e multa correspondente.
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 inciso II do artigo 32 do 
Decreto-Lei nº 220/75.

02. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos I, II e III do artigo 39 
do Decreto-Lei nº 220/75.

03. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos I, II e III do artigo 40 
do Decreto-Lei nº 220/75.

04. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, estando incorreta, de acordo com o artigo 45 
do Decreto-Lei nº 220/75, a saber:
Art. 45 - As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras 
independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. (grifo nosso)

05. A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com os incisos do artigo 46 do 
Decreto-Lei nº 220/75.

06. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, estando corretos os itens II e III, de acordo, 
respectivamente, com os artigos 49 e 50 (incisos I, II e III) do Decreto-Lei nº 220/75.
O único item incorreto é o I, vez que o art. 48 do Decreto-Lei nº 220/75 dispõe:
Art.  48 -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  verbalmente em  casos  de  negligência  e 
comunicada ao órgão de pessoal. (grifo nosso)

07. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o §1º do artigo 50 do Decreto-
Lei nº 220/75.



08. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o §3º do artigo 50 do Decreto-
Lei nº 220/75.

09. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o §1º do artigo 52 do Decreto-
Lei nº 220/75. * Nova redação dada pela Lei Complementar nº 85/1996.

10. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos I, II e III do artigo 56 
do Decreto-Lei nº 220/75.


