ACADEMIA DO CONCURSO PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ
TÉCNICO MÉDIO DE DEFENSORIA
DIREITO ADMINISTRATIVO/ESTATUTO
DICA DE MESTRE
Prof. Valmir Rangel

01) FGV/Analista de Processos Administrativos Disciplinares/IBGE/2016
No que tange ao regime constitucional atinente a concurso público para investidura em cargo ou emprego
público, a Carta Magna prevê que:
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, vedado o ingresso de estrangeiros no serviço público.
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.
c) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, a critério
da autoridade máxima da instituição;
d) As regras constitucionais referentes ao ingresso de pessoal no serviço público são aplicáveis apenas aos
órgãos e entidades da Administração Direta que ostentem personalidade jurídica de direito público;
e) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o candidato aprovado em concurso público
será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
02) FGV/Oficial de Chancelaria/MRE/2016
Em tema de disposições gerais da Administração Pública, a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 estabelece que é vedado:
a) Em qualquer hipótese, acumulação remunerada de quaisquer cargos públicos, independentemente da existência
de compatibilidade de horários;
b) Contratação de pessoal por tempo determinado sem concurso público, ainda que para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
c) Direito à livre associação sindical ao servidor público civil, eis que já está protegido legalmente pelo regime
estatutário;
d) Exercício de greve para o pessoal do serviço público, sendo inaplicáveis as regras vigentes da iniciativa privada;
e) Vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público.
03) FGV/Contador/SEFIN-RO/2018
A respeito da organização da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.

Na descentralização existe vinculo hierárquico e na desconcentração há o controle entre a administração
central e o órgão desconcentrado, sem vínculo hierárquico.
Na desconcentração, uma entidade da administração indireta distribui competências entre diversos órgãos de
sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços.
Na centralização, o Estado executa suas tarefas diretamente, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes
administrativos que compõem sua estrutura funcional.

Está correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III apenas.
e) II e III, apenas.
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04) FGV/Analista Administrativo/TJ -BA/2015
Em relação às sociedades de economia mista, de acordo com o texto constitucional, bem como a doutrina
majoritária e a jurisprudência, é correto afirmar que:
a) Integram a Administração Indireta, possuem personalidade jurídica de direito público e aplica-se a
responsabilidade civil objetiva e a vedação constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos.
b) Somente podem ser criadas por lei complementar, cabendo à lei específica definir as áreas de sua atuação,
respeitado seu objeto, que deve ser limitado às atividades de prestação de serviços públicos.
c) Se o objeto de sua atividade for a exploração de atividade econômica em sentido estrito (tipicamente mercantil
e empresarial), a responsabilidade civil é subjetiva, mas caso, ao contrário, executem serviços públicos típicos,
ficam sob a égide da responsabilidade objetiva prevista na Constituição.
d) Seu pessoal submete-se ao regime estatutário, cujos princípios e normas se encontram na legislação
específica sobre servidores públicos e, por isso, o vínculo jurídico que se firma entre os funcionários e as
entidades tem natureza legal e não contratual.
e) Integram a Administração Indireta, mas possuem personalidade jurídica de direito privado, não se aplicando as
normas de vedação de acumulação de cargos e empregos públicos, e a responsabilidade civil de seus agentes
no exercício da função é sempre objetiva.
05) FGV/Analista/IBGE/2016
Órgão de controle interno de determinada fundação pública realiza auditoria no setor responsável pelas
licitações e contratos administrativos da fundação. Na diligência, verifica-se que não há necessidade de se realizar
aquisição de determinado produto, mas o edital de licitação acabara de ser publicado. Após as providências
administrativas cabíveis, a fundação revoga o edital de licitação. Na hipótese em tela, a fundação pública agiu de
acordo com o princípio administrativo da:
a) Legalidade, em que a Administração Pública exerce o controle interno sobre os seus próprios atos, com a
possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar os ilegais, independentemente de recurso
ao Poder Judiciário;
b) Autotutela, em que a Administração Pública exerce o controle sobre os seus próprios atos, com a possibilidade
de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder
Judiciário;
c) Nulidade, em que a Administração Pública exerce o controle externo sobre os atos de seus órgãos, com a
possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar os ilegais, independentemente de recurso
ao Poder Judiciário.
d) Independência, em que a Administração Pública exerce o controle geral sobre os atos de seus órgãos, com a
possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, mediante autorização prévia do
Poder Judiciário;
e) Autonomia, em que a Administração Pública exerce o controle sobre os atos de seus órgãos, com a
possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar os ilegais, mediante autorização prévia do
Poder Judiciário.
06) FGV/Auditor/SEFIN-RO/2018
Paulo, servidor público efetivo da União, montou um esquema por meio do qual fraudava o valor indicado nas
avaliações de imóveis estaduais, a fim de aliená-los por valor inferior ao de mercado. O esquema gerou prejuízos que
chegaram a milhões de reais e foi descoberto sete anos após o seu fim. Considerando o exposto, assinale a afirmativa
correta.
a) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei prescreveu após transcorrido o prazo de
cinco anos, mas pode ser proposta ação de ressarcimento ao Erário.
b) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta enquanto Paulo for
servidor ativo, e até cinco anos após sua aposentadoria.
c) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei ou a ação de ressarcimento ao Erário não
podem ser propostas, em razão da consumação da prescrição.
d) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei, incluindo o ressarcimento ao Erário,
pode ser proposta em até oito anos após a prática do ato de improbidade.
e) A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta em até oito anos após
a prática do ato de improbidade, ressalvada a ação de ressarcimento, que é imprescritível.
07) FGV/Assistente Legislativo/Câmara de Salvador-BA/2018
Almir, servidor público da Câmara Municipal de Salvador e membro da comissão permanente de licitação,
valendo-se de seu cargo, em conluio com seu amigo Adir, que não é servidor público, frustrou a licitude de processo
licitatório no âmbito do legislativo municipal. A fraude praticada fez com que a sociedade empresária de que Adir é
sócio-administrador saísse vencedora no certame e celebrasse contrato superfaturado. Na hipótese descrita, no que
concerne ao sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, de acordo com as disposições da Lei nº 8.429/92:
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a) Almir deve responder por ato de improbidade administrativa, mas Adir não pode ser responsabilizado por ato
de improbidade porque não é servidor público;
b) Ambos devem ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa, seja o agente público Almir, seja o
particular Adir que concorreu e se beneficiou do ato;
c) Almir e Adir não podem responder por ato de improbidade administrativa, porque não ostentam a qualidade de
ordenador de despesas;
d) Adir deve responder por ato de improbidade administrativa porque causou dano ao erário, mas Almir não pode
ser responsabilizado por ato de improbidade porque é servidor público;
e) Almir e Adir não podem responder por ato de improbidade administrativa, porque não ostentam a qualidade de
agentes políticos.
08) FGV/Analista Judiciário/TJ-SC/2018
Poder de Polícia pode ser conceituado como atividade da Administração Pública que se expressa por meio de
seus atos normativos ou concretos, com fundamento na supremacia geral do interesse público, para, na forma da lei,
condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas.
Nesse contexto, de acordo com modernas doutrina e jurisprudência, o poder de polícia é:
a)
b)
c)
d)
e)

Delegável na fase de fiscalização de polícia, pois está ligado ao poder de gestão do Estado.
Delegável na fase de sanção de polícia, pois está ligado ao poder de império do Estado.
Delegável em qualquer fase, pois decorre do poder hierárquico do Estado.
Indelegável em qualquer fase, pois decorre da autoexecutoriedade administrativa.
Indelegável em qualquer fase, pois decorre da discricionariedade administrativa.

09) FGV/Procurador/Niterói-RJ/2014
A respeito do Poder de Polícia, assinale a afirmativa correta.
a) A polícia administrativa restringe o exercício das atividades ilícitas, vedadas pelo ordenamento e apresenta
relacionamento direito e imediato com o Poder Judiciário.
b) A licença não pode ser negada ao particular quando este atende a todos os requisitos legais a sua obtenção.
c) A licença não pode estar sujeita a prazo de validade, mas pode ser anulada ante ilegalidade superveniente.
d) A autorização tendo sido outorgada por prazo certo, é possível a sua revogação por questão de conveniência
administrativa.
e) A autorização é, em regra, ato administrativo vinculado, pelo qual a Administração consente no exercício de
certa atividade.
10) FGV/Advogado/Compesa-PE/2016
Com relação aos atos administrativos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O silêncio da Administração Pública em emitir o ato administrativo implica, necessariamente, em anuência tácita.
( ) Há atos administrativos que não são autoexecutórios, dependendo da intervenção do Poder Judiciário para sua
execução.
( ) É possível a convalidação de atos administrativos que possuam vícios sanáveis.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, F e V.
b) F, V e F.
c) V, V e V.
d) F, V e V.
e) F, F e F.
11) FGV/Analista Judiciário/TJ-GO/2014
Em relação ao ato administrativo discricionário, é correto afirmar que:
a) Pode ser invalidado e revogado tanto pelo Poder Judiciário como pela própria Administração, por razões
relacionadas, respectivamente, à legalidade e ao mérito do ato;
b) O administrador possui liberdade para agir com oportunidade e conveniência em todos os seus elementos
(sujeito, motivo, objeto, forma e finalidade);
c) Pode ser revogado por motivos de oportunidade e conveniência pelo Poder Judiciário, em razão de seu atributo
da autotutela;
d) Pode ser revogado ou invalidado apenas pela própria Administração, pela prerrogativa da autotutela, não
podendo sê-lo pelo Poder Judiciário;
e) A liberdade de o administrador aferir a oportunidade e conveniência não está presente em todos os seus
elementos, pois a lei impõe limitações, em especial na competência, forma e finalidade.
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12) FGV/Técnico Legislativo/Assembleia Legislativa-MT/2013
Tendo em vista os princípios que regem o processo administrativo, assinale a alternativa que contém apenas
princípios aplicáveis ao processo administrativo.
a)
b)
c)
d)
e)

Oficialidade, devido processo legal e formalismo procedimental.
Verdade material, oficialidade e informalismo procedimental.
Verdade material, inércia e devido processo legal.
Verdade formal, oficialidade e devido processo legal.
Verdade formal, inércia e formalismo procedimental.

13) FGV/Técnico Judiciário/TJ-SC/2015
O controle da Administração Pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos
quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder.
Nesse contexto, é correto afirmar que o controle:
a) Legislativo é aquele executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da Administração Pública, como, por
exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o Legislativo, realiza o controle
externo dos Poderes Executivo e Judiciário.
b) Judicial é levado a efeito pelo Poder Judiciário, ao qual cabe, em regra, decidir sobre a legalidade e o mérito
dos atos da Administração em geral, podendo invalidar e revogar, respectivamente, os atos ilegais e
inoportunos.
c) Administrativo é o que se origina da própria Administração Pública, como, por exemplo, quando o Chefe do
Executivo, pelo atributo da autotutela, promove a revisão (seja para invalidação, seja para alteração) de um ato
oriundo do Poder Legislativo.
d) Externo é exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário sobre os Poderes Legislativo e Executivo, que
estão sujeitos às decisões judiciais pelos princípios da inafastabilidade e supremacia da jurisdição, sendo que
tais poderes não exercem qualquer controle sobre o Judiciário.
e) Interno é exercido com exclusividade pelo Poder Executivo, por meio do Tribunal de Contas que promove a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos do próprio Executivo.
14) FGV/Advogado/Assembleia Legislativa-RO/2018
João estudante de direito, após concluir suas pesquisas sobre licitação dispensada, dispensável e inexigível,
concluiu que:
I.
II.
III.

Nas situações de licitação dispensada, a lei expressamente afasta a realização da licitação, ainda que a
competição seja possível;
Na licitação dispensável, a competição é possível, mas a lei permite que o administrador, apenas em razão do
baixo valor da contratação, deixe de realizá-la; e
Na licitação inexigível, apesar de a competição ser possível, a licitação será muito onerosa para o Poder
Público.

Sobre as conclusões de João, à luz da sistemática estabelecida na ordem jurídica, em especial na Lei nº
8.666/93, está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, somente.
c) II e III, somente.
d) I, somente.
e) III, somente.
15) FGV/Analista de Auditoria/IBGE/2016
De acordo com a Lei nº 8.666/93, aplica-se a inexigibilidade de licitação na seguinte hipótese:
a) Contratação em que a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.
b) Contratação de serviços técnicos de auditorias financeiras ou tributárias de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização.
c) Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha.
d) Contratação de instituição para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da
administração e de edições técnicas oficiais.
e) Fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou
autorizado, segundo as normas da legislação específica.
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16) FGV/Analista de Recursos Materiais e Logística/IBGE/2016
Presidente de fundação pública federal, atendendo a novo projeto de modernização e ampliação das
instalações físicas da entidade, deseja alienar determinado bem imóvel. Ao solicitar parecer técnico e jurídico ao órgão
competente sobre a questão, foi informado de que, como regra geral, de acordo com a Lei nº 8.666/93, deverá atender
a alguns requisitos, como o interesse público justificado, a avaliação prévia, a licitação na modalidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Compatível com o valor do imóvel, independentemente de prévia autorização legislativa;
Leilão e a prévia autorização legislativa;
Leilão, independentemente de prévia autorização legislativa;
Concorrência e a prévia autorização legislativa;
Concorrência, independentemente de prévia autorização legislativa.

17) FGV/Agente de Fiscalização/TCM -SP/2015
Determinado município iniciou processo licitatório para, na modalidade pregão, contratar sociedade empresária
para fornecer à municipalidade determinado material escolar, cujo padrão de desempenho e qualidade foram
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Durante a chamada fase externa
do pregão, aberta a sessão pública, os interessados entregaram os envelopes contendo a indicação do objeto e do
preço oferecidos. Assim, verificou-se que os cinco licitantes participantes apresentaram ofertas abaixo do valor
estimado pelo município, da seguinte forma: 50 mil, 52 mil, 53 mil, 54 mil e 58 mil reais. Passo seguinte, levando em
consideração o que dispõe a Lei nº 10.520/02, o pregoeiro deve:
a) Oportunizar ao autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquela
proceder a novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
b) Oportunizar a todos os licitantes que apresentaram ofertas abaixo do valor estimado pelo município proceder a
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
c) Proceder ao imediato julgamento e classificação das propostas, adotando o critério de menor preço, e
convocar o licitante que ofertou 50 mil reais para assinar o contrato;
d) Proceder à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação dos três licitantes que apresentaram
as melhores proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
e) Declarar vencedor o licitante que fez a oferta de menor valor (50 mil reais), homologar a licitação e adjudicar ao
vencedor o objeto da licitação, assinando com ele o contrato administrativo.
18) FGV/Advogado/Assembleia Legislativa-RO/2018
O procedimento licitatório na modalidade pregão surgiu para aperfeiçoar o regime de licitações, levando a uma
maior competitividade e desburocratizando a licitação. A Lei nº 10.520/02 estabelece que o pregão deve ser
a) Conduzido por comissão de licitação, que é formada por servidores de carreira ocupantes de cargo efetivo,
nomeados pela autoridade superior do órgão ou entidade licitante.
b) Presidido pelo pregoeiro, que pode ser servidor de carreira ou ocupante de cargo em comissão não
concursado, desde que seja designado expressamente para tal função.
c) Definido em razão do valor do contrato, sem limite mínimo para contratação e com limite máximo de seiscentos
e cinquenta mil reais.
d) Destinado à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
e) Destinado à alienação de bens pelo poder público àquele que ofertar o maior preço, seja ele igual ou superior
ao valor da avaliação, visando à celebração de negócio jurídico mais vantajoso à Administração Pública.
19) FGV/Advogado/Compesa-PE/2016
Acerca das alterações dos contratos administrativos, conforme disposições da Lei nº 8.666/93, analise as
afirmativas a seguir.
I.
II.
III.

É possível a alteração dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 por acordo das partes, quando conveniente a
substituição da garantia da execução.
Somente por acordo das partes é possível haver acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
É possível a alteração unilateral pela Administração quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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20) FGV/Advogado/DPE-MT/2015
Em relação aos contratos administrativos, assinale a afirmativa incorreta.
a) Os contratos referentes à prestação de serviços a serem executados de forma contínua admitem prorrogação,
até o limite de 60 (sessenta) meses.
b) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de obras ou
serviços, já recebidos ou executados, confere ao particular o direito à rescisão unilateral do contrato.
c) O regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de
modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
d) Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente pela Administração, quando houver
modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
e) A rescisão unilateral do contrato pela Administração, em razão da inexecução do contrato por parte do
particular, garante à Administração a assunção imediata do objeto do contrato.
21) FGV/Analista Administrativo/TJ-SC/2018
João, Analista Administrativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no exercício da função, causou danos
morais a Joana, parte autora em determinado processo judicial, cujos autos foram extraviados por culpa de João. Em
razão de tais fatos, Joana obteve êxito em ação indenizatória aforada em face do Estado de Santa Catarina. Na
hipótese narrada, o poder público estadual:
a) Pode acionar judicialmente João, mediante ação de regresso, tendo o ônus de comprovar que o agente público
agiu com culpa;
b) Pode acionar judicialmente João, mediante ação de regresso, desde que cumpra o ônus de comprovar que o
agente público agiu com dolo;
c) Pode acionar judicialmente João, mediante ação de regresso, independentemente de comprovar a culpa ou
dolo do agente, em razão da responsabilidade civil objetiva;
d) Não pode acionar judicialmente João, eis que a responsabilidade civil objetiva aplica-se apenas em face do
Estado, que não tem o direito de regresso contra o agente;
e) Não pode acionar judicialmente João, eis que o direito de regresso do Estado contra o agente somente surge
quando demonstrada má-fé, o que inocorreu no caso.
22) FGV/Oficial de Justiça/TJ-SC/2018
João, Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no dia 01/06/2011, conduzia veículo oficial
para realizar diligência citatória afeta às suas funções públicas, quando, culposamente, atropelou e matou Maria. No
dia 01/06/2014, sobreveio o trânsito em julgado de sentença penal condenando João pelo delito de homicídio culposo
na direção de veículo automotor. Em 01/06/2018, os filhos de Maria ajuizaram ação indenizatória em face do Estado de
Santa Catarina, em razão de sua responsabilidade civil:
a) Objetiva, mas já se operou a prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data do acidente;
b) Objetiva, mas já se operou a prescrição trienal, cujo termo inicial é a data do óbito;
c) Objetiva, e ainda não se operou a prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória;
d) Subjetiva, e ainda não se operou a prescrição trienal, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória;
e) Subjetiva, mas já se operou a prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data do acidente,
independentemente da data do óbito ou da sentença penal condenatória irrecorrível.
23) FGV/Secretário Executivo/INEA-RJ/2013
Nos termos do Decreto n. 2.479/79, (Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro), a investidura do servidor em cargo em comissão ocorrerá com a posse. Se a
posse do respectivo servidor não se verificar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento,
o referido diploma legal prevê, para a hipótese, a seguinte consequência jurídica:
a)
b)
c)
d)
e)

Ocorrerá a demissão do servidor.
Ocorrerá a exoneração do servidor.
Colocar-se-á o servidor em disponibilidade.
Tornar-se-á sem efeito o ato de provimento.
Anular-se-á a classificação do servidor no respectivo concurso.

24) FGV/Secretário Executivo/INEA-RJ/2013
Sobre as vantagens que podem ser pagas ao servidor, previstas no Decreto n. 2.479/79, assinale a afirmativa
correta.
a) O exercício de função gratificada não impede o recebimento da gratificação pela prestação de serviço
extraordinário.
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b) A gratificação por serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando a sua percepção qualquer direito
de incorporação ao vencimento, salvo para provento de aposentadoria quando percebida em caráter habitual
por mais de dez anos ininterruptos.
c) A título de compensação das despesas de viagem, mudança e instalação, será concedida ajuda de custo ao
funcionário que, em razão de exercício em nova sede, com caráter de permanência, efetivamente deslocar sua
residência.
d) O funcionário restituirá a ajuda de custo quando se transportar para a nova sede ou local da missão, nos prazos
determinados, ou, quando, antes de decorridos 6 (seis) meses do deslocamento ou do término da incumbência,
regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço.
e) Ao funcionário que se deslocar, temporariamente, em objeto de serviço, da localidade onde estiver sediada sua
unidade administrativa, conceder se á diária, a título de compensação das despesas de alimentação e
pousada ou somente de alimentação, não se estendendo a concessão dessa vantagem aos estagiários.
25) FGV/Secretário Executivo/INEA-RJ/2013
Segundo o Decreto-Lei n. 220/75 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do
Rio de Janeiro), são penalidades disciplinares:
I.
II.
III.
IV.
V.

Demissão.
Aposentadoria compulsória.
Prisão administrativa.
Repreensão.
Disponibilidade.

Estão corretas
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II, IV e V.
d) Apenas III, IV e V.
e) Apenas I, IV e V.
26) FGV/Secretário Executivo/INEA-RJ/2013
Segundo o Decreto n. 2.479/79, (Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro), dar-se-á vacância do cargo ou da função na data do fato ou da publicação do ato que
implique desinvestidura. As alternativas a seguir apresentam hipóteses de vacância previstas no mencionado Decreto,
à exceção de uma. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

Exoneração.
Demissão.
Reintegração.
Falecimento.
Aposentadoria.

27) FGV/Secretário Executivo/INEA-RJ/2013
Considere o Art. 38 do Decreto Lei n. 220/75: Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário
capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência
do serviço ou causar dano à Administração Pública.
No texto acima percebe-se, com clareza, uma característica marcante das infrações administrativas sujeitas ao
Poder Sancionador Administrativo. Assinale a alternativa que indica essa característica.
a)
b)
c)
d)
e)

Tipicidade fechada.
Informalidade.
Taxatividade.
Tipicidade aberta.
Discricionariedade.

28) FGV/Técnico Administrativo/INEA-RJ/2013
Segundo o Decreto Lei n. 220/75, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do
Rio de Janeiro, considerar-se-á em efetivo exercício o funcionário afastado por motivo de
I.
II.
III.
IV.
V.

Férias;
Casamento e luto, até 30 (trinta) dias;
Desempenho de cargo ou função de confiança na administração pública federal, estadual ou municipal;
Licença por interesse pessoal;
Missão oficial.
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Assinale:
a)
b)
c)
d)
e)

Se somente I, II e V estiverem corretos.
Se somente I, III e IV estiverem corretos.
Se somente II, III e IV estiverem corretos.
Se somente I, III e V estiverem corretos.
Se I, II, III, IV e V estiverem corretos.

29) FGV/Técnico Administrativo/INEA-RJ/2013
Segundo o Decreto n. 2.479/79 – Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro –, os cargos públicos são providos por:
a)
b)
c)
d)
e)

Nomeação.
Remoção.
Exoneração.
Integração.
Entrevista.

30) FGV/Técnico Administrativo/INEA-RJ/2013
O Decreto Lei n. 220/75 prevê diversos tipos de condutas passíveis da aplicação de pena disciplinar de
demissão pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. As alternativas a seguir apresentam comportamentos
passíveis de demissão, segundo o mencionado Decreto, à exceção de uma. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

Embriaguez habitual ou em serviço.
Abandono de cargo.
Incontinência pública e escandalosa.
Ausência justificada ao serviço por 20 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses.
Ofensa física em serviço, contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa.

31) FGV/Técnico Administrativo/INEA-RJ/2013
O Decreto n. 2.479/79 prevê e regulamenta diversos tipos de licença passíveis de gozo pelos servidores
públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. As alternativas a seguir apresentam licenças previstas
no decreto acima, à exceção de uma. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

Licença para tratamento de saúde.
Licença por motivo de doença em pessoa da família.
Licença para repouso à gestante.
Licença para desempenho de função de magistrado.
Licença para desempenho de mandato legislativo ou executivo.

32) FCC/Técnico de Atividade Judiciária/TJ-RJ/2012
Considere:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dois cargos privativos de médico.
Um cargo de juiz com outro de professor.
Dois cargos de professor.
Um cargo de professor com outro técnico ou científico.
Dois cargos privativos de advogado.

De acordo com o Decreto-Lei nº 220/75, é vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto
quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários nas hipóteses indicadas apenas em:
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.
e) II, III, IV e V.

8
ACP - Dia de Mestre - DPE/RJ - Direito Administrativo / Estatuto dos Servidores - Prof. Valmir Rangel

