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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra dos professores-autores
Prezado estudante
Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de esclarecer
alguns poucos aspectos sobre o assunto tão abrangente. Sinto-me honrado
em poder colaborar com você.
Minha maior satisfação é de saber que este material didático terá uma dupla
utilidade: a primeira, de levar até você um melhor grau de compreensão
a respeito da administração pública e do corpo de pessoal que a integra
– o que por certo se traduzirá em maior desempenho profissional de sua
parte. A segunda, mais importante a meu ver, é a formação intelectual de
indivíduos com capacidade analítica radical, fruto de todo estudo e reflexão
a que você se submete, e que por certo melhorará o próprio exercício da
cidadania e, consequentemente, o País.

Bons estudos e bom aproveitamento!
Os autores.
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Aula 1 - Disposições constitucionais
gerais relativas aos
servidores públicos

Aula 1 - Disposições constitucionais gerais relativas aos servidores públicos
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Assista ao vídeo sobre Administração direta e indireta na Tv
Justiça.
Acesso em: http://www.youtube.com/watch?v=FSWrHTat7
SU&feature=related

Servidor público civil: pessoa
legalmente investida no cargo
público.
Servidor público militar:
aquele que integra as Forças armadas e os serviços militares estaduais (polícia militar e corpo de
bombeiros militar)

Democracia: é o governo do
povo, pelo povo e para o povo

e-Tec Brasil
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Caput: é o termo, geralmente
usado nos textos legislativos, em
referência ao enunciado do artigo. Caput vem do latim e significa
cabeça (http://pt.wikipedia.org/

a)

wiki/Caput);

b)

c)

d)

Aula 1 - Disposições constitucionais gerais relativas aos servidores públicos
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Para melhor entendimento da
matéria, acesse: http://jus2.
uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=317

Governo: complexo de regras
ou princípios adotados, que sirvam de orientação ou fundamentos aos poderes do governante
ou governantes, cujas mãos e
colocado o governo

•
•
•
•

e-Tec Brasil
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Anotações

Aula 1 - Disposições constitucionais gerais relativas aos servidores públicos
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Aula 2 - Do acesso ao serviço público

Cargo: na terminologia jurídica, particularmente designa o
emprego, tido ou mantido pela
pessoa em estabelecimento público ou particular, e a situação
da pessoa, diante de certo posto
ou encargo, que lhe é confiado.

a)

Aula 2 - Do acesso ao serviço público
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Emenda Constitucional: designa tanto o processo como o
resultado da atividade do poder constituinte de reforma da
Constituição. A CF/88 denomina
emenda constitucional ao processo comum de reforma, previsto no art. 60, dando o nome de
revisão à reforma a que se refere
o art. 3° do ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

b)

c)

e-Tec Brasil
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Consolidações das Leis Trabalhistas: assim se diz da reunião, em um só corpo, convenientemente sistematizadas, de todas
as leis referentes a uma matéria.

Aula 2 - Do acesso ao serviço público

21

e-Tec Brasil

Incisos: derivado do latim incius
(aberto, cortado), e geralmente
empregado, na linguagem jurídica, para indicar cada uma das
divisões, feitas num artigo da lei,
encabeçada por um número ou
por uma letra.

e-Tec Brasil
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Aula 2 - Do acesso ao serviço público
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Anotações

Aula 2 - Do acesso ao serviço público
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Aula 3 - Investidura em cargo ou
emprego público

a)

33

Aula 3 - Investidura em cargo ou emprego público
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33
33

33

33

33
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a)

b)

c)

Aula 3 - Investidura em cargo ou emprego público
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Aula 4 - Concurso público

Aula 4 - Concurso público

31

e-Tec Brasil

a)
b)

c)

d)

e-Tec Brasil
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e)

a)
Veja a posição do STF a respeito:
http://www.jusbrasil.com.br/
noticias/947707/stf-julga-inconstitucional-a-investidura-derivada-por-violar-o-principio-do-concurso-publico-informativo-537

b)

Aula 4 - Concurso público
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Para saber mais a respeito, acesse:
http://www.direitodoestado.com.br/noticias_detail.
asp?cod=5324

Anotações

Aula 4 - Concurso público
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Aula 5 - Validade do concurso público

Aula 5 - Validade do concurso público
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Aula 5 - Validade do concurso público
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Que a nomeação para cargo em
comissão, em face da Súmula
Vinculante nº 13, do STF, que
dispõe: “A nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão
ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, compreendido
o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição
Federal.”

Aula 5 - Validade do concurso público
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O Estatuto da Igualdade Racial,
cuja votação está em andamento,
instituirá nova reserva válida tanto para a administração pública
quanto para a iniciativa privada,
ainda que mais impositiva para a
primeira.
Para saber mais, acesse: http://
www.cedine.rj.gov.br/legisla/federais/Estatuto_da_
Igualdade_Racial_Novo.pdf

Anotações

Aula 5 - Validade do concurso público
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Aula 6 - Ingresso e movimentação no
serviço público

•

•

Aula 6 - Ingresso e movimentação no serviço público
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Para entender o conjunto: diferenças entre provimento original
e derivado, acesse: http://www.
vemconcursos.com/opiniao/
index.phtml?page_id=1674

Aula 6 - Ingresso e movimentação no serviço público
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Aula 7 - Contratação por tempo
determinado

Aula 7 - Contratação por tempo determinado
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•
•

Aula 7 - Contratação por tempo determinado
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•
•
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Aula 8 - Estabilidade e efetividade

Aula 8 - Estabilidade e efetividade
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Para saber mais, consulte o site do
STF: (MS 24.543/DF, Relator Min.
Carlos Velloso, DJ 12/09/2003)
ou http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado

e-Tec Brasil
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Aula 8 - Estabilidade e efetividade
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a)
b)
c)
d)

Aula 8 - Estabilidade e efetividade
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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Indústria da Construção Civil

Aula 9 - Vacância de cargo público

Vacância: Do latim, de vacare
(estar vazio).Vacância do cargo:
é a declaração oficial de que o
cargo, ou o emprego, se encontra
vago, a fim de que seja provido
um novo titular

Aula 9 - Vacância de cargo público
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Improbidade administrativa:
é a falta de retidão, desonestidade, o procedimento malicioso, a
atuação perniciosa;
Inassiduidade habitual:não é
assíduo;
Incontinência pública: o que
se faz com excesso ou sem medida;
Legítima defesa: toda ação
de repulsa levada a efeito pela
pessoa ao ataque injusto a seu
corpo;
Dilapidação do patrimônio
nacional: prejuízo financeiro ao
patrimônio da nação.

e-Tec Brasil
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Aula 9 - Vacância de cargo público
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Anotações
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Aula 10 - Remuneração no serviço
público

Aula 10 - Remuneração no serviço público
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Subsídio: remuneração fixa e
mensal, paga aos membros do
poder legislativo federal, estadual
ou municipal.

Aula 10 - Remuneração no serviço público
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Data-base: é o período do ano
em que patrões e empregados se
reúnem para repactuar os termos
dos seus contratos coletivos
de trabalho.

Anotações

e-Tec Brasil
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Aula 11 - Instituição do subsídio

Aula 11 - Instituição do subsídio
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Aula 11 - Instituição do subsídio
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Aula 12 - Limitador

1.

Aula 12 - Limitador
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
Para entender sobre a questão do
teto leia o artigo disponível em
http://jus.uol.com.br/revista/
texto/328/teto-constitucional-de-remuneracao-dos-agentes-publicos/3

e-Tec Brasil
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9.
10.
11.

Desembargador federal é denominação, dada por regimento
interno de Tribunal Regional Federal, a seus membros.

Aula 12 - Limitador
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Aula 12 - Limitador
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Anotações

e-Tec Brasil
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Aula 13 - Incidência cumulativa

Aula 13 - Incidência cumulativa
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Carta magna: expressão usada
para indicar a Carta Constitucional ou a Constituição de um país.

e-Tec Brasil
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Aula 13 - Incidência cumulativa
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Proventos: o que se paga ao
inativo.

e-Tec Brasil
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Para saber mais sobre acumulação de Cargos públicos leia o
artigo http://jus.uol.com.br/
revista/texto/3717/acumulacao-de-cargos-publicos

Anotações

Aula 13 - Incidência cumulativa
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Aula 14 - Aplicabilidade do limitador
remuneratório

Aula 14 - Aplicabilidade do limitador remuneratório
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Aula 14 - Aplicabilidade do limitador remuneratório
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Aula 15 - Disposições constitucionais
específicas relativas aos
servidores públicos

Promulgação: é o ato que vem
dar publicidade a lei.

Aula 15 - Disposições constitucionais específicas relativas aos servidores públicos
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Para saber mais sobre o tema estudado, acessando o site: http://
www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp
?base=ADIN&s1=2135&proc
esso=2135

Aula 15 - Disposições constitucionais específicas relativas aos servidores públicos
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Para saber mais sobre a Reforma
Administrativa leia o artigo disponível http://www.direitopositivo.com.br/modules.php?n
ame=Artigos&file=display&
jid=168

e-Tec Brasil
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Aula 15 - Disposições constitucionais específicas relativas aos servidores públicos
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Assista ao video para complementar o debate sobre os direitos
sociais:
http://www.youtube.com/
watch?v=i_6ApW2oYKU

e-Tec Brasil
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Aula 16 - Considerações preliminares
sobre a aposentadoria no
serviço público

Aula 16 - Considerações preliminares sobre a aposentadoria no serviço público
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1.
2.
3.

Aula 16 - Considerações preliminares sobre a aposentadoria no serviço público
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4.

5.
6.
7.
8.

e-Tec Brasil
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Aula 16 - Considerações preliminares sobre a aposentadoria no serviço público
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Saiba mais sobre invalidez, consultando o site: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula 16 - Considerações preliminares sobre a aposentadoria no serviço público
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Aula 17 - Aposentadoria voluntária

Aula 17 - Aposentadoria voluntária
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Aula 17 - Aposentadoria voluntária
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Anotações

Aula 17 - Aposentadoria voluntária
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Aula 18 - Regras de transição
decorrentes das Emendas
Constitucionais nº 41 e 47

1.
2.

a)
b)

Aula 18 - Regras de transição decorrentes das Emendas Constitucionais nº 41 e 47

107
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c)

a)

b)

e-Tec Brasil

108

Recursos humanos na administração pública

c)

Aula 18 - Regras de transição decorrentes das Emendas Constitucionais nº 41 e 47

109

e-Tec Brasil

e-Tec Brasil

110

Recursos humanos na administração pública

Aula 19 - Limitadores de despesas

Aula 19 - Limitadores de despesas

111

e-Tec Brasil

e-Tec Brasil

112

Recursos humanos na administração pública

Aula 19 - Limitadores de despesas

113

e-Tec Brasil

Saiba mais acessando o site:
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/L9801.htm
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Atividades autoinstrutivas
1. Assinale a alternativa CORRETA para a definição do conceito de
administração pública.
a) estrutura do aparato governamental mais visível ao cidadão;
b) conjunto orgânico incumbido das funções administrativas;
c) conjunto das atividades públicas concretas, desempenhado em função
das necessidades da população;
d) todas as anteriores;
e) n.d.a.
2. Identifique a maneira como se concretiza a atividade administrativa.
a) quando a administração pública atende as necessidades dos cidadãos;
b) quando, através dos recursos humanos disponíveis, dá realidade às ações
previstas em lei como necessárias ao interesse coletivo;
c) quando é definida a competência comum aos entes federativos para a
organização de seus serviços;
d) quando fica estabelecido o elo entre as decisões governamentais e o
interesse público;
e) n.d.a.
3. Assinale a alternativa CORRETA para definir cargo público.
a) vaga existente nos quadros administrativos das diferentes esferas de governo;
b) menor e mais simples unidade de competência da administração;
c) conjunto de atribuições definido para o exercício de uma atividade administrativa;
d) conjunto das competências e atribuições definidas em lei, destinadas ao
atendimento do interesse público;
e) todas as anteriores.
4. A definição CORRETA para o conceito de função pública é:
a) conjunto de atribuições definido em lei para um cargo;
b) exercício de determinadas atribuições administrativas, para as quais se
exige independência de ação;
c) plexos unitários de atribuições correspondentes a encargos de direção,
chefia ou assessoramento;
d) alternativas (a) e (b) estão corretas;
e) alternativas (b) e (c) estão corretas.
5. Os limites máximo e mínimo geralmente aplicáveis para o ingresso
no serviço público são:
a) 18 e 70 anos de idade;
b) 21 e 70 anos de idade;
c) 18 e 60 anos de idade;
d) 21 e 60 anos de idade;
e) n.d.a.
Atividades autoinstrutivas
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6. O conceito adequado de investidura é:
a) passagem do servidor de um cargo para outro de carreira diferente;
b) reingresso do servidor no serviço público, cessados os motivos de incapacidade física ou mental;
c) preenchimento de cargo ou emprego público, com a nomeação e posse
do titular;
d) participação do interessado em processo de seleção de pessoal, destinada a aferir conhecimento e aptidão;
e) todas estão corretas.
7. Assinale a alternativa CORRETA:
a) a avaliação psicotécnica não admite recurso;
b) a administração não pode terceirizar a realização do concurso público;
c) na realização do concurso, a administração deve atender aos princípios
do art. 37 da Constituição Federal;
d) do resultado das avaliações de provas não cabe recurso;
e) todas estão corretas.
8. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) o tempo de contribuição federal, estadual e municipal será computado
para efeito de aposentadoria;
b) a lei poderá estabelecer contagem de tempo de contribuição fictício;
c) ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão aplica-se o
regime geral de previdência social;
d) como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
e) n.d.a
9. O prazo máximo de validade do concurso público é de:
a) seis anos;
b) quatro anos;
c) dois anos;
d) um ano;
e) n.d.a.
10. Com relação à nulidade de nomeação decorrente de concurso
público, escreva (V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa.
Depois assinale a alternativa que completa a sequência CORRETA.
VI ( ) nomeação do servidor sem prévia aprovação em concurso;
VII ( ) ausência de documentos pessoais no ato da inscrição;
VIII ( ) ausência de indicação do prazo de validade no edital;
VIII ( ) convocação do aprovado em ordem diversa da classificação;
VIII ( ) convocação do aprovado após o término do prazo de validade do concurso.
a) V, F, F, F, F
b) V, F, F, F, V
c) F, F, V, V, V
d) F, V, V, F, F
e) V, V, V, V, V
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11. Identifique a alternativa CORRETA que define as características da
lei de contratação temporária.
a) generalidade, abstração e permanência, atendendo a todas as hipóteses
porventura supervenientes;
b) especificidade, situações de contratação, âmbito de abrangência, duração;
c) verificação da necessidade de pessoal, ato de dispensa ou de início de
procedimento de seleção de pessoal, determinação do número de pessoas necessárias, contratação e organização dos trabalhos;
d) verificação da ocorrência do fato, existência de amparo legal, estipulação do regime jurídico, indicação quantitativa de pessoal;
e) todas as anteriores.
12. Assinale a alternativa que indica possibilidade legal de contratação
temporária.
a) existência de problemas administrativos;
b) falta de servidores em número suficiente para a prestação de serviços
públicos;
c) indiscutível potencialidade de dano à coletividade;
d) presença de interesse público;
e) n.d.a.
13. 
O foro competente para julgar as relações decorrentes da
contratação temporária é:
a) Justiça do Trabalho;
b) Justiça Estadual;
c) Superior Tribunal de Justiça - STJ;
d) Supremo Tribunal Federal - STF;
e) Justiça Militar.
14. Identifique a alternativa CORRETA para definição do ingresso no
serviço público.
a) retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez;
b) efetivo desempenho das atribuições do cargo público;
c) ato complexo, constituído do provimento, nomeação, posse e exercício;
d) ato de assinatura do termo de posse pelo interessado;
e) n.d.a.
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15. Relacione as colunas com respeito às definições de cada termo,e
depois assinale a alternativa que mostra a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

posse
exercício
nomeação
provimento
recondução

a)
b)
c)
d)
e)

b, a, c, d, e
d, a, b, c, e
d, e, b, a, c
e, d, b, a, c
c, b, a, d, e

( ) ato de autoridade pública competente, no âmbito de cada Poder, visando o preenchimento de
vaga na administração pública:
( ) retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado,
decorrente de inabilitação em
estágio probatório relativo a outro cargo, ou de reintegração do
anterior ocupante;
( ) efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança
( ) ato de assinatura de termo pelo
interessado, com atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo;
( ) ato que determina o momento concreto de ingresso no serviço público,
na condição de seu agente.

16. 
Aponte a alternativa que contém elementos exclusivos da
vacância.
a) exercício, aposentadoria, reintegração, falecimento;
b) exoneração, demissão, promoção, readaptação;
c) posse em cargo inacumulável, reversão, demissão, aposentadoria;
d) nomeação, promoção, demissão, readaptação;
e) n.d.a.
17. Identifique a alternativa CORRETA para definição de remuneração
do serviço público.
a) espécie de retribuição devida a específicos agentes públicos, definida em
termos unitários;
b) espécie de retribuição deferida à generalidade dos servidores públicos,
que admite fracionamento permanente de parcelas;
c) equivalente à soma do vencimento básico com o valor global das vantagens permanentes e gerais;
d) todas as alternativas;
e) n.d.a.
f)
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18. R
 elacione as colunas com respeito às definições de cada termo
para Investidura em Cargo ou Emprego Publico, e depois assinale a
alternativa que indica a sequencia CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Administrativa
Política
Originária
Derivada
Vitalícia

a)
b)
c)
d)
e)

b, a, e, c, d
b, c, a, e, d
c, d, b, a, e
a, b, c, d, e
d, c, e, b, a

( ) ocorre por eleição direta ou indireta
( ) é a que vincula pela primeira vez o agente ao cargo
( ) se vincula a cargo, emprego, função ou mandato
por meio de nomeação ou contratação
( ) só pode perder o cargo por sentença judicial
( ) funda-se em vínculo já existente entre o servidor e
o administrador

19. Com relação ao que estudamos sobre concurso público, analise as
alternativas abaixo e marque a resposta CORRETA:
a) O concurso público, segundo a Constituição, deve ter prazo mínimo de
dois anos.
b) O prazo fixado deve ser curto para não comprometer o andamento do
processo de nomeação.
c) Para que um concurso público ocorra deve- se ter um edital com prazo
de validade do concurso ou uma citação da lei que reforce esta validade,
caso contrário, o edital será anulado.
d) Só pode acontecer a prorrogação de um concurso que já não esteja mais
em vigência, para que haja a possibilidade de chamar todos os aprovados.
e) A prioridade na chamada dos novos concursados deve seguir a ordem de
classificação por prova objetiva e não por prova de título ou prova por
prova objetiva e de títulos.
20. Assinale a alternativa CORRETA que contém os requisitos para a
revisão remuneratória:
a) lei que trata da fixação de subsídios dos agentes políticos e altera a remuneração dos servidores de um dado Poder;
b) estabelecimento de data-base para a revisão anual;
c) é aquela efetuada exclusivamente em razão da desvalorização da moeda, da recomposição de seu poder aquisitivo.
d) todas as alternativas estão corretas;
e) n.d.a.
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21. Assinale a alternativa CORRETA para os elementos do limitador
salarial:
a) manutenção do subsídio dos Ministros do STF como o limite máximo de
remuneração e subsídio para todos os agentes públicos;
b) unificação, na União, dos limites máximos de retribuição no valor definido para os Ministros do STF, sem previsão de subteto inferior ao teto
nacional;
c) manutenção da aplicação de teto e subteto fixos a todos os agentes
públicos de qualquer dos Poderes, inclusive os da administração indireta,
ressalvada aos empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que sejam independentes do Poder Público
no que respeita a despesas com pessoal ou custeio em geral;
d) todas as alternativas anteriores;
e) n.d.a.
22. 
No que refere ao limitador, identifique colocando (V) para
verdadeira e (F) falsas. Depois assinale a alternativa que mostra a
sequência CORRETA:
( ) eliminação da exigência de lei de iniciativa conjunta para fixação do teto
nacional;
( ) impossibilidade de lei estabelecer subteto móvel, definido a partir da relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores, em qualquer
âmbito da Federação:
( ) aperfeiçoamento do conjunto normativo objetivando um melhor controle das despesas públicas relativas ao custeio de pessoal;
( ) manutenção da aplicação do teto nacional e dos subtetos fixos aos proventos de aposentadoria e pensões;
( ) serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei,
para fins dos limites constantes do inciso XI.
a) V, F, V, V, F
b) V, V, V, F, F
c) F, F, F, V, V
d) V, F, V, V, F
e) V, F, V, F, V
23. A Emenda Constitucional que aboliu a isonomia remuneratória foi:
a) Emenda Constitucional n° 47;
b) Emenda Constitucional n° 41;
c) Emenda Constitucional n° 20;
d) Emenda Constitucional n° 19;
e) n.d.a.
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24. Sobre a vinculação remuneratória, defina as alternativas como
verdadeiras (V) ou falsas (F), e depois assinale a sequência
CORRETA:
( ) é a concessão de aumento que permite a elevação dos vencimentos de
todos os demais grupos de cargos ou carreiras;
( ) é permitida pela Constituição, de forma a impedir injustiça remuneratória;
( ) é a relação de comparação vertical, diferente da equiparação que é a
relação horizontal;
( ) é a comparação de cargos de denominação e atribuições diversas, considerando-os iguais para fins de se lhes conferirem os mesmos vencimentos.
a) V, F, F, F
b) F, F, V, V
c) V, V, F, F
d) F, V, F, F
e) V, F, V, V
25. Quanto à irredutibilidade de vencimentos, é CORRETO afirmar que:
a) é garantia contra a perda do valor da remuneração;
b) impede a incidência de descontos decorrentes de sentença judicial;
c) nvestida da qualidade de direito adquirido, pode ser oposta à pretensão
de lei;
d) garante a irredutibilidade da remuneração se considerada como englobante de gratificações diversas, não incorporáveis ao vencimento;
e) n.d.a.
26. Assinale a alternativa CORRETA quanto à vedação de acumulação
de proventos de aposentadoria:
a) pode aposentar-se o servidor que recolhia contribuição ao regime próprio
de previdência estadual e ao regime próprio de previdência municipal;
b) pode aposentar-se o servidor que recolhia contribuição ao regime geral
de previdência social e ao regime próprio de previdência municipal;
c) pode aposentar-se o servidor que recolhia contribuição ao regime próprio de previdência estadual e ao regime geral de previdência social;
d) as alternativas (a) e (b) estão corretas;
e) as alternativas (b) e (c) estão corretas.
27. O regime jurídico aplicado à relação de trabalho dos servidores
nos diferentes âmbitos da Federação, é o:
a) regime estatutário;
b) regime contratual;
c) regime único;
d) alternativas (a) e (b);
e) n.d.a.
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28. As alterações ocorridas na eventual mudança de regime jurídico
acarretam ao servidor:
a) perda da estabilidade;
b) desnecessidade de aprovação em concurso público;
c) possibilidade de regimes diferentes para cargos da mesma natureza;
d) diferenciação de regime jurídico para servidores das diferentes esferas
de Poder;
e) n.d.a.
29. 
Quanto à remuneração dos servidores públicos, é CORRETO
afirmar que:
a) exercentes de cargos da mesma natureza devem perceber remuneração igual;
b) exercentes de cargos iguais em Poderes diferentes devem perceber igual
remuneração;
c) os requisitos de investidura e a peculiaridade dos cargos são elementos
de fixação remuneratória;
d) todas as alternativas acima estão corretas;
e) n.d.a.
30. Sobre os direitos sociais dos servidores, defina as alternativas
como verdadeiras (V) ou falsas (F), e depois assinale a sequência
CORRETA:
( ) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
( ) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo;
( ) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
( ) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor
da aposentadoria;
( ) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
a) F, V, F, V, V
b) V, V, V, F, F
c) F, F, F, F, V
d) V, V, V, F, F
e) F, F, V, V, V
31. Qual a alternativa CORRETA que define subsídio?
a) o montante que inclui a soma de tudo quanto o empregado recebe
diretamente de seu empregador, que é o salário, com outras parcelas
recebidas inclusive por terceiros, decorrentes do contrato de trabalho;
b) importância paga, em parcela única, pelo estado, a determinadas categorias de agentes públicos, como retribuição pelo serviço prestado;
c) a totalidade das espécies possíveis de estipêndio público;
d) valor isolado pago conjuntamente com as denominadas vantagens permanentes;
e) n.d.a.
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32. No que diz respeito à relação distributiva das remunerações e
subsídios, é CORRETO afirmar que:
a) a lei deverá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração
no serviço público;
b) União, Estados, Distrito Federal e Municípios terão a mesma relação distributiva;
c) o aumento da maior remuneração acarretará, automaticamente, o aumento da menor;
d) todas as alternativas são corretas;
e) n.d.a.
33. Relacione as colunas com respeito a datas e fatos:
1) 1923
( ) unificação dos institutos e criação
2) 1933/1936
do INPS
3) 1964
( ) institucionalização de modelo pre4) 1988
videnciário, médico e assistencial.
5) 1998
( ) início da reforma previdenciária
( ) regulamentar o direito dos trabalhadores quanto à previdência
( ) criação dos institutos de categorias profissionais, com o Estado
como terceiro contribuinte.
a) 3, 4, 5, 1, 2
b) 4, 3, 2, 1, 5
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) 5, 4, 3, 2, 1
e) 2, 1, 4, 3, 5
34. Com respeito à aposentadoria dos servidores públicos, assinale a
alternativa CORRETA:
a) alteração do enfoque de aposentadoria por tempo de serviço para tempo de contribuição:
b) ausência de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e por idade;
c) aposentadoria especial para professor universitário e com tempo reduzido para magistrados, membros do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas;
d) aposentadoria proporcional voluntária por tempo de serviço para os novos servidores civis;
e) n.d.a.
35. O regime previdenciário aplicado aos servidores efetivos é
a) regime geral de previdência social;
b) regime estatutário de caráter contributivo;
c) regime contratual de caráter solidário;
d) regime próprio de previdência;
e) n.d.a.
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36. 
O requisito que, em conjunto, permitem a aposentadoria do
servidor é a alternativa:
a) tempo de contribuição e idade;
b) tempo de serviço e tempo no cargo;
c) contagem de tempo e averbações funcionais;
d) alternativas (a) e (b) combinadas;
e) alternativas (b) e (c) combinadas.
37. Para o professor do ensino fundamental e médio, a aposentadoria
se dará com a idade de:
a) 65 anos se homem e 60 se mulher;
b) 60 anos se homem e 55 se mulher;
c) 55 anos se homem e 50 se mulher;
d) 50 anos se homem e 45 se mulher;
e) n.d.a.
38. 
Com relação à possibilidade de aposentadoria no magistério,
assinale a alternativa CORRETA quanto à função exercida:
a) secretário;
b) orientador educacional;
c) supervisor de ensino;
d) professor;
e) diretor.
39. Os servidores que se beneficiam de aposentadoria diferenciada,
segundo as disposições constitucionais são:
a) portadores de deficiência, exercentes de atividades de risco ou prejudiciais à saúde ou à integridade física;
b) professores;
c) profissionais de saúde;
d) magistrados;
e) n.d.a.
40. 
O requisito que permaneceu constante em todas as reformas
previdenciárias foi a alternativa:
a) idade;
b) integralidade dos proventos;
c) tempo de contribuição;
d) tempo de permanência no serviço público;
e) todas as alternativas acima.
41. Assinale a alternativa CORRETA que defina a estabilidade:
a) defesa contra demissão;
b) impossibilidade de remoção do cargo;
c) direito de permanência no serviço público;
d) todas as alternativas acima estão corretas;
e) n.d.a.
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42. 
No que refere à disponibilidade, defina as alternativas como
verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) colocado em disposição, o servidor deixa de receber a remuneração;
( ) colocado em disposição, o servidor recebe remuneração integral;
( ) colocado em disposição, o servidor recebe remuneração proporcional;
( ) colocado em disposição, o servidor fica dispensado de suas funções;
( ) colocado em disposição, o servidor poderá ser exonerado de ofício;
a) V, V, F, F, F
b) F, F, V, V, F
c) F, F, F, V, V
d) F, F, V, V, V
e) V, F, F, F, V
43. A aquisição da estabilidade no serviço público ocorrerá:
a) através de avaliação especial de desempenho positiva, emanada de comissão instituída para essa finalidade;
b) por decurso do prazo de três anos, caso não haja comissão de avaliação
especial constituída;
c) por determinação de lei;
d) por determinação constitucional especialíssima;
e) As alternativas (a) (b) e (d) estão corretas.
44. 
Considerando o teor do art. 169 da Constituição, é CORRETO
afirmar que:
a) a exoneração de servidores não estáveis poderá ocorrer, desde que limites e prazos de lei complementar sejam ultrapassados observados o
direito à indenização;
b) a exoneração de servidores não estáveis poderá ocorrer, desde que limites e prazos de lei complementar sejam ultrapassados, sem direito à
indenização;
c) a adoção das providências determinadas pelo § 3° do art. 169 da Constituição, que importam em vacância de cargo, não impedem o preenchimento do cargo, por novo concurso, desde que provada a sua necessidade;
d) qualquer servidor estável não poderá perder o cargo, sem observância
de processo administrativo em que sejam assegurados os princípios do
contraditório e do devido processo legal;
e) n.d.a.
45. Em relação ao art. 169 da CF/88, é CORRETO afirmar que:
a) a Lei Complementar n° 82/95 esgotou o assunto;
b) a Lei Camata II regula a matéria até hoje;
c) a Lei Complementar n° 101/2000 revogou as disposições do artigo citado;
d) a Lei de Responsabilidade Fiscal só se aplica aos Poderes da União, deixando de fora os Estados, Distrito Federal e Municípios;
e) n.d.a.
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46. 
Considerada a Lei de Responsabilidade Fiscal e o controle de
gastos com pessoal, é CORRETO afirmar que:
a) as determinações desta Lei não têm quaisquer correlações com a legislação eleitoral;
b) a Lei só trata de casos em que os limites são extrapolados;
c) a apresentação quadrimestral do Relatório de Gestão Fiscal impede a
avaliação, ano a ano, da evolução das despesas com pessoal;
d) se a despesa com pessoal esteve abaixo do limite até o ano de 2003,
os limites e práticas podem ser desconsiderados, até que venham a ser
atingidos;
e) n.d.a.
47. A abrangência do § 2° do art. 1° da LRF combinado com o inciso III
do art. 2° da mesma lei, demonstra:
a) o casuísmo do legislador, revelador de inobservância das normas constitucionais pela administração preexistente a 1988;
b) que, em se tratando de exploração direta de atividade econômica pelo
Estado, o art. 173 da CF/88 não está sendo observado, em prejuízo dos
fundamentos republicanos insculpidos nos princípios fundamentais da
República;
c) vontade política, determinada pela necessidade de contenção do custo
social do aparelho estatal;
d) uma forma de provocar o enxugamento da máquina do Estado;
e) todas as alternativas acima são válidas.
48. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que:
a) os limites percentuais para a despesa com pessoal incidem sobre a Receita Corrente Líquida;
b) para os Municípios, os limites percentuais são reduzidos a 50%;
c) as despesas de indenização serão computadas, por serem decorrentes
de ato de administração;
d) ainda que custeadas por compensação financeira com o INSS, as despesas com inativos devem ser consideradas para efeitos de verificação de
limites com pessoal;
e) nos casos de convocação extraordinária de parlamentares, as despesas
serão contabilizadas em dobro.
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49. O controle dos gastos com pessoal considera:
a) o montante de despesas com pessoal, sem distinção de inativos e pensionistas;
b) o Relatório de Gestão Fiscal trimestral;
c) o Relatório de Gestão Fiscal quadrimestral, que deverá indicar, entre outros, dados sobre as medidas corretivas adotadas ou a adotar, em caso
de extrapolação dos limites legais;
d) que o Legislativo Municipal e o Ministério Público Estadual estão isentos
da apresentação de relatórios;
e) que Municípios com população inferior a cem mil habitantes podem elaborar o Relatório de Gestão Fiscal anualmente.
50. O controle e verificação dos limites da LRF deverão ser feito:
a) pelo próprio ente federado, Poder ou unidade administrativa autônoma;
b) pelo Ministério Público;
c) pelo Poder Legislativo;
d) pelo Tribunal de Contas;
e) por todos acima mencionados, englobando controle interno e externo.
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