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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8Lr )

Direito Constitucional

Questão 1: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Os servidores públicos podem ser titulares de cargo efetivo ou ocupantes de cargos comissionados, a depender do modo de ingresso na Administração Pública. Nos
termos da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(    ) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e depensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(    ) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por invalidez, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de
readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações anuais para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da
aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.

(    ) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União, aos 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e aos 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às
respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente
federativo.

(   ) É vedada a incorporação de vantagens de caráter permanente ou desvinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração
do cargo efetivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  V, F, F, V
 b)  V, F, F, F
 c)  F, F, V, F
 d)  F, V, F, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140669

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com relação a déficit público, reforma administrativa, reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgue o item a seguir.
 
Com a reforma administrativa ocorrida em 1998, os servidores públicos passaram a adquirir a estabilidade a partir da posse no cargo público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144359

Questão 3: VUNESP - ABPrev (VALIPREV)/VALIPREV/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Tiago foi nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público e, após três anos de efetivo exercício, foi considerado estável no
serviço público. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que Tiago

 a)  não poderia ter sido considerado estável, pois a estabilidade apenas se adquire após 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público.
 b)  apenas poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
 c)  ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, caso extinto o cargo, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
 d)  não poderá perder seu cargo em virtude de processo administrativo, ainda que lhe seja assegurada ampla defesa.
 e)  adquiriu a estabilidade automaticamente ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício, pois tal garantia independe de avaliação especial de desempenho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1145813

Questão 4: FCC - JE TJMS/TJ MS/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ao dispor sobre a criação de cargos em comissão, o legislador deve observar as normas constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria,
segundo as quais

 a)  a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, pressupondo necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

 b)  cabe à lei que os instituir definir, objetivamente, suas atribuições, podendo, todavia, delegar essa competência ao administrador, para que discipline a matéria por
meio de ato regulamentar, uma vez que a Constituição Federal não veda a delegação de competências entre os Poderes.

 c)  pode a lei do ente federativo facultar aos servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo público em comissão a opção entre aderir ao Regime Geral de
Previdência Social ou ao Regime Próprio de Previdência Social.

 d)  os servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo público em comissão devem aposentar-se compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade ou, na
forma da lei complementar federal, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

 e)  é inconstitucional, por violação à norma constitucional que permite a livre nomeação pelo administrador público, norma estadual que estabeleça requisito de
formação, em curso de nível superior, para o preenchimento de cargo em comissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147362

Questão 5: FEPESE - AssJur (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
É correto afirmar de acordo com a Constituição Federal.
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 a) É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo.
 b) O servidor público readaptado será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
 c)  A incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança somente será devida se houver a respectiva contribuição previdenciária.
 d)  As regras para a contagem e tempo de contribuição fictício serão disciplinados em lei pelo respectivo ente federativo.
 e) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163113

Questão 6: FEPESE - AFM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/Tributário/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Analise as afirmativas abaixo considerando as disposições constitucionais a respeito dos servidores públicos.

1. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente,com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos
60 anos de idade.

2. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme os critérios estabelecidos em lei.

3. A lei poderá, excepcionalmente, estabelecer formas de contagem de tempo de contribuição fictício.

4. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário,
inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163218

Questão 7: FEPESE - ACUrb (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Analise as afirmativas abaixo a respeito da estabilidade do servidor público, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988.

1. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após dois anos de efetivo exercício.

2. O servidor público estável perderá o cargo, dentre outras hipóteses, em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

3. É obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade como condição para a aquisição da estabilidade.

4. Caso extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, sem direitos remuneratórios, até o seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a)  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 b)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
 e)  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163710

Questão 8: FEPESE - ATM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Analise as afirmativas abaixo considerando as disposições constitucionais a respeito dos servidores públicos.

1. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do
cargo efetivo.

2. Os detentores de mandato eletivo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, admitindo-se o acréscimo de gratificações, adicionais, prêmios e
outras espécies remuneratórias.

3. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

4. É vedada a remuneração por meio de subsídio aos servidores públicos organizados em carreira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 b)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
 e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163798

Questão 9: Instituto AOCP - AFT (N Hamburgo)/Pref Novo Hamburgo/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal de 1988, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
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atuarial. Assim sendo, o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado

 a)  por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando suscetível de readaptação.
 b)  compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma

de Lei Ordinária.
 c)  compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou aos 70 (setenta) anos de idade, na forma

de Lei Ordinária.
 d)  no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas,

observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em Lei do respectivo ente federativo.
 e)  no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1221668

Questão 10: NC-UFPR - Ana (CM Curitiba)/CM Curitiba/Legislativo/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito dos agentes públicos nos termos da Constituição Federal de 1988, considere as seguintes afirmativas:
 

1. A União, os Estados e os Municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos.
 
2. O subsídio de membro de Poder e detentor de mandato eletivo deverá ser fixado em parcela única, sendo vedados acréscimos, tais como gratificações,
adicionais e abonos, mas estando expressamente permitido o pagamento do auxílio-moradia como uma forma de complementação substitutiva da revisão geral
remuneratória.
 
3. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
 
4. A Constituição prevê a possibilidade de o servidor público estável perder o cargo em virtude de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma
de lei complementar, assegurada ampla defesa.

 
Assinale a alternativa correta.

 a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
 d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
 e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1242914

Questão 11: VUNESP - Adv (FITO)/FITO/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre o regime jurídico constitucional aplicável ao servidor público da administração fundacional, no exercício de mandato eletivo, é coreto afirmar que

 a)  em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
 b)  investido no mandato de Vereador, será obrigatoriamente afastado do cargo, emprego ou função.
 c)  investido no mandato de Prefeito, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
 d)  no caso de afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para promoção por merecimento.
 e)  para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, a contagem do tempo de serviço ficará suspensa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1252157

Questão 12: FUNDATEC - AFTM (Sto Augusto)/Pref Sto Augusto/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 103/2019), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuições para custeio
de regime próprio de previdência social. A respeito das referidas contribuições, analise as assertivas a seguir:

I. Poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

II. Serão cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

III. Somente poderão ser instituídas por meio de lei.

Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1282210

Questão 13: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Conforme a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

É inconstitucional o pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-Vereadores, todavia é constitucional o pagamento de pensão por morte aos dependentes dos ex-
ocupantes deste cargo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296373

Questão 14: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
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Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Acerca de Poder Judiciário, julgue o item a seguir, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, bem como a jurisprudência do STF.

É constitucional norma de Constituição Estadual que vincula vencimentos de escrivães aos dos juízes, tendo em vista o princípio da proporcionalidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1315846

Questão 15: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Visando a organizar as despesas da Administração com a previdência de seus servidores, o Prefeito de determinado Município pretende apresentar projeto de lei para
instituir regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo, por intermédio de entidade fechada de previdência
complementar, de natureza pública, que ofereça a seus participantes planos de benefícios exclusivamente na modalidade de contribuição definida. Com a instituição do
regime de previdência complementar, ainda pretende fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. A pretensão do Prefeito em questão é 

 a)  compatível com a Constituição Federal, no que se refere à iniciativa do projeto de lei, à instituição do regime de previdência complementar e à fixação do limite
para o regime próprio, observado que, apenas mediante prévia e expressa opção, poderão tais regras ser aplicadas ao servidor que tiver ingressado no serviço público
até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar. 

 b)  incompatível com a Constituição Federal, no que se refere à iniciativa do projeto de lei, que é reservada ao Poder Legislativo respectivo. 
 c)  incompatível com a Constituição Federal, no que se refere à instituição do regime de previdência complementar por meio de entidade fechada, uma vez que

implicaria o aporte de recursos pelo Município a entidade de previdência privada, o que é vedado a União, Estados e Municípios, ainda que na qualidade de
patrocinadores. 

 d)  incompatível com a Constituição Federal, no que se refere à fixação do limite para o regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargo
efetivo, uma vez que apenas os ocupantes de cargo em comissão se submetem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 

 e)  incompatível com a Constituição Federal, no que se refere à oferta de planos de benefícios exclusivamente na modalidade de contribuição definida, uma vez que
os planos de benefícios devem observar as condições estabelecidas nos estatutos e regulamentos das entidades de previdência privada, assegurado ao participante pleno
acesso às informações relativas à gestão de seus planos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758244

Questão 16: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição Federal prevê a estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, assim como traz casos de perda
do respectivo cargo. A esse respeito, é correto afirmar que

 a)  o servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
 b)  extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu

adequado aproveitamento em outro cargo.
 c)  como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória, no mínimo, a realização de três avaliações de desempenho.
 d)  invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem,

com direito a indenização.
 e)  o servidor público estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho e em virtude de sentença judicial transitada em

julgado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/769363

Questão 17: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O Senhor X foi aprovado em concurso público e nomeado para exercer cargo de provimento efetivo. Após três anos de efetivo exercício, o Senhor X adquiriu estabilidade
e poderá perder o cargo apenas em razão

 a)  da instauração de inquérito policial.
 b)  da instauração de inquérito civil pelo Ministério Público.
 c)  de decisão proferida em procedimento de avaliação especial de desempenho por comissão instituída com tal finalidade.
 d)  de decisão em processo administrativo em que lhe tenha sido assegurada ampla defesa.
 e)  de decisão de segunda instância confirmando sentença judicial que determinou sua demissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781840

Questão 18: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 estabelece o Regime Geral de Previdência Social (art. 201), os diversos regimes próprios (art. 40) e, também, a Previdência
Complementar (art. 202).
 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

(  ) O emprego público, acessível mediante concurso público de provas e títulos, insere o empregado público no regime próprio de previdência.

(  ) Os servidores públicos civis são vinculados compulsoriamente aos regimes próprios de previdência, sendo-lhes vedado aderir espontaneamente ao Regime
Geral de Previdência Social.

(  ) Após as alterações produzidas pela Emenda Constitucional 20/98, os ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração estão inseridos nos regimes
previdenciários tratados no art. 40 da Constituição Federal.

(  ) Os requisitos e critérios do Regime Geral de Previdência Social não se aplicam aos regimes próprios de previdência, visto que estes são regimes previdenciários
distintos e de caráter exclusivo, destinados apenas aos servidores públicos civis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

 a)  V – F – F – V.
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 b)  F – F – V – V.
 c)  V – V – F – F.
 d)  V – F – V – V.
 e)  F – V – F – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/786569

Questão 19: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A aposentadoria compulsória é prevista há longo tempo na legislação pertinente aos regimes próprios de previdência, visando a renovação dos quadros da carreira
pública a partir da fixação de uma idade limite a partir da qual não se pode dar continuidade à atividade na Administração Pública. Considerando essa informação,
assinale a alternativa correta a respeito dessa matéria.

 a)  A aposentadoria compulsória aos 75 anos proporciona, obrigatoriamente, proventos integrais a quem se aposenta através dessa modalidade de benefício.
 b)  A Lei Complementar nº 144/2014 assegura aposentadoria compulsória aos policiais civis aos 65 anos de idade, o que se justifica em face das peculiaridades da

carreira.
 c)  A Lei Complementar nº 152/2015 ampliou para todo o funcionalismo público a possibilidade de aposentadoria compulsória aos 75 anos, até então reservada pela

Emenda Constitucional 88/2015 aos membros de Tribunais Superiores, Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal.
 d)  A Emenda Constitucional 88/2015 elevou a idade para aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Essa regra, porém, só se aplica àqueles que tenham

ingressado no serviço público após a data de promulgação da referida Emenda Constitucional.
 e)  Os titulares e servidores de serventia extrajudicial estão sujeitos à aposentadoria compulsória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/786576

Questão 20: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito do benefício da pensão por morte e da forma de cálculo de seu valor, considerando as regras permanentes constantes do artigo 40 da Constituição Federal de
1988, assinale a alternativa correta. 

 a)  No caso de servidor aposentado à data do óbito, o valor da pensão por morte será devido à razão de 100% do valor correspondente ao teto dos benefícios pagos
pelo Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% do montante que ultrapasse esse limite. 

 b)  O benefício de pensão por morte, regra geral, é devido no coeficiente de 100% do valor da aposentadoria paga ou devida ao servidor público falecido, sendo
variável o reajustamento pela regra da paridade de vencimentos. 

 c)  O valor do benefício de pensão por morte, a partir da Emenda Constitucional 41/2003, é calculado com base nas mesmas regras aplicáveis ao Regime Geral de
Previdência Social. 

 d)  O cálculo do valor do benefício de pensão por morte, a partir da vigência da Lei 10.887/2004, inclui em seu cômputo a incidência do fator previdenciário. 
 e)  O valor da pensão por morte é de 70% do valor recebido pelo servidor falecido como proventos de aposentadoria ou do que lhe seria devido caso ainda estivesse

em atividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/786666

Questão 21: VUNESP - CI (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre os servidores públicos, a Constituição Federal de 1988 afirma que

 a)  o servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
 b)  é proibido se estabelecer, aos servidores ocupantes de cargo público, requisitos diferenciados de admissão, independentemente da natureza do cargo.
 c)  ao servidor ocupante de qualquer cargo ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
 d)  são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 e)  extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825968

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsecutivo.

Governador de estado será remunerado por subsídio fixado em parcela única, com o devido acréscimo do respectivo adicional de gratificação de função.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843835

Questão 23: CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação de regência, julgue os itens seguintes, referentes ao Conselho de República, ao princípio da
separação dos poderes e ao Poder Judiciário.
 
A justiça comum estadual é competente para julgar abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844649

Questão 24: FUNDEP - Of Gab (Ervália)/Pref Ervália/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais devem ser
remunerados exclusivamente por subsídio, cuja principal característica é

 a)  ser fixado em lei complementar.
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 b)  ter caráter indenizatório.
 c)  ser fixado em parcela única.
 d)  ser considerado como rendimento isento de imposto de renda.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881765

Questão 25: FUNDEP - Peda (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre o regime constitucional dos servidores públicos, assinale a alternativa incorreta.

 a)  A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira deverá ser fixada em subsídio e parcela única.
 b)  É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 c)  Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu

adequado aproveitamento em outro cargo.
 d)  É de três anos o período de efetivo exercício para que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquiram

estabilidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/882456

Questão 26: VUNESP - CDP (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que, ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação ou exoneração, bem como de
outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime

 a)  estatutário.
 b)  parcial da previdência social.
 c)  geral da previdência social.
 d)  privado da previdência social.
 e)  de previdência própria e exclusiva para o cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914684

Questão 27: FCC - OET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Uma autarquia titular de determinado serviço público tem seu quadro de servidores composto por empregados públicos. A contratação e a demissão desses servidores,
em comparação com os funcionários públicos estatutários,

 a) são semelhantes, porque a contratação depende de concurso público e a demissão de processo administrativo disciplinar, considerando a estabilidade que rege o
vínculo funcional dos mesmos.

 b) são mais flexíveis, considerando que os empregados públicos não dependem de prévio concurso público para admissão, bastando decisão administrativa para
contratação de pessoal.

 c) guardam semelhanças, porque são admitidos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, mas se distinguem por não
exigirem processo administrativo disciplinar para demissão.

 d) apresentam maior rigor para admissão, que depende de autorização legislativa específica para contratação, mas o desligamento se dá mediante demissão
imediata.

 e) apresentam vantagens para o servidor, pois este adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mas não depende de prévio concurso público para ser
contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/917855

Questão 28: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal e com a jurisprudência, é necessário que os 

 a)  cargos públicos em comissão sejam instituídos por lei ou por ato regulamentar editado pelo Chefe do Poder a que estão vinculados. 
 b)  ocupantes de cargos públicos em comissão que exerçam função de assessoramento a Ministros de Estado, sejam remunerados por subsídio, fixado em parcela

única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 
 c)  ocupantes, exclusivamente, de cargos públicos em comissão submetam-se ao regime próprio de previdência social. 
 d)  cargos públicos em comissão destinem-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não podendo ser preenchidos por servidores de carreira. 
 e)  ocupantes de cargos públicos em comissão submetam-se às regras de aposentadoria compulsória dos servidores titulares de cargos públicos efetivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943332

Questão 29: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ronaldo é Ministro de Estado e Paulo é Secretário Municipal. No que concerne à remuneração de ambos os servidores públicos e obedecido o disposto na Constituição
Federal, Ronaldo 

 a)  será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, prêmio e verba de representação, enquanto Paulo será
remunerado por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e prêmio, vedada verba de representação. 

 b)  e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e prêmio, vedada verba de representação. 
 c)  e Paulo serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo, dentre outras vantagens, de adicional, prêmio e verba de

representação. 
 d)  e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível, dentre outras vantagens, o acréscimo de adicional, prêmio e verba de

representação. 
 e)  e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e verba de representação e vedado prêmio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943646

Questão 30: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
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Sobre as disposições constitucionais relativas à Administração Pública e aos Servidores Públicos, analise os itens a seguir:
 

I. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.
 
II. Não há possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos abrangidos pelo regime
próprio de previdência.
 
III. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria, porém o tempo de serviço correspondente não contará
para efeito de disponibilidade.

 
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:

 a) Apenas os itens I e II estão corretos.
 b) Apenas os itens II e III estão corretos.
 c) Apenas o item I está correto.
 d) Apenas o item II está correto.
 e) Apenas o item III está correto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957411

Questão 31: Instituto AOCP - Farm Bioq (UFRB)/UFRB/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Acerca da disciplina dos servidores públicos disposta no texto constitucional, assinale a alternativa que reproduz a norma consagrada na Lei Maior.

 a)  São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento temporário em virtude de concurso público.
 b)  Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de

emprego público aplica-se o regime geral de previdência social.
 c)  A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, salvo para beneficiar o servidor temporário.
 d)  O servidor público estável só perderá o cargo mediante sindicância administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957462

Questão 32: IADES - Diplomata/IRBr/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Considerando as competências dos Poderes de Estado e a estrutura da Administração Pública, julgue o item a seguir.
 
A Constituição estabelece a exigência de regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tanto na esfera da União quanto na
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976042

Questão 33: CEFETMINAS - Ass (IFNMG)/IFNMG/Administração/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal da República de 1988, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, EXCETO
 

 a)  licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
 b)  remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
 c)  reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho.
 d)  remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
 e)  proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/987267

Questão 34: CEFETMINAS - ASoc (Bela Vista MG)/Pref B Vista MG/Departamento de Assistência Social/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com o art. 39, §3º, da Constituição da República de 1988, é um direito social previsto aos servidores ocupantes de cargo público

 a)  o seguro-desemprego.
 b)  o fundo de garantia do tempo de serviço.
 c)  a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
 d)  a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração fixa recebida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989410

Questão 35: FAFIPA - Ass Ad (Pref Toledo)/Pref Toledo/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo a emenda constitucional nº 19, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão constituir conselho de política de administração e remuneração
do pessoal. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes remuneratórios deverá observar:

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
II. Os requisitos para a investidura do cargo.
III. As peculiaridades dos cargos.

Assinale a alternativa que apresenta qual(is) item(ns) está(ão) CORRETO(S):

 a)  Todos estão corretos.
 b)  Apenas I e II estão corretos.
 c)  Apenas II e III estão corretos.
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 d)  Apenas III está correto.
 e)  Nenhum está correto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/992866

Questão 36: VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ivan foi professor da rede pública estadual de ensino, em regime estatutário, tendo se aposentado voluntariamente em 2017. Em novembro de 2018, foi nomeado e
passou a exercer o cargo de Secretário Municipal da Educação, na mesma localidade em que lecionou.

Neste caso hipotético, de acordo com a Constituição Federal, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público

 a)  é vedada, porque embora os regimes de contratação sejam diferentes para os cargos de professor e de Secretário municipal, o regime previdenciário é o mesmo.
 b)  é vedada, porque o ordenamento jurídico brasileiro proíbe o exercício de atividade remunerada por aposentado pelo regime próprio de previdência, como é o caso

de Ivan.
 c)  é possível, porque os cargos públicos exercidos por Ivan são acumuláveis nos termos da Constituição.
 d)  é possível, porque o cargo de Secretário Municipal é eletivo e Ivan não se aposentou compulsoriamente pelo regime geral de previdência social.
 e)  é possível, porque o cargo de Secretário Municipal é em comissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011721

Questão 37: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O servidor A foi demitido, por decisão da administração pública proferida em procedimento administrativo, já transitada em julgado. Todavia, o servidor A recorreu ao
Poder Judiciário e a demissão foi invalidada, tendo a decisão judicial transitado em julgado quatro anos depois da efetivação da demissão administrativa. Todavia, nesse
ínterim, o servidor B foi convocado na lista de aprovados em concurso público e nomeado para o cargo vago em razão da demissão do servidor A, tendo também
alcançado a estabilidade constitucional, ao decurso de três anos. Por ocasião do cumprimento da sentença que invalidou a demissão do servidor A, foi determinada a sua
imediata reintegração ao cargo que ocupava. Diante da situação exposta acima e à luz do texto constitucional, a Administração Pública deverá proceder da seguinte
forma:

 a) O servidor B será aproveitado em outro cargo vago, sendo-lhe assegurada indenização em caso de o novo cargo corresponder a uma remuneração inferior.
 b) O servidor A será reintegrado ao cargo que ocupava, enquanto que o servidor B será aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade, com

remuneração proporcional ao tempo de serviço, sem direito a indenização alguma em razão deste fato.
 c) O servidor A será reintegrado ao cargo que ocupava, enquanto que o servidor B, em razão dos efeitos ex tunc da sentença que invalidou a demissão e diante da

ausência de outro cargo vago, será reconduzido à lista de aprovados até nova nomeação, já que não ocupava nenhum outro cargo antes da demissão de A.
 d) O servidor A será aproveitado em outro cargo equivalente ou colocado em disponibilidade, até que surja vaga em tal cargo, assegurando-lhe remuneração

integral, uma vez que o servidor B já ocupava o cargo e adquiriu a estabilidade constitucional, não podendo ter seu direito subjetivo violado pelos efeitos de sentença
judicial proferida em processo do qual não foi parte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014526

Questão 38: FUNDATEC - ACI (Pref POA)/Pref POA/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Em face dos direitos sociais previstos na Constituição, João, que é servidor em uma entidade pública, tem direito:

 a)  À remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em trinta por cento à do normal.
 b)  À redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
 c)  Ao seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
 d)  À duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias.
 e)  À remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016255

Questão 39: Instituto AOCP - Adm (UFFS)/UFFS/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O que é assegurado aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto no artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988?

 a)  Regime de previdência de caráter contributivo e solidário.
 b)  Regime de previdência privada contratado pelo servidor.
 c)  Regime de previdência equivalente aos funcionários privados.
 d)  Regime de previdência de caráter distributivo e temporário.
 e)  Regime de previdência de caráter retributivo e acessório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045183

Questão 40: DÉDALUS - Fisc (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Quanto às disposições gerais da Constituição Federal sobre os servidores públicos, assinale a alternativa correta.

 a)  O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
 b)  O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável, uma vez, por mais um ano.
 c)  A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais poderes legislativo e

judiciário, na forma da lei.
 d)  Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
 e)  Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a suspensão da função pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045346

Questão 41: SELECON - Adv (ECSP)/ECSP/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
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A reforma da previdência que está sendo objeto de debate no Congresso Nacional busca, dentre outras modificações, estabelecer idade mínima para aposentadoria. A
Constituição Federal já fixa idades variadas para aposentadorias dos servidores públicos. No caso de aposentadoria compulsória, a idade máxima prevista, observada lei
complementar, é de:

 a)  setenta e dois anos
 b)  setenta e três anos
 c)  setenta e quatro anos
 d)  setenta e cinco anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1054870

Questão 42: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Informática/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O servidor público estável João perdeu seu cargo e sua vaga foi ocupada por Décio, também servidor público estável. Porém, João teve sua demissão invalidada por
sentença judicial transitada em julgado e foi reintegrado. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Décio

 a)  não poderá ser reconduzido ao cargo de origem, mas terá direito a indenização, ficando em disponibilidade, sem remuneração, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.

 b)  será reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço.

 c)  não poderá ser reconduzido ao cargo de origem, mas terá direito a indenização, ficando em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço,
até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

 d)  será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao
tempo de serviço.

 e)  será reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade sem direito a remuneração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071802

Questão 43: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Administrativa/Sem Especialidade/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com relação à estabilidade dos servidores públicos, considere:
 

I. São estáveis somente após cinco anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 
II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 
III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, tendo sido extinto o cargo que ele ocupava ou declarada a sua desnecessidade, referido
servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

 
Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta de

 a)  I e II, apenas.
 b)  I, II e III.
 c)  II e III, apenas.
 d)  I, apenas.
 e)  III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071907

Questão 44: IBFC - Aux (FSA)/FSA/Financeiro I/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O art. 37 da Constituição Federal, que inaugura o Capítulo VII da Carta Magna (Da Administração Pública), prescreve que a Administração Pública direta e indireta de
qualquer dos poderes deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, a diversos outros comandos. Sobre o
tema da Administração Pública, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos.
 
(  ) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de títulos e documentos.
 
(  ) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
 
(  ) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a) F, F, V, V
 b) F, F, V, F
 c) V, F, F, F
 d) F, V, F, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076563

Questão 45: GUALIMP - Esc (Pref B Guandu)/Pref Baixo Guandu/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
 De acordo com a Constituição Federal, analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
 

“Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão                os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos”. 
 

 a)  Semestralmente.
 b)  A cada dois anos.
 c)  Anualmente.
 d)  A cada quatro anos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1094191
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Questão 46: GUALIMP - OAdm (Pref B Guandu)/Pref Baixo Guandu/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ananias é servidor público federal estável e por uma suposta falta grave cometida o mesmo acabou sendo demitido mediante processo administrativo instaurado.
Posteriormente, Ananias conseguiu por sentença judicial invalidar a sua demissão. Porém, Sandra, outra servidora pública federal estável acabou ocupando a vaga de
Ananias. Sendo assim, marque a alternativa correta sobre como ficará a situação de Ananias segundo o que dispõe a Constituição Federal. 

 a)  Ananias será reintegrado, porém seu cargo será declarado extinto. No mais, Sandra será aproveitada em outro cargo.
 b)  Ananias será reintegrado e Sandra será reconduzida ao seu cargo de origem, aproveitada em outro cargo ou posta em disponibilidade.
 c)  Ananias será reconduzido ao cargo e Sandra será posta em disponibilidade.
 d)  Ananias e Sandra permanecerão em seus cargos até que abra vacância de um dos cargos e o mesmo seja declarado extinto. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1094231

Questão 47: GUALIMP - OAdm (Pref B Guandu)/Pref Baixo Guandu/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 39, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário serão publicados: 

 a)  Semestralmente.
 b)  Sempre que ocorrer alteração salarial por dissídio coletivo.
 c)  Somente no início e no fim de cada mandato do chefe do respectivo poder ao qual o ente faça parte.
 d)  Anualmente. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1094233

Questão 48: VUNESP - JE TJRO/TJ RO/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  aplica-se o regime próprio de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
 exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público.

 b)  os tempos de contribuição federal, estadual ou municipal para o regime próprio de previdência serão contados para efeito de aposentadoria e de disponibilidade
do servidor público.

 c)  incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio de previdência social que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral, aplicando-se as mesmas alíquotas em vigor para os servidores ocupantes de cargos em comissão declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.

 d)  é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do regime próprio de previdência ou do regime de previdência militar com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.

 e)  o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114474

Questão 49: CRESCER - AAd (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
No que se refere aos servidores públicos, conforme insculpido na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:

 a) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

 b) Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos.
 c) Somente Lei da União disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação,

para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do
serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

 d) A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira não poderá ser fixada por meio de subsídio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125933

Questão 50: CRESCER - Fisc (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/Obras e Posturas/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com o art. 39, §6° da CF/88, Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão ________________ os valores do subsídio e da remuneração dos cargos
e empregos públicos.
 
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna acima.

 a) bimestralmente.
 b) mensalmente.
 c) anualmente
 d) semestralmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129166

Questão 51: Instituto Consulplan - Adv (CODESG)/CODESG/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República, no que se refere aos servidores públicos, analise as afirmativas a seguir.
 

I. O servidor público estável perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.
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II. Será reintegrado o servidor estável, se invalidada por sentença judicial a sua demissão e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo
de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
 
III. O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral até seu adequado aproveitamento em outro cargo quando for extinto aquele cargo por
ele até então ocupado ou declarada a sua desnecessidade.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  I, II e III.
 b)  I e II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129682

Questão 52: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta:

 a)  É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
 b)  É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, de dois cargos de professor.
 c)  A proibição de acumular não estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
 d)  Não depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de

economia mista e de fundação, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.
 e)  Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, tratando-se somente de mandato eletivo federal, ficará

afastado de seu cargo, emprego ou função.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150953

Questão 53: Instituto Consulplan - ProcM (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dá aos Servidores Públicos, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 b)  Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu

adequado aproveitamento em outro cargo.
 c)  Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem,

sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
 d)  A proibição de acumular cargos públicos prevista na Constituição Federal estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,

mas não sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1167002

Questão 54: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da Administração Pública e dos servidores públicos, julgue o item segundo a Constituição Federal de 1988.
 
O regime geral de previdência social será aplicado, exclusivamente, ao servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195291

Questão 55: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da Administração Pública e dos servidores públicos, julgue o item segundo a Constituição Federal de 1988.
 
O servidor público estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, estando assegurada a
ampla defesa.

 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195292

Questão 56: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da Administração Pública e dos servidores públicos, julgue o item segundo a Constituição Federal de 1988.
 
É prescindível a compatibilidade de horários para que ocorra a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões
regulamentadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195294

Questão 57: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
A invalidação, por decisão judicial, de demissão de servidor estável garante sua reintegração ao serviço público, com a recondução de eventual atual ocupante do cargo
público, mediante prévia indenização.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201907

Questão 58: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
A estabilidade do servidor público exige avaliação especial de desempenho por comissão própria.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201912

Questão 59: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Julgue o item, relativo à organização do Estado e da Administração Pública.
 
Suponha‐se que Antônio fosse servidor público federal, detentor de cargo efetivo e ocupante de cargo em comissão na mesma autarquia quando sobreveio sua
aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. Nesse caso, Antônio não estaria proibido de continuar aocupar, depois de sua aposentadoria, seu cargo em
comissão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207259

Questão 60: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da Administração Pública e dos servidores públicos segundo a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Ao servidor público civil é garantida a livre associação sindical.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220359

Questão 61: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da Administração Pública e dos servidores públicos segundo a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
O Regime Próprio de Previdência do Serviços Públicos será aplicado ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220362

Questão 62: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da Administração Pública e dos servidores públicos segundo a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
O servidor público da administração direta, no exercício de mandato eletivo federal, ficará afastado de seu cargo e seu tempo de serviço será contado para todos os
efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220363

Questão 63: IESES - Tec ST (São José)/Pref São José/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com o Artigo 41 da Constituição Federal, escolha a assertiva INCORRETA: 

 a)  Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito
a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 

 b)  O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa. 

 c)  Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 
 d)  São estáveis, após três meses de período de experiência com efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228286

Questão 64: IBADE - Adm Emp (Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
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Conforme o Art. 41 da Constituição Federal, são estáveis após     de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público. A alternativa que preenche a lacuna acima é:

 a)  seis meses
 b)  um ano
 c)  dois anos
 d)  três anos
 e)  cinco anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1230139

Questão 65: CONSULPAM - Proc (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Acerca que dispõe a Constituição Federal sobre os servidores públicos, assinale a alternativa INCORRETA:

 a) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

 b) Os Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
 c) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de

disponibilidade.
 d) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzindo ao cargo de

origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253962

Questão 66: FUNDATEC - Ass (IFFAR)/IFFAR/Aluno/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição Federal do Brasil, ao tratar dos servidores públicos, determina que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório, de acordo com as previsões da referida lei, observará:
 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
 
II. Os requisitos para investidura.
 
III. As peculiaridades dos cargos.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1279992

Questão 67: ITAME - Adv (CM Caldazinha)/CM Caldazinha/2019
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ao servidor público em exercício de mandato eletivo não se aplica a seguinte disposição:

 a)  Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
 b)  Investido em mandato de Prefeito, será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
 c)  Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do

cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
 d)  Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para

promoção por merecimento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1328781

Questão 68: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
São agentes administrativos os

 a)  servidores investidos em cargos, empregos e funções públicas, os ministros e os secretários de estado.
 b)  senadores, os deputados e os juízes.
 c)  servidores investidos em cargos, empregos e funções públicas e os servidores contratados por tempo determinado.
 d)  militares e os vereadores municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/291472

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - ACP (TCE-PB)/TCE-PB/Demais Áreas/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito da remuneração dos servidores públicos, assinale a opção correta.

 a)  O servidor público tem direito ao recebimento de remuneração pelo trabalho noturno em valor superior ao do diurno.
 b)  Em razão do princípio da isonomia, é incabível, no serviço público, a aplicação de incentivos específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher.
 c)  O servidor público tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário com o acréscimo de um terço à remuneração normal.
 d)  Os secretários estaduais e municipais são remunerados por subsídios acrescidos de gratificação pessoal.
 e)  Durante todo o tempo em que durar o trabalho no serviço público, o órgão responsável pelos pagamentos deverá efetuar o recolhimento de FGTS do servidor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/582821

Questão 70: FUNRIO - Ass CI (CGE RO)/CGE RO/2018
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Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Uma das garantias do servidor público prevista na Constituição Federal consiste na estabilidade sendo que o servidor pode perder o cargo mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho, na forma de lei:

 a)  complementar.
 b)  ordinária.
 c)  delegada.
 d)  provisória.
 e)  comum.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/599883

Questão 71: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A respeito dos servidores públicos, é correto afirmar que

 a)  ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração aplica-se a regra geral de aposentadoria do
servidor público civil.

 b)  o servidor público investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

 c)  os servidores públicos estáveis perderão o cargo por decisão judicial do 2º grau de jurisdição, mesmo sem trânsito em julgado.
 d)  os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após dois anos de efetivo exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/600050

Questão 72: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Indivíduo titular de cargo público efetivo de médico junto à Administração pública estadual, provido mediante concurso público, foi eleito deputado estadual. À luz da
Constituição Federal, referido indivíduo 

 a)  poderá cumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, assim como as respectivas remunerações, desde que haja compatibilidade de horários, uma vez
que não pode ser compulsoriamente afastado do exercício de cargo público provido mediante concurso público. 

 b)  poderá cumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários, uma vez que se trata de cargo público de médico,
mas deverá optar por uma das remunerações. 

 c)  poderá cumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários, podendo perceber a remuneração de ambos, por se
tratar de cargos vinculados ao mesmo ente da Federação. 

 d)  não poderá cumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, uma vez que é permitida a cumulação apenas no caso de exercício de cargo público de
professor. 

 e)  não poderá cumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, devendo afastar-se do primeiro, caso pretenda exercer o mandato de deputado. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606917

Questão 73: Instituto AOCP - Ag (ITEP RN)/ITEP RN/Necrópsia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
No que tange à organização do Estado quanto aos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

 a)  A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, sendo a participação nos
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, sendo obrigatória, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

 b)  Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
 c)  Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se

deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
 d)  É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o artigo 40 da Constituição

Federal de 1988 (servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações), inclusive para
portadores de deficiência.

 e)  Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime especial de previdência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606993

Questão 74: FGV - AssLM (CM Salvador)/CM Salvador/"Sem Área"/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição da República de 1988 estabelece que o servidor público estável só perderá o cargo nas hipóteses lá elencadas, dentre elas, em virtude de: 

 a)  sentença judicial recorrível, em que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
 b)  procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa;
 c)  sindicância sumária disciplinar, em que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa;
 d)  processo administrativo de que tenha resultado condenação por ato de improbidade administrativa aplicada pelo chefe do Poder Executivo;
 e)  inquérito policial do qual tenha resultado relatório final assinado pelo Delegado de Polícia apontando prática de crime. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610461

Questão 75: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Tecnologia da Informação/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
João, servidor público estável ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo da Câmara Municipal, foi demitido injustamente. 
 
Invalidada por sentença judicial sua demissão, de acordo com as disposições constitucionais, João será: 

 a)  readaptado, e o eventual ocupante da sua vaga originária, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização;
 b)  reconduzido, e o eventual ocupante da vaga, se estável, será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo

de contribuição;
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 c)  aproveitado em cargo de atribuições, escolaridade e remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado, com direito a indenização e vantagens pecuniárias
pretéritas e remuneração proporcional ao tempo de contribuição;

 d)  aproveitado em cargo de atribuições, escolaridade e remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado, sem direito a indenização e vantagens pecuniárias
pretéritas, para não configurar seu enriquecimento ilícito;

 e)  reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610899

Questão 76: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Mesa Diretora/Ouvidoria/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
João, tão logo assumiu o cargo de Prefeito Municipal, foi informado de que a contraprestação pecuniária que receberia mensalmente pelo exercício de suas funções era
denominada subsídio. 
 
À luz desse quadro, João solicitou ao Procurador do Município que lhe esclarecesse os efeitos dessa sistemática estipendial, sendo-lhe informado, corretamente, que:

 a)  receberia vencimentos e verba de representação, vedada a percepção de parcelas indenizatórias;
 b)  receberia, apenas, parcelas de caráter indenizatório previstas em lei; 
 c)  receberia, juntamente com o subsídio, a remuneração correspondente ao cargo;
 d)  receberia vencimentos, verba de representação e parcelas indenizatórias previstas em lei;
 e)  seria remunerado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra parcela remuneratória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611073

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com base nas disposições constitucionais a respeito da administração pública, assinale a opção correta.

 a) As funções de confiança devem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e limitam-se a atribuições de direção, chefia, apoio e assessoramento.
 b) Governadores de estado e desembargadores do tribunal de justiça local não podem receber vencimentos superiores aos de deputado estadual.
 c) O Poder Judiciário pode determinar a equiparação salarial de servidores públicos com o aumento de salários para garantir a aplicação do princípio da isonomia.
 d) Os direitos políticos do agente público que usa de seu cargo ou função para auferir enriquecimento ilícito poderão ser suspensos e seus bens poderão ser

decretados indisponíveis.
 e) Servidor público efetivo eleito vereador será, necessariamente, afastado de seu cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/613549

Questão 78: CONSULPLAN - Red (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá ao tema estabilidade do servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 b)  Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 c)  Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu

adequado aproveitamento em outro cargo.
 d)  Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem,

sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
 
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623767

Questão 79: CONSULPLAN - Red (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com mandamento constitucional, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos
observará, EXCETO:

 a)  As peculiaridades dos cargos.
 b)  Os requisitos para a investidura.
 c)  A quantidade de servidores da carreira.
 d)  A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623768

Questão 80: CONSULPLAN - Red (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil NÃO determina expressamente que se aplique aos servidores ocupantes de cargos públicos o seguinte direito aplicável
aos trabalhadores comuns:

 a)  Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
 b)  Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
 c)  Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
 d)  Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623769

Questão 81: VUNESP - AgAd (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
São estáveis os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público após

 a)  seis meses de efetivo exercício.
 b)  um ano de efetivo exercício.



28/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19336675/imprimir 16/29

 c)  dois anos de efetivo exercício.
 d)  três anos de efetivo exercício.
 e)  quatro anos de efetivo exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/624775

Questão 82: FUNDEP - Ana Adm (CODEMIG)/CODEMIG/Analista de Administração/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Analise a situação a seguir.
Pedro Paulo ocupa, há quatro anos, cargo efetivo de agente administrativo no âmbito da Administração Pública Direta de determinado estado da Federação. Pelo
exercício do cargo, Pedro recebe mensalmente R$ 2.000,00 de vencimento e R$ 300,00 de gratificação por difícil acesso, além da gratificação por exercício de função,
também de R$ 300,00. Prestes a completar 5 anos de exercício do cargo, Pedro passará a fazer jus ao adicional de quinquênio, fixado em cinco por cento. 
Segundo o que prevê a Constituição da República,  o adicional por tempo de serviços será calculado mediante incidência do percentual de 5% sobre:

 a)  R$ 2.000,00.
 b)  R$ 2.300,00.
 c)  R$ 2.600,00.
 d)  o valor do salário mínimo em vigor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626541

Questão 83: FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre o regime constitucional atribuído à polícia civil e aos policiais civis, é CORRETO afirmar:

 a)  Às polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, incumbem, sem exceção, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
 b)  Não é possível a acumulação remunerada do cargo de policial civil com o cargo de professor, ainda que haja compatibilidade de horários.
 c)  Não se garante aos policiais civis o direito à livre associação sindical, em virtude da natureza de suas atividades.
 d)  Os policiais civis são remunerados por subsídio fixado em parcela única, por meio de lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, vedado o acréscimo de

qualquer outra espécie remuneratória.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638003

Questão 84: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Técnico Jurídica/Apoio Jurídico/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Servidor titular de cargo público efetivo de certo Estado da Federação, contando com três anos e meio de efetivo serviço, percebeu vantagem econômica para facilitar
que a Administração pública contratasse determinada empresa por preço superior ao praticado no mercado. A empresa acabou por ser contratada pelo Estado, mas as
autoridades tiveram ciência da conduta ilícita do servidor público, o que ensejou: a instauração de processo administrativo em que, com observância do direito à ampla
defesa, o servidor foi condenado definitivamente à pena de demissão; a instauração de ação penal em que ele foi condenado à pena restritiva de liberdade, por sentença
judicial ainda não transitada em julgado, e a propositura de ação civil por improbidade administrativa em que foi proferida sentença, já transitada em julgado, impondo,
dentre outras sanções previstas na lei específica, o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos.
 
Considerando essa situação à luz da Constituição Federal,

 a)  é inadmissível que o servidor seja penalizado administrativamente, criminalmente e no âmbito da ação por improbidade administrativa em razão de uma mesma
conduta, por ser vedada no direito brasileiro a dupla imputação pelo mesmo fato.

 b)  é inadmissível a perda do cargo com fundamento no processo administrativo disciplinar, bem como com fundamento na ação civil por improbidade administrativa,
uma vez que o servidor goza das garantias da estabilidade funcional, mas poderá perder o cargo caso transite em julgado a sentença penal condenatória.

 c)  é admissível a perda do cargo com fundamento na decisão proferida no processo administrativo disciplinar, bem como com fundamento na ação civil por
improbidade administrativa, ainda que não tenha transitado em julgado a sentença penal condenatória, sendo regulares as demais sanções impostas ao servidor na ação
civil por improbidade administrativa.

 d)  é inadmissível a perda do cargo com fundamento no processo administrativo disciplinar, uma vez que o servidor goza das garantias da estabilidade funcional, mas
é cabível a perda do cargo com a sentença proferida na ação civil por improbidade administrativa, sendo também regulares as demais sanções que lhe foram impostas
nesse processo.

 e)  é inadmissível a cumulação das penas de perda da função pública e da suspensão de direitos políticos na ação civil por improbidade administrativa, mas
admissível a perda do cargo com fundamento na decisão proferida no processo administrativo disciplinar, ainda que não tenha transitado em julgado a sentença penal
condenatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638344

Questão 85: VUNESP - Esc Pol (PC SP)/PC SP/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Sobre os servidores públicos, a Constituição Federal estabelece que, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável

 a) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
 b) será demitido do cargo, com direito à indenização pelo período de tempo que restar para obter a aposentadoria.
 c) será alocado em cargo equivalente, na repartição mais próxima do seu domicílio, sem direito à indenização.
 d) será exonerado, com direito à indenização proporcional ao tempo de serviço em um décimo para cada ano trabalhado.
 e) ficará à disposição do órgão público em que se encontra lotado, sem prejuízo dos vencimentos até que seja readaptado em outro cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/651698

Questão 86: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Empregado admitido, por meio de concurso público, para exercer funções administrativas em empresa pública federal prestadora de serviço público é dispensado no início
do ano em curso por decisão unilateral da empregadora. Pretende questionar judicialmente a dispensa, que foi imotivada e se deu mais de três anos após sua admissão.
Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o empregado

 a)  não faz jus à estabilidade assegurada aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, sendo admissível a rescisão unilateral do contrato de trabalho,
embora o ato de dispensa devesse ser motivado, sendo competente à Justiça Federal para conhecer da ação.

 b)  não faz jus à estabilidade assegurada aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, sendo admissível a rescisão unilateral do contrato de trabalho,
embora o ato de dispensa devesse ser motivado, sendo competente à Justiça do Trabalho para conhecer da ação.
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 c)  faz jus à estabilidade assegurada aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, não sendo admissível a rescisão unilateral do contrato de trabalho,
ainda que motivada, sendo competente à Justiça Federal para conhecer da ação.

 d)  faz jus à estabilidade assegurada aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, não sendo admissível a rescisão unilateral do contrato de trabalho,
ainda que motivada, sendo competente à Justiça do Trabalho para conhecer da ação.

 e)  não faz jus à estabilidade assegurada aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, mas, por se tratar de empresa prestadora de serviço público,
não é admissível a rescisão unilateral do contrato de trabalho, ainda que motivada, sendo competente à Justiça Federal para conhecer da ação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653944

Questão 87: FCC - Ana Exec (SEGEP MA)/SEGEP MA/Administrador/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Carlos e Mário, servidores de certo Estado da Federação, titulares de cargos públicos efetivos, foram flagrados cometendo atos de violência física contra outro servidor,
em ambiente de trabalho. Em razão desses fatos, Carlos, que contava com quatro anos de efetivo serviço público à época dos fatos, foi condenado à pena de demissão
em processo administrativo em que lhe foi assegurada a ampla defesa. Mário, por sua vez, que contava com um ano de efetivo serviço público à época dos fatos, não foi
aprovado na avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para essa finalidade, concluída quando contava com dois anos e meio de efetivo serviço
público. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal,

 a)  o desligamento de Carlos do serviço público observou as normas constitucionais nessa matéria, mas a avaliação relativa a Mário é irregular, uma vez que
concluída quando o servidor já tinha adquirido a estabilidade.

 b)  o desligamento de Carlos do serviço público e a avaliação de Mário são compatíveis com as normas constitucionais nessa matéria.
 c)  o desligamento de Carlos do serviço público observou as normas constitucionais nessa matéria, mas a avaliação de Mário não poderia ter sido realizada por

comissão instituída para essa finalidade.
 d)  as decisões relativas a Carlos e a Mário não observaram as normas constitucionais nessa matéria, uma vez que Carlos somente poderia perder o cargo por

sentença judicial transitada em julgado, sendo que Mário já havia adquirido a estabilidade quando concluída a avaliação a seu respeito.
 e)  a avaliação de Mário é compatível com as normas constitucionais nessa matéria, mas a decisão relativa a Carlos é irregular, uma vez que somente poderia ter sido

demitido por sentença judicial transitada em julgado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654980

Questão 88: FCC - Ana Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/Administrativa Previdenciária/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Certo Estado da Federação pretende fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência social, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social. Ao mesmo tempo, intenciona instituir regime de previdência complementar aos seus servidores
públicos titulares de cargos efetivos, mediante contribuição facultativa. Para que essa pretensão seja exercida regularmente, 

 a)  deverá ser editada lei federal disciplinando a matéria, uma vez que a previdência social se insere no âmbito das competências legislativas privativas da União. 
 b)  deverá ser alterada a Constituição Federal, que veda a instituição de mais de um regime de previdência social em benefício dos servidores públicos. 
 c)  o regime de previdência complementar deverá ser instituído por lei estadual, de iniciativa do Governador, por intermédio de entidades fechadas de previdência

complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 
 d)  deverá ser alterada a Constituição Federal, que veda a fixação do limite pretendido para os benefícios pagos pelo regime próprio de previdência social. 
 e)  o regime de previdência complementar deverá ser instituído por lei estadual, de iniciativa do Governador, por intermédio de entidades fechadas de previdência

complementar, de natureza pública, desde que a contribuição ao regime complementar substitua a contribuição ao regime próprio de previdência social.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655907

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Aux Adm (IFF)/IFF/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), a perda do cargo de servidor público que cometer alguma irregularidade no exercício de sua função poderá ocorrer

 a) mediante processo administrativo, assegurada a ampla defesa, desde que ele não tenha estabilidade.
 b) em procedimento de avaliação periódica de desempenho, desde que ele não tenha estabilidade.
 c) em procedimento de avaliação periódica de desempenho, ainda que ele tenha estabilidade.
 d) se houver sentença judicial passível de recurso, desde que ele não tenha estabilidade.
 e) se houver sentença judicial passível de recurso, ainda que ele tenha estabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/663467

Questão 90: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Constituição Federal contém normas em matéria de fixação de remuneração no âmbito da iniciativa privada e no âmbito da Administração pública. De acordo com essas
regras e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

 a)  apenas o salário mínimo pode ser adotado pela lei como índice para a revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos.
 b)  a remuneração paga a empregado público de empresa pública federal, ainda que a empresa não receba recursos financeiros públicos para pagamento com

despesas de pessoal ou de custeio em geral, não pode ser superior ao valor dos subsídios pagos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
 c)  os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário deverão ser iguais aos pagos pelo Poder Executivo.
 d)  a remuneração dos servidores públicos titulares de cargos públicos somente pode ser fixada por lei específica.
 e)  o recebimento de valores pelo empregado a título de participação nos lucros ou resultados integra sua remuneração para todos os fins.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664637

Questão 91: VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,

 a)  será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

 b)  será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização, aproveitado  em outro cargo ou posto
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

 c)  será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, não poderá ser reconduzido ao cargo de origem, devendo permanecer em situação de
disponibilidade até o surgimento de novo cargo, assegurando- se o direito à indenização.
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 d)  ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser
exonerado, dispensando-se a instauração de processo administrativo.

 e)  ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser
dispensado após a conclusão do devido processo administrativo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/666593

Questão 92: NC-UFPR - Ana Prev (FOZPREV)/FOZPREV/Arquivologia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com base nos artigos 39, 40 e 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

 a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.

 b) Aos servidores ocupantes de cargo público são garantidos, entre outros direitos, salário mínimo, repouso semanal remunerado, hora extra com adicional mínimo
de 50% e seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário.

 c) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie de verba indenizatória.

 d) Por meio de decreto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão a aplicação de recursos orçamentários no desenvolvimento de programas
de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, salvo na forma de adicional ou prêmio
de produtividade.

 e) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos poderes. A lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670838

Questão 93: NC-UFPR - Ana Prev (FOZPREV)/FOZPREV/Arquivologia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com base nos artigos 39, 40 e 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

 a) Adquirem vitaliciedade após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 b) Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão poderão, excepcionalmente, exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo

efetivo em que se deu a aposentadoria que serviu de referência para a concessão de pensão.
 c) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre-nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de

emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
 d) A adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores ocupantes de cargos públicos poderá, nos termos definidos em lei

ordinária, ser aplicada a portadores de deficiência, para aqueles que exercem atividade de risco e para aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais.
 e) Os servidores aposentados por invalidez permanente receberão proventos proporcionais ao tempo de contribuição, excetuando-se dessa condição apenas se a

situação decorre de acidente em serviço ou moléstia profissional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670839

Questão 94: CEV UECE - AFTM (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Fiscal/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Disciplina constitucional aplicada aos servidores públicos, em geral, diz que

 a)  ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime de previdência próprio do ente
político que lhe nomeou.

 b)  extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, com direito ao recebimento de sua remuneração integral,
até seu adequado aproveitamento em outro órgão ou cargo.

 c)  invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem,
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

 d)  o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar, depois de
assegurada, em ambos os casos, a ampla defesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671893

Questão 95: FUNRIO - Adm (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no caso da demissão do servidor público estável se tornar inválida, ele será, no seu cargo de origem,

 a) reintegrado.
 b) reconduzido.
 c) aproveitado.
 d) remanejado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672168

Questão 96: FUNRIO - Ass Tec Leg (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Conforme preceitua a Constituição Federal, no Artigo 41, §3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável

 a) será demitido do cargo.
 b) ficará em disponibilidade, com remuneração integral ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
 c) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
 d) ficará sem remuneração até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672561

Questão 97: FUNRIO - Ass Tec Leg (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Na inteligência do Art. 40 §3° da CRFB/88, in verbis, Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este Artigo e o Art. 201, na forma da lei.
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Para cálculo dos proventos do servidor inativo será tomada como base a remuneração dos servidores ativos. Sendo assim, e segundo o entendimento sumulado pelo STF,
somente serão EXCLUÍDAS, necessariamente, as/os

 a) adicionais de atividade penosa.
 b) gratificações incorporadas ou não.
 c) adicionais de atividade insalubre.
 d) verbas de caráter indenizatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672644

Questão 98: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Apoio Especializado/Estatística/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Jaime, servidor público estável, nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público, foi demitido mediante processo administrativo,
tendo ocupado sua vaga, Florindo, também servidor público concursado estável. Porém, Jaime conseguiu invalidar sua demissão por sentença judicial. Nesse caso, de
acordo com a Constituição Federal, Jaime

 a) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, não podendo ser reintegrado
em razão da vaga já ter sido ocupada por Florindo.

 b) será reintegrado e Florindo reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.

 c) será reintegrado e Florindo reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.

 d) ficará em disponibilidade, sem receber remuneração, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, fazendo jus, porém, à indenização, não podendo ser
reintegrado em razão da vaga já ter sido ocupada por Florindo.

 e) será reintegrado e Florindo deverá ser posto em disponibilidade sem remuneração, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/674193

Questão 99: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O Presidente de determinada empresa pública estadual exploradora de atividade econômica pretende que seus empregados, regidos pelas regras aplicáveis aos contratos
de trabalho, passem a ser regidos pelas normas aplicáveis aos servidores públicos titulares de cargos públicos efetivos, especificamente no que toca às normas que
tratam do rompimento do vínculo com a Administração e àquelas que dispõem sobre o direito à aposentadoria. Essa pretensão mostra-se

 a)  compatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos, desde que seja assegurada aos empregados a faculdade de permanecerem sob as regras
atuais, podendo a alteração de regime ser implementada por decreto do Governador do Estado respectivo.

 b)  compatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos, desde que seja assegurada aos empregados a faculdade de permanecerem sob as regras
atuais e que a alteração de regime seja implementada por lei do Estado respectivo.

 c)  incompatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos.
 d)  compatível com a Constituição Federal apenas no que toca à alteração do regime de aposentadoria dos empregados da empresa, desde que seja realizada por lei

do Estado respectivo que preveja a compensação entre o regime geral e o regime próprio de previdência social.
 e)  compatível com a Constituição Federal apenas no que toca à alteração do regime de rompimento do vínculo com a Administração, desde que seja realizada por lei

do Estado respectivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/675520

Questão 100: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, servidor público estadual, titular de cargo em comissão vinculado ao Poder Executivo, provido após a promulgação do novo texto
constitucional,

 a)  submete-se ao mesmo regime de previdência social previsto para os servidores públicos titulares de cargos efetivos providos por concurso público.
 b)  não tem garantido constitucionalmente o direito à livre associação sindical, assegurado apenas aos titulares de cargos efetivos providos por concurso público.
 c)  não está sujeito ao limite remuneratório máximo previsto na Constituição Federal, uma vez que essa restrição é inaplicável aos titulares de cargos em comissão.
 d)  deve ter sua remuneração fixada por lei específica, de iniciativa privativa do governador.
 e)  poderá perder o cargo apenas mediante processo administrativo ou judicial que lhe assegure a ampla defesa e o contraditório, caso tenha preenchido os

requisitos para a aquisição da estabilidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/675524

Questão 101: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
A Carta Magna brasileira veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de previdência dos
servidores públicos. Todavia, por meio de lei complementar, poderá haver exceções nos casos de servidores

 a)  professores universitários.
 b)  da administração fazendária e fiscais.
 c)  portadores de deficiência.
 d)  detentores de cargos políticos.
 e)  do Poder Judiciário e do Ministério Público

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676333

Questão 102: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Lei de certo Estado, fruto de projeto de iniciativa parlamentar, determinou que o valor das aposentadorias e pensões dos titulares de cargos públicos efetivos tenha como
limite máximo aquele estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, tendo, ainda, instituído para os referidos servidores regime de previdência
complementar, de caráter facultativo. Na sequência, o Governador do Estado editou decreto criando autarquia para administrar o regime de previdência complementar.

Nessa situação, observa-se que a Constituição Federal foi contrariada APENAS no que toca à
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 a)  iniciativa da lei estadual, que é privativa do Poder Executivo, bem como à edição de decreto criando a autarquia, uma vez que a entidade somente poderia ter
sido criada por lei específica.

 b)  instituição de regime de previdência complementar por lei, uma vez que cabe privativamente ao Governador fazê-lo por decreto.
 c)  edição de decreto criando a autarquia, uma vez que a entidade somente poderia ter sido criada por lei específica.
 d)  limitação do valor das aposentadorias e pensões dos titulares de cargos públicos efetivos, uma vez que apenas os benefícios dos titulares de cargos públicos em

comissão poderiam ter sido limitados.
 e)  criação de autarquia para administrar o regime de previdência complementar, uma vez que deveria ter sido criada entidade de natureza privada para esse fim.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682950

Questão 103: VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República, se um Município pretender fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de
previdência, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social,

 a) poderá fazê-lo, uma vez que a Constituição assim autoriza, independentemente de qualquer requisito ou exigência.
 b) não poderá fazê-lo, uma vez que o regime geral de previdência aplica-se somente aos ocupantes de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.
 c) poderá fazê-lo, mas terá que oferecer uma compensação financeira aos aposentados e pensionistas que propicie a estes obter o mesmo valor que teriam direito

quando na ativa.
 d) não poderá fazê-lo, a menos que aprovada lei complementar específica e que o valor da economia obtida aos cofres públicos seja aplicada na previdência do

próprio ente público.
 e) poderá fazê-lo, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683636

Questão 104: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Telefonia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Servidor público com 31 anos de idade, nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, pretende candidatar-se ao cargo de Governador do
Estado. Considerando que o servidor contará com três anos e sete meses de efetivo exercício por ocasião do pleito eleitoral,

 a) não poderá candidatar-se, salvo se exonerar-se do cargo público, visto que ainda não terá completado o tempo necessário para a aquisição da estabilidade no
cargo.

 b) poderá candidatar-se, mas ficará afastado de seu cargo efetivo enquanto durar o mandato eletivo, contando-se o seu tempo de serviço nesse período para todos
os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

 c) poderá candidatar-se, sendo-lhe facultado exercer o cargo efetivo e o mandato eletivo concomitantemente, desde que haja compatibilidade de horários, situação
em que perceberá as vantagens de ambos os cargos.

 d) poderá candidatar-se, mas ficará afastado de seu cargo efetivo enquanto durar o mandato eletivo, devendo perder seu cargo público efetivo, no entanto, caso
fique afastado por mais de dez anos para o exercício de mandato eletivo.

 e) não poderá candidatar-se, por não ter preenchido o requisito de elegibilidade quanto à idade mínima, que, para esse cargo eletivo, é de 35 anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688078

Questão 105: VUNESP - AJ (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Hipoteticamente, o Procurador Geral de Justiça de São Paulo formalizou ação direita de inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça, requerendo que sejam
invalidados os dispositivos de lei municipal de Nova Odessa que estabeleceu pagamento no valor mensal de cinco mil reais, a título de indenização, ao Prefeito, além de
férias anuais, com subsídio acrescido de um terço e décimo terceiro salário. Instado, em decisão assemelhada, o Supremo Tribunal Federal assentou que

 a) o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, que disciplina o subsídio dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo
terceiro salário, vedado o acréscimo da indenização.

 b) são procedentes os pedidos veiculados na ação direta e a lei municipal impugnada inconstitucional na sua totalidade, mas para a alcançar somente situações
futuras, considerados a segurança jurídica, o interesse social e a boa-fé dos agentes públicos envolvidos.

 c) Tribunais de Justiça não podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal,
ainda que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

 d) a via processual eleita é inadequada, pois a ação direta estadual não pode ser utilizada para o controle de constitucionalidade de lei municipal que trata da
remuneração dos agentes políticos municipais, matéria reservada à autonomia do ente federativo.

 e) já existe tese majoritária sobre o descabimento do pagamento de adicional de férias, décimo terceiro e verba de representação a agentes políticos que percebam
subsídios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690246

Questão 106: FAURGS - Aux (UFCSPA)/UFCSPA/Veterinária e Zootecnia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, são estáveis, após ________ de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna do texto acima.

 a) um ano
 b) dois anos
 c) dois anos e meio
 d) três anos
 e) cinco anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/700908

Questão 107: COSEAC UFF - Proc Mun (Maricá)/Pref Maricá/Nível I/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República, servidor público investido em mandato de Vereador:

 a)  pode continuar no exercício de seu cargo, emprego ou função, contanto que haja compatibilidade de horários, caso em que fará jus às vantagens relativas à sua
condição de servidor e de Vereador; não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função, e receberá unicamente a remuneração por
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seu cargo, emprego ou função, e não a de vereador.
 b)  não pode continuar no exercício de seu cargo, emprego ou função.
 c)  pode continuar no exercício de seu cargo, emprego ou função, contanto que haja compatibilidade de horários, caso em que fará jus às vantagens relativas à sua

condição de servidor e de Vereador; não havendo compatibilidade de horários, será afastando do cargo, podendo optar por uma das remunerações.
 d)  pode continuar no exercício de seu cargo, emprego ou função, contanto que haja compatibilidade de horários e matérias, tendo, contudo, neste caso, que

escolher entre as remunerações e vantagens relativas à sua condição de servidor e as de Vereador; não havendo compatibilidade de horários, receberá apenas os
subsídios como vereador.

 e)  pode continuar no exercício de seu cargo, emprego ou função, havendo ou não compatibilidade de horários, tendo, contudo, que escolher entre as vantagens
relativas à condição de servidor e as de Vereador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702393

Questão 108: IADES - Tec (IGEPREV PA)/IGEPREV PA/Estatística e Atuária/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com base no que estabelece o artigo 40 da Constituição Federal, o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos do estado do Pará será custeado por
contribuições 

 a) de toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes do orçamento do estado e de contribuições do trabalhador e dos demais
segurados. 

 b) facultativas dos servidores para a constituição de reservas que garantam o benefício contratado. 
 c) dos servidores ativos e inativos e do estado, na qualidade de patrocinador, o qual contribuirá na razão de 2 para 1 em relação aos servidores. 
 d) cuja alíquota será pactuada livremente entre os servidores e o estado. 
 e) do estado, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, de forma a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704103

Questão 109: Instituto AOCP - Ag Adm (IPM RP)/IPM RP/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas no que concerne à Constituição Federal de 1988.

I. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
 
II. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

III. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até sua
adequada reintegração em outro cargo.

IV. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

 a) Apenas I e II.
 b) Apenas III e IV.
 c) Apenas I, III e IV.
 d) Apenas I, II e III.
 e) Apenas II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706596

Questão 110: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS aplica-se aos

 a)  titulares de cargos efetivos e ocupantes de cargo em comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 b)  ocupantes de cargos temporários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 c)  empregados públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 d)  ocupantes de cargos em comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 e)  servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715995

Questão 111: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O texto permanente da Constituição hoje em vigor garante o pagamento de abono de permanência para servidor

 a)  que havendo satisfeito os requisitos para se aposentar opte por permanecer em atividade.
 b)  em readaptação, cuja demissão tenha sido invalidada por sentença judicial.
 c)  nomeado para cargo de provimento efetivo após cinco anos de efetivo exercício.
 d)  que teve concedida a contagem fictícia de tempo de serviço.
 e)  colocado em disponibilidade, desde que não exerça outra função remunerada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715996

Questão 112: FCC - AFRE SC/SEF SC/Auditoria e Fiscalização/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O Presidente da República pretende encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo procedimento de avaliação periódica de desempenho de servidores
públicos titulares de cargos efetivos federais, procedimento esse que poderá ensejar, a depender do resultado da avaliação e assegurada a ampla defesa, a perda do
cargo público federal. Considerando as disposições da Constituição Federal, o Presidente da República

 a)  tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mas a Lei não poderá impor a perda do cargo aos servidores públicos que já
tiverem alcançado a estabilidade no cargo.
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 b)  tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei ordinária, mas a Lei não poderá impor a perda do cargo aos servidores públicos que já
tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

 c)  tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, podendo a Lei impor a perda do cargo inclusive aos servidores públicos que já
tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

 d)  não tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mediante projeto de iniciativa privativa do Congresso Nacional, podendo
a Lei prever a perda do cargo inclusive aos servidores públicos que já tiverem alcançado a estabilidade no cargo.

 e)  não tem iniciativa legislativa na matéria, que deve ser disciplinada em lei complementar, mediante projeto de iniciativa privativa do Congresso Nacional, não
podendo a Lei, ademais, instituir essa hipótese de perda do cargo público por não estar prevista na Constituição Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719014

Questão 113: IPEFAE - Ag Adm (Pref SJBV)/Pref SJBV/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com relação aos direitos constitucionais garantidos aos servidores públicos, analise as frases abaixo e assinale a incorreta.

 a)  São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 b)  O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja

assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódico de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa.
 c)  Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável será exonerado e receberá indenização compensatória.
 d)  Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem,

sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/721233

Questão 114: IDIB - Cont (Farroupilha)/Pref Farroupilha/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é possível afirmar que o servidor público estável só perderá o cargo:
 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
 
II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a plenitude de defesa, sem possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.
 
III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei ordinária, assegurada ampla defesa.

 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e III.
 e)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/730627

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - TTRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Ato judicial determinou a nomeação de aprovados em concurso público estadual por ter sido preterida a ordem classificatória. Nesse caso, a promoção funcional 

 a) retroagirá à data final de validade do concurso. 
 b) retroagirá à data em que o servidor deveria ter sido nomeado. 
 c)  retroagirá à data do ajuizamento da ação. 
 d) terá efeitos ex nunc. 
 e) retroagirá à última nomeação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/732212

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - AFA (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Em 2013, Maria foi aprovada em concurso público para o cargo de analista da secretaria de saúde de um estado. Em 2014, ela foi nomeada, tomou posse e entrou em
exercício. Terminado o período de estágio probatório e realizada a avaliação especial de desempenho de Maria, ela passou a ser servidora estável. Em janeiro de 2018, o
cargo ocupado por Maria foi extinto por desnecessidade.

Considerando-se as disposições constitucionais referentes à administração pública e aos servidores públicos, é correto afirmar que Maria

 a)  será reintegrada em novo cargo na secretaria de saúde do estado, recebendo remuneração equivalente ao cargo extinto, por ser servidora estável.
 b) deverá ser reconduzida para outro órgão do Poder Executivo, caso não haja outro cargo disponível em seu órgão de origem, devendo receber remuneração

equivalente ao cargo extinto.
 c) perderá a estabilidade, devendo realizar nova avaliação dedesempenho para outro cargo na secretaria de saúde do estado.
 d)  ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
 e)  será indenizada pela administração e aproveitada em outro cargo disponível, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/737120

Questão 117: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Advogado/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com as disposições constitucionais acerca de regime de previdência complementar para servidores públicos titulares de cargos efetivos, NÃO é correto afirmar:

 a)  O regime de previdência complementar será instituído por lei de iniciativa do Poder Executivo do respectivo ente político, por intermédio de entidades fechadas de
previdência complementar, de natureza pública.

 b) O limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social poderá ser aplicado ao valor das aposentadorias e pensões concedidas por regime
próprio de previdência social vinculado a ente estatal que instituir regime de previdência complementar para os seus servidores de carreira.
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 c) O regime de previdência complementar será aplicado apenas ao servidor de carreira que tiver ingressado no serviço público após a data da publicação do ato de
sua instituição pelo respectivo ente da federação.

 d)  Aos servidores públicos participantes do regime de previdência complementar serão ofertados planos de benefícios somente na modalidade de contribuição
definida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754336

Questão 118: Machado de Assis - Vig (CM Cocal)/CM Cocal/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Está garantido aos servidores públicos em geral, o seguinte direito:

 a)  Adicional Noturno
 b)  Licença Matrimônio
 c)  Verba Universitária
 d)  Décimo Quarto Salário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757975

Questão 119: QUADRIX - Ass (CODHAB)/CODHAB/Agente Administrativo/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente a respeito da Administração Pública.
 
A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, à qual é atribuída eficácia retroativa, não lhe confere direito a promoções ou
a progressões funcionais que alcançaria à data em que deveria ter sido inicialmente nomeado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759114

Questão 120: FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Considere os seguintes direitos dos trabalhadores urbanos e rurais definidos na Constituição Federal:

I. remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
II. salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.
III. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
IV. proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
V. adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
VI. proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

Segundo a Constituição Federal, aplicam-se aos servidores públicos os direitos relacionados APENAS em:

 a)  I, II, III e IV.
 b)  I, III, IV, V e VI.
 c)  I, II, IV e VI.
 d)  II, III, V e VI.
 e)  II, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759942

Questão 121: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item seguinte quanto ao princípio da isonomia.
 
A extensão de reajustes de vencimentos a servidores públicos, de modo a garantir a isonomia, pode e deve ser efetivada por decisão judicial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760847

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores públicos na Constituição Federal de 1988,
julgue o item que se segue.
 
O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos servidores ocupantes de cargo público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/767790

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal.
 
Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.
 
A alteração de proventos de servidor público somente poderá ocorrer se lhe for dado o direito de defesa mediante prévia instauração de processo administrativo.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/767794

Questão 124: CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal.
 
Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.
 
Servidor público estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, no qual lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/767796

Questão 125: NC-UFPR - Tec (UFPR)/UFPR/Laboratório/Biologia Palotina/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Levando em consideração as regras da Constituição Federal sobre os servidores públicos, é correto afirmar:

 a)  São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 b)  Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor será exonerado no prazo de um mês.
 c)  A aquisição da estabilidade é automática após o transcurso do prazo previsto, sem necessidade de avaliação de desempenho.
 d)  Em respeito ao direito à privacidade, é vedado que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publiquem os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e

empregos públicos.
 e)  Quando a remuneração for mediante subsídio em parcela única, fica vedado qualquer acréscimo de natureza remuneratória ou indenizatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/785382

Questão 126: QUADRIX - Ag Fisc (CRESS PR)/CRESS 11 (PR)/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com relação aos servidores públicos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.
 
Caso a falta cometida por servidor público esteja, a um só tempo, sendo objeto de processo administrativo disciplinar e de processo penal, a demissão a que se chegue
como conclusão no primeiro ficará suspensa, dependendo de confirmação por sentença judicial transitada em julgado a ser proferida no segundo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/792345

Questão 127: FUNCERN - Ag Soc (FUNDASE RN)/FUNDASE RN/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Sendo servidor estável,
somente poderá perder o cargo:

 a)  através procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
 b)  em virtude de sentença judicial, mesmo que passível de recurso.
 c)  mediante processo administrativo com sigilo de tramitação.
 d)  por intermédio de decisão fundamentada oriunda da Presidência da República, em caso de servidor federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813525

Questão 128: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Financeiro/Administração/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o servidor que optar por permanecer em atividade no serviço público após ter completado as exigências para a
aposentadoria voluntária fará jus a um:

 a)  cargo especial.
 b)  abono de permanência.
 c)  vencimento em dobro.
 d)  desconto no imposto de renda.
 e)  horário reduzido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828568

Questão 129: FUNDEP - Ag Adm (CM Ponte N)/CM Ponte Nova/Analista/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Não se inclui entre os direitos constitucionais garantidos ao servidor ocupante de cargo público a(o)

 a)  livre associação sindical.
 b)  fundo de garantia por tempo de serviço.
 c)  remuneração do trabalho noturno superior à remuneração do diurno.
 d)  direito de greve.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830148

Questão 130: VUNESP - Fisc Post (Serrana)/Pref Serrana/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
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Leia a notícia e responda à questão.
 

Prefeitura abre processo administrativo para apurar conduta de fiscal de postura
 
A Prefeitura de Joinville abriu nesta terça-feira, oficialmente, o processo administrativo para apurar a conduta de uma fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com
mais de 10 anos de serviço público, presa preventivamente desde quarta-feira passada, sob acusação de corrupção passiva. Neste tipo de investigação, a
comissão irá averiguar a conduta da servidora durante seu trabalho, analisar procedimentos feitos por ela, tomar depoimentos e usar informações fornecidas pelo
inquérito criminal, a cargo da Polícia Federal (PF). Então, será dada oportunidade de ampla defesa à funcionária pública. A fiscal foi presa pela PF após receber R$ 6
mil em troca da promessa de agilizar a liberação de um certificado de conclusão de obra (CCO) a um restaurante localizado na região central da cidade. O certificado é
necessário para que o local obtenha alvará de funcionamento. Ao fim, o processo administrativo resultará em um relatório que será entregue à Secretaria de Gestão de
Pessoas e ao prefeito, a quem cabe tomar as medidas recomendadas.
 

(http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/08/prefeitura-abresindicancia- para-apurar-conduta-de-fiscal-acusada-de-corrupcao- 4248633.html. Adaptado do Jornal A Notícia, de 27 de agosto de
2013)

 
 
Nesse caso, se comprovada a acusação de corrupção passiva, de acordo com o art. 41 da Constituição Federal, a fiscal de postura, após todos os recursos jurídicos,
pode:

 a)  perder a estabilidade no cargo e estar sujeita à nova avaliação especial de desempenho.
 b)  perder o seu cargo público na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Joinville.
 c)  ser afastada com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até a sua reintegração.
 d)  ser condenada à reclusão até a sentença judicial transitada em julgado.
 e)  ser condenada à prestação de serviços comunitários ou ao pagamento de multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/845959

Questão 131: FUNDEP - PEB (SJ Del Rei)/Pref SJ Del Rei/Séries Iniciais/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmativas sobre o sistema remuneratório do servidor público:
 

I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
 
II. A remuneração em regime de subsídio é obrigatória, entre outros, para os membros de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
 
III. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.

 
Segundo o que prevê a Constituição da República, está(ão) correta(s) a(s) afirmativas

 a)  I, apenas.
 b)  III, apenas.
 c)  II e III, apenas.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881007

Questão 132: FUNDEP - AssSoc (BJ Amparo)/Pref Bom Jesus/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Analise o caso a seguir.
 
Cláudio é contratado temporário do município de Bom Jesus do Amparo.
 
Considerando a hipótese, é incorreto afirmar que:

 a) o vínculo mantido entre Cláudio e o município é de natureza celetista.
 b) Cláudio pode ser servidor público federal ou estadual, desde que haja compatibilidade horária no exercício das funções.
 c) a remuneração de Cláudio é fixada em importância não superior ao valor dos vencimentos pagos no início da carreira dos respectivos cargos.
 d) é estatutária a relação mantida entre Cláudio e o município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/909654

Questão 133: MS CONCURSOS - Aux (CM Itaguara)/CM Itaguara/Administrativo/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O funcionário ________________, quando estável, em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe tenha ___________ ampla defesa.
 
Qual alternativa preenche as lacunas de modo correto?

 a) será demitido / assegurado
 b) será demitido / negado
 c) não será demitido / assegurado
 d) não será demitido / negado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/939968

Questão 134: FUNDATEC - Cont (Pref Tupandi)/Pref Tupandi/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Para responder à questão, considere a Constituição Federal.
 
O parágrafo terceiro do Art. 39 define que são assegurados aos servidores ocupantes de cargos públicos determinados direitos previstos no Art. 7º, que são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais. Sendo assim, relativo aos direitos assegurados aos servidores ocupantes de cargos públicos, analise as seguintes assertivas:

I.  Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
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II.  Proteção em face da automação, na forma da lei.

III.  Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas I e II.
 c)  Apenas I e III.
 d)  Apenas II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/947564

Questão 135: VUNESP - AssJur (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/I/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Hipoteticamente, o Procurador Geral de Justiça de São Paulo formalizou ação direita de inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça, requerendo que sejam
invalidados os dispositivos de lei municipal de Nova Odessa que estabeleceu pagamento no valor mensal de cinco mil reais, a título de indenização, ao Prefeito, além de
férias anuais, com subsídio acrescido de um terço e décimo terceiro salário. Instado, em decisão assemelhada, o Supremo Tribunal Federal assentou que

 a)  o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, que disciplina o subsídio dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo
terceiro salário, vedado o acréscimo da indenização.

 b)  são procedentes os pedidos veiculados na ação direta e a lei municipal impugnada inconstitucional na sua totalidade, mas para a alcançar somente situações
futuras, considerados a segurança jurídica, o interesse social e a boa-fé dos agentes públicos envolvidos.

 c)  Tribunais de Justiça não podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal,
ainda que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

 d)  a via processual eleita é inadequada, pois a ação direta estadual não pode ser utilizada para o controle de constitucionalidade de lei municipal que trata da
remuneração dos agentes políticos municipais, matéria reservada à autonomia do ente federativo.

 e)  já existe tese majoritária sobre o descabimento do pagamento de adicional de férias, décimo terceiro e verba de representação a agentes políticos que percebam
subsídios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995170

Questão 136: FUNDATEC - Adm (Pref Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
O § 3º do Art. 39 da Constituição Federal de 1988 estabelece que se apliquem aos servidores ocupantes de cargo público as disposições de alguns incisos do Art. 7º
daquela Constituição, que asseguram os direitos aos trabalhadores urbanos e rurais. Nesse sentido, dentre os direitos assegurados aos servidores ocupantes de cargos
públicos pela Constituição Federal estão, EXCETO:

 a)  Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
 b)  Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
 c)  Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
 d)  Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
 e)  Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1019690

Questão 137: DÉDALUS - Fisc (CORE BA)/CORE BA/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público. O servidor público estável só perderá o cargo:
 

I- Em virtude de sentença judicial, mesmo sem transitada e julgada;
 
II- Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada defesa parcial;
 
III- Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

 
Dos itens acima:

 a) Apenas os itens I e II estão corretos.
 b) Apenas os itens I e III estão corretos.
 c) Apenas os itens II e III estão corretos.
 d) Apenas o item III está correto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043029

Questão 138: DÉDALUS - Proc Aut (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Serão remunerados exclusivamente por subsídios, exceto:

 a) Procuradores do Estado.
 b) Polícia Rodoviária Federal.
 c) Secretário de Saúde municipal.
 d) Cargo em comissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045088

Questão 139: GUALIMP - TL (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos servidores observará, EXCETO:
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 a)  As peculiaridades dos cargos.
 b)  Os requisitos para a investidura.
 c)  Horário do exercício das atividades profissionais.
 d)  A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073040

Questão 140: GUALIMP - TL (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Assinale a alternativa que não contem hipótese de perda de cargo por servidor público estável, de acordo com a Constituição Federal:

 a)  Sentença judicial transitada em julgado.
 b)  Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
 c)  Procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa.
 d)  Relatório final de inquérito policial cujo resultado aponte prática de crime, assim definido em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073041

Questão 141: COCP IFMT - PEBTT (IF MT)/IF MT/Direito/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
No que diz respeito à matéria dos servidores públicos na Carta Magna, analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

I - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

II - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

III - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

IV - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores
da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

V - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluindo suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

 a)  As assertivas II, III, IV e V estão corretas. 
 b)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
 c)  As assertivas I, II e IV estão corretas. 
 d)  As assertivas I, III e IV estão corretas. 
 e)  As assertivas I, III e V estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1108992

Questão 142: INSTITUTO ÁGUIA - Ana (CEAGESP)/CEAGESP/I Recursos Humanos 109/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Referentemente aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA, no que diz respeito aos direitos, dentre outros, que
são aplicados aos servidores ocupantes de cargos públicos:

 a)  Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
 b)  Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
 c)  Gozo de férias anuais remuneradas sem direito a um terço a mais do que o salário normal.
 d)  Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156472

Questão 143: QUADRIX - PAT (CRP 6 (SP))/CRP 6 (SP)/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Com relação à Administração Pública, julgue o item.
 
Apenas adquirirá estabilidade o servidor público que tenha sido nomeado para um cargo público efetivo, após prévia aprovação em concurso público, tenha efetivo
exercício por três anos ou tenha sido aprovado em avaliação especial e obrigatória de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199446

Questão 144: QUADRIX - Psic OF (CRP 2 (PE))/CRP 2 (PE)/2018
Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)
Acerca dos servidores públicos, julgue os itens que se seguem.

I   O membro de Poder será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, com acréscimo de gratificação e verbas de representação.

II   A CF assegura aos servidores ocupantes de cargo público o direito à participação em lucros e resultados.

III   Os cargos públicos são acessíveis somente aos brasileiros que preencham requisitos legalmente estabelecidos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a
contratação de estrangeiros.

IV   A CF assegura ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

A quantidade de itens certos é igual a
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 a)  0.
 b)  1.
 c)  2.
 d)  3.
 e)  4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200512
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Gabarito
1) B  2) Errado  3) C  4) A  5) A  6) C  7) A
8) A  9) E  10) C  11) A  12) E  13) Errado  14) Errado
15) A  16) B  17) D  18) E  19) C  20) Anulada  21) A
22) Errado  23) Certo  24) C  25) A  26) C  27) C  28) Anulada
29) C  30) C  31) B  32) Certo  33) C  34) C  35) A
36) E  37) B  38) B  39) A  40) Anulada  41) D  42) D
43) C  44) A  45) C  46) B  47) D  48) D  49) A
50) C  51) B  52) A  53) D  54) Errado  55) Certo  56) Errado
57) Errado  58) Certo  59) Certo  60) Certo  61) Errado  62) Certo  63) D
64) D  65) D  66) E  67) Anulada  68) C  69) A  70) A
71) B  72) E  73) B  74) B  75) E  76) E  77) D
78) B  79) C  80) D  81) D  82) A  83) D  84) C
85) A  86) B  87) B  88) C  89) C  90) D  91) A
92) Anulada  93) C  94) C  95) A  96) C  97) D  98) C
99) C  100) D  101) C  102) A  103) E  104) B  105) A
106) D  107) C  108) E  109) A  110) E  111) A  112) C
113) C  114) A  115) D  116) D  117) C  118) Anulada  119) Certo
120) A  121) Errado  122) Certo  123) Anulada  124) Certo  125) A  126) Errado
127) A  128) B  129) B  130) B  131) D  132) A  133) A
134) A  135) A  136) E  137) D  138) D  139) C  140) D
141) D  142) C  143) Errado  144) B


