
Instagram: @expresso_concurso 

 

Estatuto 

servidor 

SAQUAREMA 
 

 

ÍNDICE: 

 

EXERCÍCIOS COM COMENTÁRIOS..........................PÁG 1 a 39 

 

EXERCÍCIOS SEM COMENTÁRIOS...........................PÁG 40 a 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magno Rocha de Freitas Fernandes 



Concurso Saquarema [Estatuto do Servidor]             Instagram: @expresso_concurso 

 

1 
 

 
 
 

ESTATUTO SERVIDOR      

SAQUAREMA-RJ 
 

85 QUESTÕES COMENTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concurso Saquarema [Estatuto do Servidor]             Instagram: @expresso_concurso 

 

2 
 

1- Segundo o Estatuto dos Servidores de Saquarema, servidor é: 

a) pessoa legalmente investida em cargo público, desde que em provimento efetivo, e as 

estáveis na forma do Art. 19 das Disposições transitórias da Constituição Federal. 

b) pessoa legalmente investida em cargo público, desde que provida em comissão, e as estáveis 

na forma do Art. 19 das Disposições transitórias da Constituição Federal. 

c) pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, e as 

estáveis na forma de decreto municipal. 

d) pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, e as 

estáveis na forma do Art. 19 das Disposições transitórias da Constituição Federal. 

 

 

2- Segundo o Estatuto dos Servidores de Saquarema, cargo público é:  

a) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na estrutura organizacional, que 

devem ser cometidas a um colaborador 

b) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas nos regulamentos internos, que devem 

ser cometidas a um servidor 

c) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na estrutura organizacional, que 

devem ser cometidas a um servidor 

d) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na estrutura privada, que devem ser 

cometidas a um colaborador 

 

 

3- Segundo o Estatuto dos Servidores de Saquarema, os cargos públicos, acessíveis a todos os 

brasileiros, são: 

a) criados por decreto municipal  

b) criados por lei  

c) criados por portaria  

d) criados por decreto legislativo  

Comentário: Gabarito letra D  

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, de 
provimento efetivo ou em comissão, e as estáveis na forma do Art. 19 das Disposições 
transitórias da Constituição Federal 

Comentário: Gabarito letra C  

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na 

estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor  
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12- A nomeação em cargo público será: 

a) em comissão, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira 

b) em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira 

c) em caráter eletivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira 

d) em caráter efetivo ou em comissão, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira 

 

 

13- Sobre os cargos públicos, marque a afirmação INCORRETA: 

a) A nomeação para cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso 

público de provas ou de provas de títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua 

validade 

b) Os cargos em comissão serão providos mediante livre escolha do Prefeito, preferencialmente 

entre os servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e nas 

condições previstas em Le 

c) A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso   público de provas 

e   títulos, sendo vedada a aplicação de provas práticas ou prático-orais  

d) A admissão de profissionais de ensino far-se-á exclusivamente por concurso de provas e 

títulos 

 

 

14- O concurso público terá validade de: 

a) até 02 (dois) anos, sendo prorrogável uma vez, por igual período 

b) até 02 (dois) anos, improrrogáveis  

c) no mínimo 02 (dois) anos, sendo prorrogável uma vez, por igual período 

d) no mínimo 02 (dois) anos, improrrogáveis  

Comentário: Gabarito letra B  

Art. II - A nomeação far-se-á: 

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira; 

II - em comissão, para cargo em confiança, de livre exoneração 

Comentário: Gabarito letra C  

Art. 14º - A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso   

público de provas e   títulos, podendo ser utilizadas, também, provas práticas ou prático-

orais. 
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1- Segundo o Estatuto dos Servidores de Saquarema, servidor é: 

a) pessoa legalmente investida em cargo público, desde que em provimento efetivo, e as 

estáveis na forma do Art. 19 das Disposições transitórias da Constituição Federal. 

b) pessoa legalmente investida em cargo público, desde que provida em comissão, e as estáveis 

na forma do Art. 19 das Disposições transitórias da Constituição Federal. 

c) pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, e as 

estáveis na forma de decreto municipal. 

d) pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, e as 

estáveis na forma do Art. 19 das Disposições transitórias da Constituição Federal. 

 

2- Segundo o Estatuto dos Servidores de Saquarema, cargo público é:  

a) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na estrutura organizacional, que 

devem ser cometidas a um colaborador 

b) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas nos regulamentos internos, que devem 

ser cometidas a um servidor 

c) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na estrutura organizacional, que 

devem ser cometidas a um servidor 

d) conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas na estrutura privada, que devem ser 

cometidas a um colaborador 

 

3- Segundo o Estatuto dos Servidores de Saquarema, os cargos públicos, acessíveis a todos os 

brasileiros, são: 

a) criados por decreto municipal  

b) criados por lei  

c) criados por portaria  

d) criados por decreto legislativo  

 

4- Sobre os cargos públicos, com base na lei 97/93, marque a opção incorreta: 

a) Os   cargos   de   provimento   efetivo   da   Administração   Pública Municipal direta, das 

autoridades e das funções públicas serão organizados em carreiras 

b) Os   cargos   de   provimento   em comissão   da   Administração   Pública Municipal direta, 

serão organizados em carreiras. 

c) As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a 

qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das   atribuições   a   

serem   exercidas   por   seus   ocupantes   na   forma   prevista   na   legislação específica.  

d) É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, saldo nos casos previstos em Lei 
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a) I, II, III 

b) I, II e IV 

c) II, III e IV 

d) I, III e IV 

 

 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D C B B A C A B C B 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D B C A B C C A B C 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
B A A A A B C D C A 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B C D B A B B C B 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B A D B A B D C A C 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
B B A B A C B D D C 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
A C D B C A B C A B 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
B D B D C D C B A A 

 

81 82 83 84 85 
A C B A A 

 



Art. 41º - A vacância do
cargo público decorrerá de:

Exoneração
Demissão

Promoção

Transferência

Aposentadoria

Posse em outro 

cargo inacumulável

Falecimento

VACÂNCIA

Formas de


