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c) 4 anos  

d) 7 anos 

 

 

13. De acordo com o Estatuo dos Funcionários de Nilópolis, a Reversão é: 

a) ato de chamamento do candidato aprovado em concurso público para apresentação de 

documentos exigidos em Lei e no edital. 

b) é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial 

declarar insubsistente os motivos da aposentadoria 

c) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado 

por Lei e com denominação própria. 

d) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica 

oficial. 

 

 

14. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nilópolis, Readaptação 

é:  

a) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  

b) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental  

c) É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a 

sua exoneração por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 

vantagens.  

d) É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, 

forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.  

Comentário: 

Gabarito letra A 

Art. 55- O servidor nomeado em virtude de concurso público, adquirirá estabilidade após 3 

(três) anos de efetivo exercício 

Comentário: 

Gabarito letra B 

Art. 33 - A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando 

junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. 
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d) assiduidade, eficácia e disciplina e prontidão. 

e) prontidão, disciplina e moralidade, assiduidade e responsabilidade 

 

12. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Nilópolis, o servidor habilitado em 

concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 

público ao completar quanto tempo de efetivo exercício? 

a) 3 anos  

b) 2 anos  

c) 4 anos  

d) 7 anos 

 

13. De acordo com o Estatuo dos Funcionários de Nilópolis, a Reversão é: 

a) ato de chamamento do candidato aprovado em concurso público para apresentação de 

documentos exigidos em Lei e no edital. 

b) é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial 

declarar insubsistente os motivos da aposentadoria 

c) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado 

por Lei e com denominação própria. 

d) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica 

oficial. 

 

14. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nilópolis, Readaptação 

é:  

a) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  

b) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental  

c) É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a 

sua exoneração por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 

vantagens.  

d) É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, 

forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.  

 

15. Nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de Nilópolis, é causa de vacância de 

cargo público: 

a) a exoneração.  
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