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Estatuto Dos Servidores Públicos Do Município De São Gonçalo  

Lei 050/91 

1. Segundo o Estatuo dos Funcionários de São Gonçalo, podemos afirmar exceto: 

a) servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público em provimento efetivo ou em 

comissão 

b) Cargo é conjunto de atribuições e responsabilidade previstas na estrutura organizacional 

que devem ser cometidas a um servidor 

c) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação 

própria e vencimento pago pelos cofres públicos. 

d) O servidor que for nomeado para cargo em comissão, receberá somente o valor símbolo 

correspondente ao cargo em comissão, enquanto perdurar o comissionamento. 

COMENTÁRIO: 

Art. 6º - O servidor que for nomeado para cargo em comissão, receberá além do vencimento 

que percebe normalmente o valor símbolo correspondente ao cargo em comissão, enquanto 

perdurar o comissionamento. 

GABARITO: D  

 

2. O Estatuto dos servidores públicos municipais de São Gonçalo estabelece requisitos básicos 

para ingresso no Serviço Público. Sendo assim assinale a alternativa INCORRETA sobre os 

requisitos básicos.  

a) Idade mínima de 21 anos.  

b) Nacionalidade brasileira.   

c) quitação com as obrigações eleitorais. 

d) Gozo dos direitos políticos 

COMENTÁRIO: 

Art. 7º - São requisitos básicos para o ingresso no serviço público: 

 I. a nacionalidade brasileira;  

II. o gozo de direitos políticos;  

III. a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

 IV.a idade mínima de 18 (dezoito) anos.  

§ 1º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei 

GABARITO: A  

 



 

28 
 

Art.213 - O processo de sindicância integrará o processo disciplinar, como peça informativa da 

instrução. 

Art.227 - O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas 

do processo. 

Art.228 - Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade 

total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de 

novo processo. 

GABARITO LETRA: C  

 

44. Sobre a aposentadoria voluntária do servidor público de São Gonçalo, podemos afirmar 

exceto: 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos 

proporcionais.  

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25 

(vinte e cinco) anos, se professora, com proventos integrais 

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com 

proventos proporcionais a esse tempo. 

 d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

COMENTÁRIO: 

III. voluntariamente;  

a) aos 35 (trinta e cinco) anos, de serviço, se homem e aos 30 (trinta) anos, se mulher, com 

proventos integrais;  

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25 

(vinte e cinco) anos, se professora, com proventos integrais;  

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com 

proventos proporcionais a esse tempo;  

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

GABARITO LETRA: A  

 

45. Com quantos anos o servidor público do município de São Gonçalo será aposentado 

compulsoriamente? 

a) 65 anos  

b) 70 anos 

c) 75 anos  
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Estatuto Dos Servidores Públicos Do Município De São Gonçalo  

Lei 050/91 

1. Segundo o Estatuo dos Funcionários de São Gonçalo, podemos afirmar exceto: 

a) servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público em provimento efetivo ou em 

comissão 

b) Cargo é conjunto de atribuições e responsabilidade previstas na estrutura organizacional 

que devem ser cometidas a um servidor 

c) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação 

própria e vencimento pago pelos cofres públicos. 

d) O servidor que for nomeado para cargo em comissão, receberá somente o valor símbolo 

correspondente ao cargo em comissão, enquanto perdurar o comissionamento. 

 

2. O Estatuto dos servidores públicos municipais de São Gonçalo estabelece requisitos básicos 

para ingresso no Serviço Público. Sendo assim assinale a alternativa INCORRETA sobre os 

requisitos básicos.  

a) Idade mínima de 21 anos.  

b) Nacionalidade brasileira.   

c) quitação com as obrigações eleitorais. 

d) Gozo dos direitos políticos 

 

3. Em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo:  

I. O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 

vez, por igual período 

II. Os cargos são providos apenas em caráter efetivo.  

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

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

validade 

De acordo com o texto acima, assinale as assertivas que constam a sequência correta:  

a) As assertivas I, II, III e estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

c) Apenas a assertiva III está correta.  

d) Apenas as assertivas I, e II estão corretas.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A B B A D D C B D 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B B B B D B C D 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D B C B D B D C C A 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D B C D C A D D D A 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A C C A B D D C C A 

 

 

 

 


