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Tópico: ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NITERÓI 
 

Questão 
Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito mudado 

para: 

42 D 
Em razão da alteração equivocada do termo “ultrapassar” para 
“inferior a”, que gerou confusão aos candidatos, a banca delibera 
por anular a referida questão. 

DEFERIDO, COM ANULAÇÃO DA 
QUESTÃO. 

ANULADA. 

44 B 

A resposta correta, presente na alternativa B (duas vezes), está 
em conformidade com o art. 176, do Estatuto dos Servidores 
Municipais (Lei 531/85): 
Art. 176. O pedido de reconsideração, e o recurso, quando 
cabíveis, interrompem a prescrição até duas vezes. 

INDEFERIDO.  

45 B 

A resposta correta, presente na alternativa B (não é possível), 
está em conformidade com o art. 90, caput, do Estatuto dos 
Servidores Municipais (Lei 531/85): 
Art. 90. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado 
concorrente ou simultaneamente em cargos ou funções da 
União, Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios, 
Autarquias, Empresa Pública, Sociedade de economia mista e 
Fundações instituídas pelo Poder Público e entidades de caráter 
privado mesmo que hajam sido transformadas em 
estabelecimentos de serviço público. 
Portanto, Alzenir não poderia trazer esse tempo de serviço para 
o mesmo ente, de forma a aumentar o valor de sua 
aposentadoria, por exemplo.  

INDEFERIDO.  

47 E 
A resposta correta presente na alternativa E (apenas I e III estão 
corretas), está em conformidade com os art. 27 a 38, do Estatuto 

INDEFERIDO.  
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dos Servidores Municipais (Lei 531/85), em especial os art. 33 
(que versa sobre a época das promoções), 36 (que versa sobre 
a promoção na classe inicial), e 37 (que versa sobre a promoção 
do servidor que está em mandato eletivo).  

48 C 

A resposta correta presente na alternativa C (licença para 
tratamento de saúde; licença a funcionário acidentado em 
serviço; mandato legislativo, ou executivo federal ou estadual), 
está em conformidade com o art. 88 c/c art. 71, VI, do Estatuto 
dos Servidores Municipais (Lei 531/85), sendo esta a única 
correta. A alternativa E, ao falar da llicença por luto, a limitou a 
cinco dias, o que se mostra incorreta.  

INDEFERIDO.  

49 A 

A resposta correta, presente na alternativa A (dois anos, 
seguidos ou intercalados), está em conformidade com o art. 123, 
§4º, do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 531/85):  
§ 4º Em cada período de 5 (cinco) anos, o funcionário só poderá 
beneficiar-se de, no máximo, 2 (dois) anos de licença, de que 
trata este artigo, seguidos ou intercalados. 

INDEFERIDO.  

50 E 

- A resposta correta, presente na alternativa E (demissão), está 
em conformidade com os art. 207, III, do Estatuto dos Servidores 
Municipais (Lei 531/85): 
 
Art. 207. A pena de demissão será aplicada nos casos de: 
   III - ofensa física, em serviço, contra funcionário ou particular, 
salvo em legítima defesa; 
 
André está em serviço quando agride a sua chefe, razão pela 
qual sua pena deve ser de demissão, nos termos do Estatuto. 

INDEFERIDO.  

 


