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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA IGP-SC 
RETA FINAL 

QUESTÕES 01- 04 – PROF. TIAGO ZANOLLA 
 

 

QUESTÕES PROPOSTAS 
 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 01

O denominado Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP, é destinado 
a organizar os cargos de provimento efetivo. Considerando o expresso na Lei 
15.156/2010, assinale a opção correta no tange aos objetivos desse Quadro. 

a) incentivar o potencial profissional e o nível de desempenho exigido no exercício 
das funções de perícia e identificação. 

b) proporcionar transparência às práticas de remuneração, bem como adoção 
de remuneração compatível com a complexidade, responsabilidade e 
escolaridade para o desempenho e o desenvolvimento no respectivo cargo. 

c) valorizar o desenvolvimento funcional com base na igualdade de 
oportunidades, no mérito profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o 
alcance dos objetivos do Instituto Geral de Perícias – IGP. 

d) IV - racionalizar e melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados à 
Segurança Pública Nacional. 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 02

Com base no que dispõe a lei n.º 15.156/2010, assinale a opção correta 

a) Quadro de Pessoal é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 
específicas, definidas na legislação estadual, cometidas a servidor aprovado em 
concurso público. 

b) Competências são as contribuições do servidor para o alcance dos objetivos e 
metas do local em que estiver em exercício, bem como a valorização de sua 
formação e sua atuação. 

c) Nível é a graduação vertical ascendente existente no cargo. 

d) Desempenho é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
mobilizados pelo servidor na entrega de resultados institucionais e individuais 
necessários à realização das atividades e atribuições do cargo efetivo. 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 03

Fazem parte da carreira de perito oficial do IGP-SC, exceto: 

a) Perito criminal 

b) Perito criminal bioquímico 

c) Perito médico-legista 

d) Perito odontolegista 
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e) Perito Papiloscopista 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 04

Acerca da graduação vertical ascendente existente no cargos previstos na LC 
374/07, assinale a opção correta. 

a) o cargo de perito criminal tem 5 níveis 

b) o cargo de perito criminal bioquímico tem 5 níveis 

c) o cargo de papiloscopista tem 5 níveis 

d) o cargo de auxiliar criminalistíco tem 4 níveis 

e) o cargo de auxiliar de laboratórios tem 5 níveis 
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