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QUESTÕES PROPOSTAS 
 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 05

Assinale o cargo que executa atividades de natureza especializada 

a) Papiloscopista 

b) Auxiliar médico-legal 

c) Auxiliar criminalístico 

d) Perito criminal 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 06

Para ocupar cargos de provimento em comissão de Diretores, Gerentes e 
Corregedor, o servidor não pode 

a) Estar em estágio probatório 

b) Ser servidor do quadro efetivo 

c) Ser servidor ativo 

d) Ser servidor estável 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 07

Considerando o expresso na Lei 15.156/2010, feita a nomeação e cumprida a 
formação profissional, sob pena de exoneração, o servidor deverá entrar em 
exercício  

a) no prazo máximo de 5 (cinco) dias.  

b) no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

c) no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

d) no prazo máximo de 45 (quinze) dias.  

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 08

Considerando o expresso na Lei 15.156/2010, assinale a opção correta  

a) O exercício é o ato que completa a investidura no cargo, podendo ser 
efetivada no ato da matrícula do curso de formação profissional.  

b) O curso de formação profissional é facultativo para o servidor com curso 
superior. 
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c) A nomeação para os cargos de provimento efetivo do Instituto Geral de 
Perícias - IGP obedecerá, obrigatoriamente, à ordem de classificação dos 
candidatos no concurso público para ingresso na carreira.  

d) O servidor que abandonar os quadros do Instituto Geral de Perícias – IGP, 
mesmo depois de concluído o estágio probatório, deverá ressarcir o Estado pelas 
despesas decorrentes do curso de formação.  
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