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Questões Comentadas 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 17

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

a) assiduidade corresponde ao cumprimento dos horários de chegada e saída e 
saídas nos intervalos da unidade de trabalho, inclusive nas convocações para 
serviços periciais; 

b) pontualidade corresponde a frequência diária na unidade de trabalho com o 
cumprimento integral da jornada de trabalho; 

c) comprometimento com a instituição corresponde a ações espontâneas e 
apresentação de ideias em prol da solução de problemas da unidade de 
trabalho, visando seu bom funcionamento, qualidade do trabalho e 
produtividade; 

d) eficiência corresponde a capacidade de atingir resultados no trabalho com 
qualidade e rapidez, considerando as condições oferecidas pelo Instituto para 
tanto; 

Comentários 

O fundamento da questão está no seguinte item: 

LETRA A – Errada. Esse é o conceito de pontualidade 

I - assiduidade: frequência diária na unidade de trabalho com o cumprimento integral da 
jornada de trabalho;  

LETRA B – Errada. Esse é o conceito de assiduidade. 

II - pontualidade: cumprimento dos horários de chegada e saída e saídas nos intervalos da 
unidade de trabalho, inclusive nas convocações para serviços periciais; 

LETRA C – Errada. Esse é o conceito de iniciativa 

III - comprometimento com a instituição: fiel cumprimento dos deveres de servidor público; 

LETRA D – Correta. 

V - eficiência: capacidade de atingir resultados no trabalho com qualidade e rapidez, 
considerando as condições oferecidas pelo Instituto para tanto; 

GABARITO: Letra D 
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 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 18

Considerando o expresso na Lei 15.156/2010, assinale a opção incorreta quanto 
Comissão Permanente de Avaliação Especial 

a) Cada carreira do Instituto Geral de Perícias – IGP terá uma comissão própria. 

b) Cada comissão é integrada exclusivamente por servidores estáveis. 

c) Cada comissão é integrada por no mínimo 3 (três) membros ativos. 

d) Cada comissão é integrada, exclusivamente, por servidores efetivos. 

Comentários 

O fundamento está no art. 25: 

Art. 25. Será constituída Comissão Permanente de Avaliação Especial para cada carreira, 
integrada por no mínimo 3 (três) membros, composta, obrigatoriamente, por servidores de 
cargo efetivo em exercício no Instituto Geral de Perícias - IGP.  

Com isso em mãos, vamos analisar as alternativas. Lembrando que a questão 
pede para marcar a incorreta. 

LETRA A – Correta. Será constituída Comissão Permanente de Avaliação Especial 
para cada carreira. 

LETRA B – Errada. Não há exigência de estabilidade. 

LETRA C – Correta. 

LETRA D – Correta. Cada comissão é compostas, obrigatoriamente, por servidores 
de cargo efetivo em exercício no Instituto Geral de Perícias - IGP.  

GABARITO: Letra B 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 19

Não fica suspensa e prorrogada a contagem de tempo, para efeito de 
homologação do estágio probatório, ao servidor que estiver em:  

a) licença para tratamento de saúde. 

b) readaptação funcional. 

c) licença para repouso à gestante. 

d) férias. 

Comentários 

O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 29. Fica suspensa e prorrogada a contagem de tempo, para efeito de homologação do 
estágio probatório, ao servidor que estiver em:  

I - exercício de cargo em comissão e função técnica ou gratificada no Poder Executivo 
Estadual, salvo se compatível com as atribuições do cargo efetivo;  

II - licença para tratamento de saúde;  
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III - licença por motivo de doença em pessoa da família;  

IV - licença para repouso à gestante;  

V - licença para concorrer e exercer cargo eletivo;  

VI - licença especial para atender menor adotado;  

VII - readaptação funcional;  

VIII - afastamento do cargo para responder processo administrativo disciplinar;  

IX - licença por acidente de serviço; e  

X - licença para o serviço militar obrigatório.  

A questão pede para assinalar a opção que não interrompe. Essa opção são as 
férias. 

GABARITO: Letra D 

 

 (VUNESP – 2013 – MPR-ES) Questão 20
O efetivo desempenho, pelo servidor público, das atribuições de seu cargo, 
denomina-se 

a) atuação. 

b) desenvolvimento. 

c) exercício. 

d) serviço. 

e) função. 

Comentários 

O efetivo desempenho, pelo servidor público, das atribuições de seu cargo, 
denomina-se EXERCÍCIO. 

GABARITO: Letra C 
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