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GABARITO 
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QUESTÕES COMENTADAS 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 25

A análise do curso e registro no Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos - SIGRH, para efeito de desenvolvimento funcional, será procedida pelo 
Setor de Recursos Humanos do Instituto Geral de Perícias - IGP.  

a) Serão aceitos diplomas de quaisquer cursos, sendo necessária carga horária 
mínima de 8 (oito) horas para efeito de homologação e validação.  

b) Os cursos deverão estar relacionados com a função ou área de atuação, 
sendo necessária carga horária mínima de 8 (oito) horas para efeito de 
homologação e validação. 

c) Serão aceitos diplomas de quaisquer cursos, sendo necessária carga horária 
mínima de 80 (oitenta) horas para efeito de homologação e validação.  

d) Os cursos deverão estar relacionados com a função ou área de atuação, 
sendo necessária carga horária mínima de 80 (oitenta) horas para efeito de 
homologação e validação.  

Comentários 

O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 37. § 2º Os cursos deverão estar relacionados com a função ou área de atuação, sendo 
necessária carga horária mínima de 8 (oito) horas para efeito de homologação e validação.  

GABARITO: Letra B 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 26

A análise do curso e registro no Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos - SIGRH, para efeito de desenvolvimento funcional, será procedida pelo 
Setor de Recursos Humanos do Instituto Geral de Perícias - IGP.  

a) Somente serão considerados os cursos finalizados no prazo de 3 (três) anos 
anteriores a data da última promoção. 
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b) Somente serão considerados os cursos finalizados no prazo de 3 (três) anos 
posteriores a data da última promoção. 

c) Somente serão considerados os cursos finalizados no prazo de 2 (dois) anos 
anteriores a data da última promoção. 

d) Somente serão considerados os cursos finalizados no prazo de 2 (dois) anos 
posteriores a data da última promoção. 

Comentários 

O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 37. § 3º Somente serão considerados os cursos finalizados no prazo de 3 (três) anos 
anteriores a data da última promoção.  

GABARITO: Letra A 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 27

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

a) A superveniência do evento morte, em decorrência dos mesmos fatos e 
circunstâncias que tenham justificado promoção anterior por ato de bravura, 
excluirá a de caráter Post Mortem 

b) A promoção por bravura, não condicionada à existência de vaga, se efetivará 
pela prática de ato considerado muito meritório e terá as circunstâncias para a 
sua ocorrência apuradas em investigação conduzida por membros da Comissão 
Permanente de Avaliação de Promoção. 

c) A promoção extraordinária ocorrerá, em caráter ordinário, quando integrante 
de carreira do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP ficar 
permanentemente inválido, em virtude de ferimento sofrido em ação ou pela 
prática de ato de bravura. 

d) São consideradas modalidades de promoção extraordinárias as realizadas por 
Ato de Bravura e Post Mortem 

Comentários 

CUIDADO: A questão pede para marcar a opção incorreta. Vamos analisar item a 
item: 

LETRA A – Correta. 

Art. 56. § 1º A superveniência do evento morte, em decorrência dos mesmos fatos e 
circunstâncias que tenham justificado promoção anterior por ato de bravura, excluirá a de 
caráter Post Mortem. 

LETRA B – Correta. 

Art. 55. A promoção por bravura, não condicionada à existência de vaga, se efetivará pela 
prática de ato considerado muito meritório e terá as circunstâncias para a sua ocorrência 
apuradas em investigação conduzida por membros da Comissão Permanente de Avaliação 
de Promoção. 
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LETRA C – Errada.  

Art. 54. A promoção extraordinária ocorrerá, em caráter excepcional, quando integrante de 
carreira do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP ficar permanentemente 
inválido, em virtude de ferimento sofrido em ação ou pela prática de ato de bravura. 

LETRA D – Correta.  

Art. 53. São consideradas modalidades de promoção extraordinárias as realizadas por Ato de 
Bravura e Post Mortem. 

GABARITO: Letra C 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 28

Considere 

I - maior tempo de serviço em caráter efetivo, na carreira; 

II - maior tempo de serviço público no Estado; 

III - maior número de dependentes. 

IV - maior idade; e 

V - maior tempo de serviço em atividades da Perícia Oficial; 

Havendo empate na contagem do tempo de serviço no nível, para fins de 
promoção por antiguidade, a classificação obedecerá, sucessivamente, aos 
seguintes critérios: 

a) I, II, III, IV e V 

b) V, I, III, IV e II 

c) III, II, IV, V e I 

d) I, II, V, IV e III 

Comentários 

O fundamento da questão está no seguinte item:  

Art. 40. § 2º Havendo empate na contagem do tempo de serviço no nível, a classificação 
obedecerá, sucessivamente, aos seguintes critérios: 

I - maior tempo de serviço em caráter efetivo, na carreira; 

II - maior tempo de serviço público no Estado; 

III - maior tempo de serviço em atividades da Perícia Oficial; 

IV - maior idade; e 

V - maior número de dependentes. 

Portanto, a sequencia correta é I, II, V, IV e III. 

GABARITO: Letra D 
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