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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA IGP-SC 
RETA FINAL 

QUESTÕES 41 - 44 – PROF. TIAGO ZANOLLA 
 

 

GABARITO 
 
 
 

41 42 43 44 
A C A C 

 
QUESTÕES COMENTADAS 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) 

Após completar o interstício aposentatório, o integrante do Grupo Segurança 
Pública - Perícia Oficial fará jus a um acréscimo de ___________ sobre o vencimento, 
por ____________, a título de adicional de permanência, até o limite de ________ anos, 
incorporando-se aos proventos de aposentadoria.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima: 

a) 5% (cinco por cento); anuênio; 5 (cinco). 

b) 1% (um por cento); anuênio; 5 (cinco). 

c) 5% (cinco por cento); quinquênio; 5 (cinco). 

d) 5% (cinco por cento); anuênio; 10 (dez). 

Comentários 
O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 70. Os valores dos vencimentos básicos dos servidores do Quadro de Pessoal do Instituto 
Geral de Perícias - IGP são os estabelecidos no Anexo IV desta Lei.  

Art. 71. Após completar o interstício aposentatório, o integrante do Grupo Segurança Pública - 
Perícia Oficial fará jus a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento, por 
anuênio, a título de adicional de permanência, até o limite de 5 (cinco) anos, incorporando-
se aos proventos de aposentadoria.  

GABARITO: Letra A 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) 

Zumba é servidor do quadro de servidores efetivos do IGP-SC. Já fazem dois anos 
que Zumba completou o interstício aposentatório e na próxima semana completará 
mais um ano. Com base no que dispõe a Lei 15.156/2010, quando completar este 
terceiro ano de permanência após este interstício, Zumba receberá um adicional 
de   

a) 5% 
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b) 10% 

c) 15% 

d) 25% 

Comentários 
O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 71. Após completar o interstício aposentatório, o integrante do Grupo Segurança Pública - 
Perícia Oficial fará jus a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento, por 
anuênio, a título de adicional de permanência, até o limite de 5 (cinco) anos, incorporando-
se aos proventos de aposentadoria.  

A intepretação que se deve fazer é que ele vai receber 5% por cada ano que 
permanecer em serviço. Não abrange o período anterior. Por isso, ao completar o 
terceiro ano de permanência, o servidor fará jus a 15% de adicional. 

GABARITO: Letra C 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) 

Considerando o expresso na, assinale a opção correta  

Aos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP, nos termos 
DA Lei 15.156/2010, que apresentarem certificado ou diploma de conclusão de 
cursos, inerentes ao cargo ou à respectiva área de atuação, desde que autorizados 
e reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, fica instituído o Adicional de 
Pós-Graduação, incidente sobre o valor do vencimento básico de cada cargo. 
Assinale a opção que não corresponde  a esse adicional. 

a) 7% (sete por cento) para graduação.  

b) 13% (treze por cento) para especialização. 

c) 16% (dezesseis por cento) para mestrado. 

d) 19% (dezenove por cento) para doutorado.  

 

Comentários 
O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 69. Aos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP, nos termos 
desta Lei, que apresentarem certificado ou diploma de conclusão de cursos de pós-
graduação, inerentes ao cargo ou à respectiva área de atuação, desde que autorizados e 
reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, fica instituído o Adicional de Pós-
Graduação, incidente sobre o valor do vencimento básico de cada cargo, correspondente 
a:  

I - 13% (treze por cento) para especialização;  

II - 16% (dezesseis por cento) para mestrado; e  

III - 19% (dezenove por cento) para doutorado.  

Como a questão pede para assinalar a opção incorreta, o gabarito é a letra A. 
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GABARITO: Letra A 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) 
A remoção ex officio, no interesse da administração, ocorrerá observando-se os 
seguintes motivos, exceto 

a) pela necessidade de servidor com qualificação específica para atender 
relevante interesse institucional; 

b) pela necessidade premente de aumentar o efetivo da unidade pericial, em 
decorrência do incremento da incidência de exames periciais na região. 

c) para substituir servidor nos impedimentos ilegais. 

d) em decorrência de causa emergencial devidamente justificada. 

Comentários 
O fundamento da questão está no seguinte item: 

Art. 63. A remoção ex officio, no interesse da administração, ocorrerá observando-se os 
seguintes motivos: 

I - pela necessidade de servidor com qualificação específica para atender relevante interesse 
institucional; 

II - pela necessidade premente de aumentar o efetivo da unidade pericial, em decorrência do 
incremento da incidência de exames periciais na região; 

III - para substituir servidor nos impedimentos legais; e 

IV - em decorrência de causa emergencial devidamente justificada. 

Conclui-se que a alternativa C está incorreta. 

GABARITO: Letra C 

 


