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LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA ALEGO

Resolução 1.007/1999  

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa e institui o Plano de
Classificação  de  Cargos  da  Secretaria  da  Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás.

02

De acordo com a Resolução nº 1.007/99,  assinale  a
alternativa ERRADA.

À Presidência compete, em matéria administrativa: 

a)  orientar e supervisionar os serviços da Assembleia
Legislativa. 

b) prover a polícia interna da Assembleia Legislativa. 

c) autorizar a abertura de concorrências.
d) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os
dispositivos  do  Regulamento  dos  serviços
administrativos da Assembleia Legislativa.

e) fixar a lotação do pessoal do Gabinete e distribuir os
serviços aos auxiliares que nele trabalham. 

22

De acordo com a Resolução nº 1.007/99, correlacione
os itens abaixo. 

(1) Grupo
(2) Categoria Funcional 
(3) Classe 
(4) Cargo

(..) conjunto de categorias funcionais do mesmo cargo
e de mesmo vencimento. 

(..) conjunto de atribuições agrupadas pela espécie de
atividade  e  pela  especialização  exigível  ao  seu
desempenho. 

(..)  conjunto  de  categorias  funcionais  que  se
assemelham quanto à natureza do serviço e ao nível de
conhecimento exigido. 

(..)  atividade  básica  do  quadro  de  Pessoal  cujo
provimento  individualiza  o  nível  de  conhecimento
exigível  para  seu  exercício  e  a  remuneração  de  seu
ocupante. 

a) 1 – 2 – 3 – 4 

b) 3 – 1 – 4 – 2 

c) 3 – 2 – 1 – 4 

d) 1 – 3 – 4 – 2 

e) 4 – 3 – 2 – 1 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA ALEGO

Resolução 1.073/2001  
Dispõe sobre o Regulamento Administrativo da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás e dá outras providências. 

08

De acordo com a Resolução nº 1.073/2001 (Do Provimento),
assinale a alternativa ERRADA.

a) Nomeação é a aceitação formal das atribuições, deveres e
responsabilidades  inerentes  ao  cargo  público,  com  o
compromisso de bem servir. 

b) A nomeação será feita em caráter efetivo, para os cargos
que assegurem estabilidade. 

c) Dentre os candidatos aprovados, os classificados, até o
limite  das  vagas  existentes  à  época  do  edital,  terão
assegurado o direito à nomeação, no prazo de validade do
concurso.

d) O primeiro candidato portador de deficiência classificado
no  concurso  público  será  nomeado  para  ocupar  a  quinta
vaga aberta, enquanto os demais serão nomeados a cada
intervalo de vinte cargos providos, se sua colocação geral no
concurso não for melhor do que a dos candidatos de ampla
concorrência.

e) A substituição, que somente se dará no impedimento legal
e temporário do Procurador-Geral e do ocupante de cargo
em comissão de Direção  e Chefia,  quando necessário  ao
serviço,  será  gratuita,  desde  que  automática  e  não
excedente a 15 (quinze) dias.
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De acordo com a Resolução nº 1.073/2001 (Do Provimento),
assinale a alternativa CORRETA.

a)  Todos  os  servidores  estão  sujeitos  à  prova  de
pontualidade e frequência,  inclusive Diretores,  Secretários,
Coordenadores,  Presidente  da  Comissão  Permanente  de
Licitação, Chefes de Divisão e Seção.

b)  A falta  de  marcação  do  ponto  importará  na  perda  de
vencimento ou da remuneração do dia; se prolongada por 30
(trinta)  dias  consecutivos  ou  60  (sessenta)  intercalados,
dentro do período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
importará na perda do cargo, por abandono. 

c)  Os atrasos ao serviço,  por  tempo superior  a  20 (vinte)
minutos, em cada 3 (três) dias consecutivos ou intercalados,
no  período  de  30  (trinta)  dias,  importarão  a  perda  do
vencimento ou remuneração de um dia. 

d) O servidor que estiver frequentando estabelecimento de
ensino,  oficial  ou reconhecido,  poderá marcar  o ponto até
uma hora depois,  na entrada,  ou até  uma hora antes,  na
saída, dos horários a que estiverem sujeitos. 

e) Em casos especiais, atendida a conveniência do serviço,
ao servidor estudante poderá ser concedido horário especial,
quando  comprovada  a  incompatibilidade  entre  o  horário
escolar e o da Assembleia, inclusive, com a redução de até
25%  de sua carga horária semanal. 

38

De acordo com a Resolução nº 1.073/2001 (Dos Direitos e
Vantagens), assinale a alternativa CORRETA. 

O  servidor  da  Assembleia  Legislativa  que  preste  serviço
habitualmente em local insalubre, assim definido por laudo
técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou
médico  do  trabalho,  devidamente  habilitados,  faz  jus  à
gratificação pelo exercício de atividade insalubre. 

O valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre
será  fixado  segundo  o  grau  mínimo,  médio  e  máximo de
insalubridade, correspondendo, respectivamente, a: 

a) 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) ou 15% (quinze
por cento) do vencimento-base do servidor. 

b)  5% (cinco  por  cento),  15% (quinze por  cento)  ou 25%
(vinte e cinco) do vencimento-base do servidor. 

c) 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 30% (trinta
por cento) do vencimento-base do servidor. 

d)  10% (dez  por  cento),  15% (quinze  por  cento)  ou  20%
(vinte por cento) do vencimento-base do servidor. 

e)  15% (quinze por cento), 20% (vinte por cento) ou 25%
(vinte e cinco por cento) do vencimento-base do servidor. 

50

De acordo com a Resolução nº 1.073/2001 (Das Licenças),
assinale a alternativa CORRETA.

a) Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor efetivo
terá  direito  à  licença  paternidade  de  8  (oito)  dias
consecutivos. 

b) Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor efetivo
terá  direito  à  licença  paternidade  de  10  (dez)  dias
consecutivos. 

c) Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor efetivo
terá  direito  à  licença  paternidade  de  15  (quinze)  dias
consecutivos. 

d) Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor efetivo
terá  direito  à  licença  paternidade  de  20  (vinte)  dias
consecutivos. 

e) Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor efetivo
terá  direito  à  licença  paternidade  de  30  (trinta)  dias
consecutivos. 

59

De acordo com a Resolução nº 1.073/2001 (Do Direito de
Petição), assinale a alternativa CORRETA.

Os  prazos  para  as  autoridades  decidirem  os  pedidos  e
recursos  são  os  seguintes,  contados  da  data  em  que
receberam o processo: 

I – o Diretor-Geral, 30 (trinta) dias. 

II – o Presidente, 60 (sessenta) dias. 

III – a Mesa Diretora, 90 (noventa) dias. 

a) II

b) I e II

c) I e III

d) II e III

e) I, II e III 
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SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

(Lei 13.675/2018)

03

De acordo com a Lei Federal 13.675/2018, assinale a
alternativa CORRETA.

São  DIRETRIZES  da  Política  Nacional  de  Segurança
Pública e Defesa Social (PNSPDS):

a) eficiência na repressão e na apuração das infrações
penais. 

b) eficiência na prevenção e na redução de riscos em
situações  de  emergência  e  desastres  que  afetam  a
vida, o patrimônio e o meio ambiente. 

c) participação e controle social.

d) resolução pacífica de conflitos.

e) atendimento imediato ao cidadão. 

36

De acordo com a Lei Federal 13.675/2018, assinale a
alternativa CORRETA.

A  avaliação  dos  objetivos  e  das  metas  do  Plano
Nacional  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  será
coordenada por comissão permanente e realizada por
comissões temporárias,  essas compostas,  no mínimo,
por:

a) 3 (três) membros, na forma do regulamento próprio.

b)  5  (cinco)  membros,  na  forma  do  regulamento
próprio.

c) 7 (sete) membros, na forma do regulamento próprio.

d)  10  (dez)  membros,  na  forma  do  regulamento
próprio.

e)  15  (quinze)  membros,  na  forma  do  regulamento
próprio.

43

De acordo com a Lei Federal 13.675/2018, marque (V)
para verdadeiro e (F) para falso. 

O Sievap é constituído, entre outros,  pelos seguintes
programas:

(..) matriz curricular nacional. 

(..) Rede Nacional de Inteligência Artificial em 
Segurança Pública (Renaesp). 

(..) Rede Nacional de Educação a Distância em 
Segurança Pública (Rede EaD-Senasp). 

(..)  programa  nacional  de  qualidade  de  vida  para
segurança pública e defesa social.

a) F – V – V – V 

b) V – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) V – V – V – F 

e) V – V – V – V 
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N° GAB RESOLUÇÃO 1.007/1999  

02 e 3 (II ; III; VII e VIII) e 6 (III)

22 c 22 (I a IV)

N° GAB RESOLUÇÃO 1.073/2001  

08 a 20, 21 (I); 23; §2º e 24 (I)

17 c 51; 52; §1º; 53; §1º

38 a 124 §1º

50 d 162

59 c 254 (I a III)

N° GAB LEI Nº 13.675/2018 (SUSP) 

03 e 4 (V a VIII) e 5 (I)

36 a 32

43 b 38 §1º
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SIGA-NOS 
Já somos + de 19.000

Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
Já somos + de 14.000

facebook.com/concurseirosabencoados

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL
Já somos + de 700

https://goo.gl/KFK1Am

                       

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
Já somos + de 3.500

Grupo Concurseiros Abençoados II

       
     SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS

     con  tato@concurseirosabencoados.com.br  

DESENVOLVIDO POR:

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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