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REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA
(LEI COMPLEMENTAR 001/91)

01
De acordo com RJUSPS
complete a frase abaixo.

(PROVIMENTO),

____________ é a investidura do servidor
público, estável, em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com as limitações
que tenha sofrido em sua capacidade física ou
mental, verificada em inspeção médica oficial do
Município.
a) Recondução

03
De acordo com RJUSPS (ESTABILIDADE
ECONÔMICA), complete a frase abaixo:
O servidor público municipal, efetivo, após
completar _______ anos, consecutivos ou
intermitentes, de exercício de cargo em comissão
ou de função de confiança, terá direito a
perceber, quando exonerado ou dispensado, a
título
de
estabilidade
econômica,
valor
correspondente a _______ do vencimento do
cargo em comissão ou _______ da gratificação
pelo exercício da função de confiança, em
qualquer caso, de maior hierarquia, que tenha
exercido,
ininterruptamente,
no
período
estabelecido por no mínimo, _______ anos.

b) Reintegração

a) 03 (três) / 25% / 50% / 01 (um)

c) Readaptação

b) 05 (cinco) / 50% / 100% / 01 (um)

d) Reversão

c) 10 (dez) / 50% / 100% / 02 (dois)

e) Aproveitamento

d) 15 (quinze) / 100% / 200% / 02 (dois)
e) 20 (vinte) / 100% / 200% / 03 (três)

02
De acordo com RJUSPS (DO VENCIMENTO E DA
REMUNERAÇÃO), marque (V) para verdadeiro e
(F) para falso.
(..) O servidor perderá parcela da remuneração
diária, proporcionalmente aos atrasos acima de
tolerância, ausências eventuais e saldas
antecipadas, quando não autorizadas pela chefia
imediata, conforme disposto no regulamento.
(..) O servidor perderá metade da remuneração,
durante os afastamentos por motivo de prisão
em flagrante ou decisão judicial provisória, com
direito à diferença, se absolvido.
(..) Na hipótese de não comparecimento do
servidor ao serviço ou escala de plantão, o
número total de faltas abrangerá, para todos os
efeitos legais, o período destinado ao descanso.
a) V – V – F
b) V – F – V
c) V – F – F
d) F – V – V
e) V – V – V

04
De acordo com RJUSPS (DAS
assinale a alternativa CORRETA.

LICENÇAS),

O servidor poderá obter licença por motivo de
doença do cônjuge ou companheiro, pais, filhos
e enteados mediante comprovação médica,
desde que prove ser indispensável a sua
assistência pessoal e que esta não poderá ser
prestada simultaneamente com o exercício do
cargo.
a) A licença será concedida, com vencimento e
vantagens de caráter permanente até 6 (seis)
meses, consecutivos ou não, no período de 1
(um) ano, a contar do seu início; excedendo esse
prazo, a licença será com 2/3 (dois terços) do
vencimento e vantagens de caráter permanente
até 12 (doze) meses, quando cessa o direito a
este tipo de licença, pela mesma causa.
b) A licença será concedida, com vencimento e
vantagens de caráter permanente até 6 (seis)
meses, consecutivos ou não, no período de 1
(um) ano, a contar do seu início; excedendo esse
prazo, a licença será com 1/3 (um terço) do
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vencimento e vantagens de caráter permanente
até 12 (doze) meses, quando cessa o direito a
este tipo de licença, pela mesma causa.

nesse
período,
disciplinar.

c) A licença será concedida, com vencimento e
vantagens de caráter permanente até 6 (seis)
meses, consecutivos ou não, no período de 2
(dois) anos, a contar do seu início; excedendo
esse prazo, a licença será com 2/3 (dois terços)
do vencimento e vantagens de caráter
permanente até 6 (seis) meses, quando cessa o
direito a este tipo de licença, pela mesma causa.

a) I

d) A licença será concedida, com vencimento e
vantagens de caráter permanente até 9 (nove)
meses, consecutivos ou não, no período de 1
(um) ano, a contar do seu início; excedendo esse
prazo, a licença será com 1/3 (um terço) do
vencimento e vantagens de caráter permanente
até 12 (doze) meses, quando cessa o direito a
este tipo de licença, pela mesma causa.
e) A licença será concedida, com vencimento e
vantagens de caráter permanente até 9 (nove)
meses, consecutivos ou não, no período de dois
(dois) anos, a contar do seu início; excedendo
esse prazo, a licença será com 2/3 (dois terços)
do vencimento e vantagens de caráter
permanente até 6 (seis) meses, quando cessa o
direito a este tipo de licença, pela mesma causa.
05
De acordo com RJUSPS (PENALIDADES), assinale
a alternativa CORRETA.
I - A suspensão será aplicada em caso de
reincidência específica das faltas punidas com
advertência e em caso de violação das demais
proibições que não tipifiquem infração sujeita a
pena de demissão, não podendo exceder de 90
(noventa) dias.
II - Será punido com suspensão de 5 (cinco)
dias, o servidor que injustificadamente, recusarse a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade, competente,
cessando os efeitos da penalidade uma vez
cumprida a determinação.

praticado

nova

infração

b) III
c) I e II
d) II e III
e) I, II, III

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

06
De acordo com a LOMS (DA COMPETÊNCIA),
assinale a alternativa CORRETA.
Compete ao Município, em comum com a União,
o Estado e o Distrito Federal, observadas as
normas de cooperação fixadas em lei
complementar:
I - impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros
bens e edificações de valor histórico, artístico e
cultural.
II - registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de pesquisa e exploração
de recursos hídricos e minerais em seus
territórios.
III - dispor sobre o serviço funerário e de
cemitério, sua administração e fiscalização,
cabendo-lhe, também, conforme vier a dispor lei
específica, promover, a suas expensas, todas as
condições necessárias ao sepultamento de
corpos, dos quais os parentes ou responsáveis
sejam pessoas evidentemente necessitadas.
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

III - As penalidades de advertência de suspensão
terão seus registros cancelados após decurso de
2 (dois) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício,
respectivamente, se o servidor não houver,
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07

09

De acordo com a LOMS (DO PODER
LEGISLATIVO), assinale a alternativa CORRETA.
Esta Lei Orgânica
mediante proposta:

poderá

ser

emendada

I - de um terço do número de Vereadores.
II - do Chefe do Executivo.
III - dos munícipes que representem, no mínimo,
1% do eleitorado.
IV - A proposta será discutida e votada em dois
turnos, com interstício mínimo de 15 dias,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
dois terços dos votos dos Vereadores.

De acordo com a LOMS (EDUCAÇÃO), complete
a frase abaixo.
As verbas públicas destinadas à educação
municipal nunca serão inferiores a __________
da receita de impostos, compreendidas neste
percentual
as
verbas
provenientes
de
transferências. Esses recursos devem voltar-se
para garantir a plena satisfação da demanda de
vagas e o desenvolvimento do ensino.
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%

a) II

e) 30%

b) I e II
c) I, II e III

10

d) II, III e IV
e) I, II, III e IV

De acordo com a LOMS (SAÚDE), assinale a
alternativa CORRETA.

08

I - O volume mínimo dos recursos destinados à
saúde
pelo
Município
corresponderá,
anualmente, a 25% (vinte e cinco por cento) da
respectiva receita.

De acordo com a LOMS (DO PODER
EXECUTIVO), assinale a alternativa CORRETA.
O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito,
competindo-lhe:

II - A Secretaria de Saúde e Assistência Social
manterá um sistema de unidades móveis de
saúde, com serviços médicos e odontológicos.

I - representar o Município em juízo ou fora dele.

III - As instituições privadas poderão participar
de forma supletiva do SUS, segundo diretrizes,
mediante contrato de direito público ou
convênios, tendo preferência as entidades
filantrópicas de utilidade pública e sem fins
lucrativos.

II - enviar à Câmara, até 30 de setembro de
cada ano, Projeto de Lei do orçamento anual.
III - pronunciar-se sobre os requerimentos da
Câmara em até 30 (trinta) dias do recebimento
da solicitação.
IV - solicitar à Câmara licença para ausentar-se
do Município por tempo superior a 15 (quinze)
dias.

a) I

a) II

d) II e III

b) I e II

e) I, II e III

b) I e II
c) I e III

c) I, II e III
d) II, III e IV
e) I, II, III e IV
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N°

GAB

LEI COMPLEMENTAR 001/91

01

c

38

02

b

66 (II; III) e §3º

03

c

103

04

a

127 §2º

05

a

174; Par Único e 175

N°

GAB

LEI ORGÂNICA DE SALVADOR

06

b

8 (IV;X) e 7 (XIX)

07

b

45 (I a III) e §1º

08

b

52 (I; VI; XIV; XXXIV)

09

d

191 §1º

10

d

206; 213 e 216

*

*

JESUS TE AMA

AUMENTE SUAS CHANCES DE APROVAÇÃO!
1) Língua Portuguesa ⤵
417 QUESTÕES FGV (Múltipla
ATUALIZADAS e com GABARITO

Escolha)

-

2) Raciocínio Lógico-Matemático ⤵
131
QUESTÕES FGV (Múltipla
ATUALIZADAS e com GABARITO.

Escolha) -

3) N. de Informática ⤵
120
QUESTÕES - FGV (Múltipla
ATUALIZADAS e com GABARITO

Escolha) -

4) Leg Institucional / LC 001/91 (Inéditas) ⤵
60 QUESTÕES INÉDITAS (Múltipla Escolha) RJU dos Servidores Públicos de Salvador ATUALIZADAS,
com
GABARITO
e FUNDAMENTADAS

5) L. Instituc / Lei Org Salvador (Inéditas) ⤵
50
QUESTÕES
INÉDITAS (Múltipla
ATUALIZADAS,
com
e FUNDAMENTADAS

Escolha) GABARITO

A partir de R$9,90 ou COMBOS PROMOCIONAIS
(Os 5 PDF”S com 53% de DESCONTO)
De R$85,50 por R$39,90
Mais Informações? Visite nosso site:
www.concurseirosabencoados.com.br
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SIGA-NOS

Instagram

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO:

Grupo Concurseiros Abençoados II

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS.

contato@concurseirosabencoados.com.br
CURTA NOSSA PÁGINA

facebook.com/concurseirosabencoados

DESENVOLVIDO POR:

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

https://goo.gl/KFK1Am

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