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LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO     

(Lei Complementar 06/1977)

01

Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  06/77,
assinale a alternativa ERRADA.

Compete a Defensoria Pública Geral da Defensoria
Pública, privativamente, além de outras atribuições
que  lhe  sejam conferidas  por  lei  ou  que  forem
inerentes a seu cargo:

a) propor demissão ou cassação de aposentadoria
de membro da Defensoria Pública. 

b)  promover  a  abertura  dos  concursos  para
provimento  dos  cargos  efetivos  da  Defensoria
Pública, nos termos desta lei. 

c)  fazer  publicar,  anualmente,  a  lista  de
antiguidade dos membros da Defensoria Pública.

d) dirimir conflitos e dúvidas de atribuições entre
os  órgãos  da  Defensoria  Pública,  ouvido  o
Conselho Superior se julgar conveniente. 

e) organizar as listas de promoção por antigüidade
e por merecimento. 

02

Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  06/77,
assinale a alternativa ERRADA.

Compete  ao  Conselho  Superior,  além  de  outras
atribuições:

a)  determinar  o  apostilamento  de  títulos  dos
membros da Defensoria Pública. 

b) aprovar a lista anual de antigüidade, bem como
julgar as reclamaçõ es dela interpostas pelos
interessados. 

c) organizar o concurso para provimento de cargos
da carreira da Defensoria Pública. 

d) recomendar as medidas necessárias ao regular
funcionamento  da  Defensoria  Pública,  a  fim  de
assegurar o seu prestígio e a plena consecução de
seus fins.

e) regular a forma pela qual será manifestada a
recusa à promoção. 

03

Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  06/77,
complete a frase abaixo. 

O  vencimento  ou  subsídio  dos  membros  da
Defensoria  Pública  guardará  a  diferença  de
__________ de uma para outra classe da carreira,
a  partir  do  fixado  para  o  cargo  de  Defensor
Público de Classe Especial.

a) 3% (três por cento)

b) 5% (cinco por cento)

c) 10% (dez por cento)

d) 15% (quinze por cento)

e) 20% (vinte por cento)

04

Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  06/77,
assinale a alternativa CORRETA.

I - O membro da Defensoria Pública, após um ano
de  exercício,  poderá  obter,  sem  vencimentos,
licença para tratar de interesses particulares, nos
termos  da  legislação  aplicável  ao  funcionalismo
civil do Poder Executivo.

II  -  Será  concedida  ao  membro  da  Defensoria
Pública licença sem vencimento para acompanhar
o  cônjuge  eleito  para  o  Congresso  Nacional  ou
mandado servir  em outra localidade, se servidor
público civil ou militar.
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III - A concessão da licença dependerá de pedido
devidamente instruído que deverá, se for o caso,
ser renovado de três em três anos.

a) II

b) I e II

c) I e III

d) II e III

e) I, II e III

05

Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  06/77,
correlacione os itens abaixo. 

(1) Advertência
(2) Censura
(3) Suspensão

(1) negligência no exercício das funções

(2) falta de cumprimento do dever funcional

(2) procedimento reprovável

(2) desatendimento a determinações dos órgãos
de administração superior da Defensoria Pública.

a) 1 – 2 – 3 – 3 

b) 1 – 3 – 2 – 2 

c) 1 – 2 – 2 – 2 

d) 2 – 3 – 1 – 2 

e) 2 – 2 – 2 – 3 

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚB CIVIS
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RJ

(Decreto-Lei Nº 220/75)

06

De acordo com o Decreto-Lei nº 220/75, marque
(V) para verdadeiro e (F) para falso. 

Considerar-se-á em efetivo exercício o funcionário
afastado por motivo de:

(..) casamento e luto, até 8 (oito) dias.

(..) desempenho de cargo ou função de confiança
na  administração  pública  federal,  estadual  ou
municipal. 

(..) licença para tratamento de saúde. 

(..) estudo no exterior ou em qualquer parte do
território nacional desde que de interesse para a
Administração  e  não  ultrapasse  o  prazo  de  24
(vinte e quatro) meses. 

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 

07

De acordo com o Decreto-Lei nº 220/75, assinale
a alternativa CORRETA.

É vedada a acumulação remunerada de cargos e
funções públicos, exceto o de:

I - um cargo de juiz com outro de professor. 

II - dois cargos técnicos ou científicos.  
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III - um cargo de professor com outro técnico ou
científico. 

IV - dois cargos privativos de médico.

a) II e IV

b) I, III e IV

c) I, II e III

d) II, III e IV

e) I, II, III e IV

08

De acordo com o Decreto-Lei nº 220/75, assinale
a alternativa CORRETA.

A pena de suspensão não poderá exceder a: 

a) 30 (trinta) dias

b) 60 (sessenta) dias 

c) 90 (noventa) dias 

d) 120 (cento e vinte) dias 

e) 180 (cento e oitenta) dias

REGULAMENTO DO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS  CIVIS DO
PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RJ

(Decreto Nº 2.479/79)

09

De acordo com o Decreto nº 2.479/79, assinale a
alternativa CORRETA.

I  –  Aproveitamento  é  a  recolocação  do
funcionário,  ex  officio  ou  a  pedido,  em  função
mais  compatível,  por  motivo  de  saúde  ou
incapacidade física.

II -  Havendo mais de um concorrente à mesma
vaga,  terá  preferência  o  de  maior  tempo  de
serviço público estadual e, no caso de empate, o
de maior de tempo de disponibilidade.

III - Será tornado sem efeito o aproveitamento e
cassada  a  disponibilidade,  se  o  funcionário  não
entrar em exercício no prazo legal, salvo caso de
doença comprovada em inspeção médica.

a) III

b) I e II

c) I e III

d) II e III

e) I, II e III

10

De acordo com o Decreto nº 2.479/79, assinale a
alternativa CORRETA.

I  -  É  assegurado  ao  funcionário  o  direito  de
petição em toda a sua amplitude, assim como o de
representar.

II  -  O  requerimento  será  dirigido  à  autoridade
competente  para  decidi-lo  e  encaminhado  por
intermédio daquela a quem estiver imediatamente
subordinado o requerente.

III  -  O  erro  na  indicação  da  autoridade
prejudicará a parte, ocasionando o arquivamento
do processo por não identificação da autoridade
competente.

a) II

b) I e II

c) I e III

d) II e III

e) I, II e III
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Mais Questões? Visite nosso site:

www.concurseirosabencoados.com.br

                  Lei 9610/98. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento deste arquivo.                         
Concurseiros Abençoados / Uso Individual. Cópia registrada para 

N° GAB LEI COMPLEMENTAR Nº 6 DE 1977

01 e 8 (III; VII; X; XVII) e 16 (I)

02 a 8 (XIV) e 16 (II; IV; VI e VII)

03 b 91

04 a 121 a 123

05 c 143 (I) e 144 (I a III)

N° GAB ART – DECRETO-LEI 220/75

06 d 11 (II; III; VI e IX)

07 b 34 (I ao IV)

08 e 50 §1º

N° GAB ART – DECRETO 2479/79

09 a 45; 47 e 48

10 b 199; 200 e §1º

* * JESUS TE AMA
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SIGA-NOS 
Já somos + de 23.000

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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