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153� Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo, o processo instaurado exclusivamente para apurar o abandono do 
cargo ou função será extinto

a) na hipótese de o funcionário faltar novamente ao serviço, após a sua apre-
sentação legal, passando à condição de contumaz.

B) quando o funcionário pedir exoneração, até a data da solução final do processo.
c) apenas na hipótese de morte do funcionário.
D) se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, 

ou por ocasião deste.
e) quando a revelia do funcionário for declarada administrativamente e publicada

154� Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo, é proibido ao funcionário público

i� participar na gerência ou administração de empresas bancárias ou indus-
triais, ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais 
ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por este subvencio-
nadas ou estejam relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço 
em que esteja lotado;

ii� entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras 
atividades estranhas ao serviço; 

iii� referir-se depreciativamente, em informação, parecer ou despacho, ou pela 
imprensa, ou qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas;

iv� exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empre-
sas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o Gover-
no, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço 
em que esteja lotado.

Está correto o contido em
a) I, II e IV, apenas.
B) III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

155� Nos termos do que dispõe a Lei nº 10.261/68, ao funcionário público é proi-
bido

a) constituirse procurador de partes perante qualquer repartição pública, ex-
ceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau.

B) referirse de forma depreciativa, em informações, pareceres, despachos ou 
pela imprensa, a respeito das autoridades constituídas.

c) ter outro trabalho remunerado, na iniciativa privada, fora do horário do 
serviço público.

D) participar dos quadros sociais de qualquer tipo de sociedade comercial
e) retirar, mesmo que autorizado pela autoridade competente, qualquer docu-

mento ou objeto existente na repartição.
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156� Hércules Remo, funcionário público estadual, cometeu falta administrativa 
grave punível com pena de suspensão. Considerandose o disposto no Es-
tatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, assinale a 
alternativa correta.

a) A autoridade que aplicar a pena poderá convertê-la em multa, na base de 
100% por dia de vencimento ou remuneração de Hércules.

B) A pena de Hércules não poderá exceder de 90 dias.
c) Caso não ocorram situações de suspensão ou interrupção, se Hércules não for 

punido pela falta cometida dentro do prazo de 1 ano, sua pena estará prescrita.
D) Se Hércules for suspenso, ele não perderá as vantagens e direitos decorren-

tes do exercício do cargo.
e) Se, ao invés da suspensão, Hércules for multado, ele não poderá ser obriga-

do a permanecer em serviço.

157� Sobre os atos e termos processuais previstos no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo, é correto afirmar que

a) a citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 (dois) dias antes 
do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou 
diretamente, onde possa ser encontrado

B) ao servidor público que se recusar a depor, sem fundamento, será pela auto-
ridade competente aplicada a sanção de repreensão, mediante comunicação 
da Comissão Processante.

c) quando ao funcionário se imputar crime, praticado na esfera administrati-
va, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo 
imporá, simultaneamente, a sanção penal correspondente

D) quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o Presidente 
determinará ao sindicado que forneça o seu endereço e, caso este não o 
faça, dispensará o testemunho.

e) o processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo improrro-
gável de 8 dias, contados de sua instauração e concluído nº de 180 dias, a 
contar da citação do indiciado

158� Prometeu Costa, funcionário público de uma Secretaria Estadual, foi puni-
do pelo Secretário de Estado, no competente processo administrativo, com a 
pena de demissão a bem do serviço público por ineficiência do serviço. 

Considerando-se o disposto na Lei nº 10.261/68, é correto afirmar, com relação a 
Prometeu, que

a) a punição foi aplicada pela autoridade competente nesse caso, mas a pena 
imposta não corresponde àquela prevista na Lei para a conduta praticada 
por Prometeu.

B) a pena imposta foi correta em razão da situação, mas a autoridade competente 
para aplicá-la não era o Secretário Estadual, mas sim o Governador do Estado.

c) ele não poderia ser punido diretamente pelo Secretário do Estado em pro-
cesso administrativo, sendo necessário processo judicial para aplicar a pena 
de demissão a bem do serviço público.
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D) a pena aplicada a ele não é aquela prevista para o caso de ineficiência do 
serviço, e a autoridade competente para impor a pena de demissão a bem 
do serviço público não é o Secretário.

e) sua demissão a bem do serviço público foi corretamente aplicada em de-
corrência da sua conduta, e a autoridade competente para impô-la é o Se-
cretário Estadual; autoridade máxima do órgão em que Prometeu exercia 
suas funções

159� A hipótese em que servidor público efetivo, demitido do serviço público es-
tadual, nele reingressa em cumprimento de decisão judicial, é denominada 

a) readmissão.
B) reversão.
c) restituição.
D) reaproveitamento.
e) reintegração.

160� É direito do servidor público titular de cargo efetivo do Estado de São Paulo 
a) ser colocado em disponibilidade remunerada em caso de assumir mandato 

eletivo.
B) computar adicional por tempo de serviço, após cada período de cinco anos 

contínuos ou não, desde que, no período, não tenha sofrido qualquer pena-
lidade administrativa.

c) considerar, para fins de licença-prêmio, tempo de serviço público prestado 
em cargo efetivo da União após 21 de dezembro de 1984.

D) fruir licença para acompanhar o tratamento de pes- soa da família até o se-
gundo grau, sem desconto na remuneração pelo prazo máximo de um ano.

e) contar como de efetivo exercício para todos os efeitos legais as faltas abona-
das, até o limite previsto em lei.

161� O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo diz 
que o servidor, demitido a bem do serviço público, não poderá tornar ao 
serviço público pelo prazo de

a) 15 anos.
B) 12 anos.
c) 5 anos.
D) 3 anos.
e) 10 anos.

162� Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo (Lei nº 10.261/68), será aplicada a pena de demissão a bem do serviço 
público ao funcionário que:

a) cometer falta grave
B) praticou, na inatividade, a usura em qualquer de suas formas.
c) deixar de comparecer ao serviço por mais de vinte dias consecutivos.
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D) praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, sal-
vo se em legítima defesa

e) faltar com o cumprimento dos seus deveres.

163� A Administração Estadual descobre e comprova, observado o devido pro-
cesso legal, que um funcionário público aposentado havia aplicado, indevi-
damente, dinheiro público, quando ainda estava em atividade, tendo causa-
do prejuízo ao Erário. Nesse caso, o inativo

a) não mais poderá ser apenado, pois a Administração deveria ter tomado as 
devidas providências legais antes da aposentadoria do funcionário.

B) não mais poderá sofrer pena administrativa, mas somente poderá respon-
der civil e criminalmente pelo seu ato.

c) poderá ser submetido a processo administrativo, mas não poderá ser ape-
nado, uma vez que se operou a prescrição da pena com a concessão da 
aposentadoria pela Administração.

D) deverá responder somente perante o Poder Judiciário, podendo vir a per-
der a sua aposentadoria, caso o fato em questão venha a ser devidamente 
comprovado em Juízo.

e) estará sujeito à pena de cassação de sua aposentadoria pela Administração, 
desde que não extrapolado o prazo prescricional.

164� Assinale a alternativa correta, considerando o disposto no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.

a) A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, sendo 
o funcionário, nesse caso, dispensado de comparecer ao serviço pelo 
mesmo tempo da pena.

B) No caso de procedimento irregular, de natureza grave, ao funcionário será 
aplicada a pena de demissão a bem do serviço público.

c) O funcionário suspenso manterá as vantagens e direitos decorrentes do 
exercício do cargo.

D) Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário 
que receber ou solicitar presentes, diretamente ou por intermédio de ou-
trem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas.

e) A pena de suspensão do funcionário público, que não poderá exceder 90 
(noventa) dias, será aplicada pela autoridade competente da respectiva re-
partição onde o funcionário exerce suas funções, nos casos de indisciplina 
ou falta do cumprimento dos deveres.

165� Um funcionário público causa prejuízo pecuniário à Fazenda Estadual 
em razão de erro de cálculo no exercício de suas funções. Com base no 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o funcio-
nário em questão

a) tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos devidamente apurados, po-
dendo responder criminalmente se agiu de má-fé.




