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Questão 45 

De acordo com LO-PC/GO, que dispõe sobre os princípios e organização e 
funcionamento da instituição bem como sobre as competências, as prerrogativas, as garantias 
e os deveres de seus servidores, assinale a opção correta. 

(A) Não poderá concorrer a promoção o policial civil que, a juízo do Conselho 
Superior da Polícia Civil, estiver respondendo a processo administrativo disciplinar ou criminal. 

Justificativa: é o que conta no art. 21, V da Lei n. 16.901/10 

Lei n. 16.901/10: Art. 21. Compete ao Conselho Superior da Polícia Civil: 

..................................................................................... 

V – declarar o impedimento à promoção dos servidores que estiverem 
cumprindo pena disciplinar ou criminal, bem como daqueles que estiverem sendo processados 
disciplinar ou criminalmente pela prática de infração contra a Administração Pública ou o 
patrimônio, mas, nestes casos, depois de decisão fundamentada de 2/3 (dois terços) de seus 
membros; 

 

Questão 46 

À luz da LO-PC/GO, assinale a opção correta no que diz respeito à estrutura, 
organização e competência da PC/GO. 

......................... 

(E) As unidades de execução operativa da PC/GO, a exemplo das delegacias 
de polícia distritais e delegacias de polícia especializadas estaduais, têm por finalidade o 
exercício das funções de policial judiciária e a investigação policial. 

Justificativa: é o que conta no art. 15, parágrafo único,da Lei n. 16.901/10 
Art. 15. São unidades de Execução Operativa: 
I – no âmbito de polícia territorial: 
a) Delegacias de Polícia Distritais; 
b) Delegacias de Polícia Municipais; 
II – no âmbito de polícia especializada: 
a) Delegacias de Polícia Especializadas Estaduais; 
b) Delegacias de Polícia Especializadas Municipais. 
Parágrafo único. As unidades de Execução Operativa têm por finalidade o 

exercício das funções de polícia judiciária e a investigação policial. 
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Questão 47 

Ainda à luz da LO-PC/GO, assinale a opção correta em relação ao quadro de 
pessoal, às atribuições dos cargos e às garantias do servidor policial civil doe Goiás. 

....................... 

(C) Para o cômputo de tempo de antiguidade na classe em que se encontra o 
servidor, não serão deduzidos o interregno ocorrido em razão do tempo de afastamento devido 
a licença por saúde. 

Justificativa: 

É o que conta no art. 90, Lei a Lei n. 16.901/10: A antiguidade será apurada 
na categoria do servidor policial civil, determinada pelo tempo de efetivo exercício na Classe. 

§ 1º Por antiguidade na Classe, entende-se o tempo que o servidor contar, na 
Polícia Civil do Estado de Goiás, na respectiva classe, deduzidos os interregnos ocorridos ou 
qualquer interrupção prevista na legislação, exceto: 

I – tempo de licença por motivo de saúde; 

 

Questão 48 

O estágio probatório de servidor nomeado........ 

..... 

(C) Iniciativa. 

Justificativa: é o que consta no art. 39, I, da Lei 10.460/88. 

 

Questão 49 

Juscelino, servidor público do estado de Goiás, traticou, no exercício da 
função..... 

(E) a absolvição criminal não afasta as responsabilidades civil e administrativa 
de Juscelino. 

Justificativa: a absolvição por falta de provas não interfere nas outras 
esferas. 
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Questão 50 

Se os motivos determinantes da aposentadoria por invalidez de...... 

.............. 

(B) Reversão 

Justificativa: reversão  é o retorno do aposentado à atividade. 

 

Questão 52 

O servidor público estável perderá o cargo  

(B) em virtude de sentença judicial transita em julgado 

 

Questão 56 

O ato que cocedente aposentadoria a servidor público classifica-se como ato 

.... 

(E) complexo. 

Justificativa: a resposta é retirada do conceito do ato complexo. 

 

Questão 57 

A respeito do Estado, governo e administração pública, assinale a opção 
correta. 

.............................. 

(E) República é a forma de governo em que o povo governa no interesse do 
povo. 
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Questão 58 

A administração direito da União  inclui 

(A) a Casal Civil. 

Justificativa: a Casa Civil é órgão da administração direta. 

 

Questão 59 

Com relação aos poderes administrativos e o uso e abuso desses poderes, 
assinale a opção correta. 

.......................... 

(E) Insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa que os agentes..... 

 Justificativa: a questão trata da autotutela da administração pública. 

 

Questão 60 

Acerca do controle da administração, assinale a opção correta 

(B) O controle por vinculação possui caráter externo, pois é atribuído a uma 
pessoa e se exerce sobre os atos praticados por pessoas diversa. 

Justificativa: a questão abordou o controle finalístico ou supervisão 
ministerial.  

 

 

Rodrigo Cardoso ministra aulas de Direito Administrativo há mais de 10 

anos. Analista Judiciário - Área Judiciária do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região. Coautor do livro “Direito Administrativo 

Simplificado” 6ª Edição. Graduado em Direito pela Universidade Católica 

de Brasília e especialista em Direito Administrativo e Constitucional. 

Palestrante. 

 

 

 


