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COMENTÁRIOS DA PROVA ALEGO – POLICIAL LEGISLATIVO 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - EDITAL NO 1 DO CONCURSO PÚBLICO 2/2018 – 
ASSISTENTE LEGISLATIVO NORMATIVO 
 

Olá pessoal. Todos bem? Estou muito feliz. Todas as questões da prova forma 
abordadas no nosso curso, inclusive várias delas foram tema da nossa revisão. Com isso, 
espero que tenham arrebentado na prova objetiva e com isso já projetarem uma preparação 
com potência máxima para as próximas fases. Nesse contexto, alguns alunos me mandaram 
mensagens me pedindo informações sobre a possibilidade de alguns recursos. Vamos lá. Ao 
analisar a prova não vislumbrei a possibilidade da impetração de qualquer recurso. A prova 
foi bem delineada e não apresentou surpresas. Vamos comentar as questões?   

 
RESOLUÇÃO Nº 1073/01 

 
15. De acordo com a Resolução nº 1.073/01, acerca do aperfeiçoamento e especialização 
dos servidores, assinale a alternativa correta.  
 
(A) É facultado ao servidor frequentar cursos de profissional para os 
quais seja expressamente designado.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 276. São deveres do servidor: XV – frequentar cursos de 
treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional legalmente instituídos. Art. 278. 
O servidor tem por dever frequentar, salvo motivos relevantes que o impeçam, cursos de 
especialização, treinamento e aperfeiçoamento profissional, para os quais seja 
expressamente designado ou convocado. 
 
(B)      A Assembleia poderá conceder facilidades, exceto financeiras, ao servidor efetivo que 
inscrever-se, por iniciativa própria, em cursos de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, 
não oferecidos pela Escola do Legislativo. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 279. Para que o servidor possa ampliar sua capacidade 
profissional, a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, promoverá cursos de 
especialização e aperfeiçoamento, conferências, congressos, publicações de trabalhos 
referentes ao serviço público e viagens para estudo. Parágrafo único. A Assembleia poderá 
conceder facilidades, inclusive financeiras, ao servidor efetivo que inscrever-se, por iniciativa 
própria, em cursos de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, não oferecidos pela Escola 
do Legislativo, desde que a modalidade de que trate atenda ao interesse público de sua 
qualificação e seja correlata às competências de seu cargo. 
 
 
(C) A Assembleia Legislativa, mesmo por meio da Escola do Legislativo, está impedida de 
promover viagens para estudo. 
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COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 279. Para que o servidor possa ampliar sua capacidade 
profissional, a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, promoverá cursos de 
especialização e aperfeiçoamento, conferências, congressos, publicações de trabalhos 
referentes ao serviço público e viagens para estudo.  
 
(D) É dever do servidor diligenciar para o seu constante aperfeiçoamento profissional e 
cultural. 
 
COMENTÁRIO: CERTA. Art. 277. É dever do servidor diligenciar para o seu constante 
aperfeiçoamento profissional e cultural. 
 
(E) Os diplomas fornecidos pelo órgão responsável pela administração de cursos e bolsa de 
estudos não Influem como títulos nas promoções. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 280. Os diplomas, certificados de aproveitamento e atestados 
de frequência, fornecidos pelo órgão responsável pela administração de cursos e bolsa de 
estudos, influem como títulos nos concursos em geral e nas promoções. 
 
ALTERNATIVA “D” - CORRETA 
 
16 - Com relação aos cargos da Assembleia Legislativa, nos termos da Resolução nº 
1.73/01, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O cargo de assistente legislativo, de provimento efetivo, é disposto em grupos, categorias, 
classes, padrões e quantitativos. 
 
COMENTÁRIO: CORRETA. Art. 5º Os cargos do Quadro Permanente de provimento efetivo, 
constituído de Analista Legislativo, Assistente Legislativo e Agente Legislativo, dispostos em 
grupos, categorias, classes, padrões e quantitativos, são os constantes de Resolução 
específica, onde consta a descrição sumária das atribuições dos cargos e os requisitos legais 
para o seu provimento. 
 
(B) Qualquer ocupante de cargo em comissão é segurado obrigatório do Regime Geral da 
Previdência Social. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 13. O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
e de função especial de confiança, é segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS, na qualidade de empregado. 
 
(C) Os cargos públicos da Assembleia Legislativa são acessíveis aos brasileiros e aos 
estrangeiros aprovados no concurso de provas e títulos.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 8º Os cargos públicos da Assembleia Legislativa são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
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(D) O servidor que se ausentar em razão de férias poderá perder o cargo em comissão, 
exceto se nenhum outro servidor demonstrar interesse no cargo. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 12. Não perderá o cargo em comissão o servidor que se 
ausentar em virtude de férias, luto, casamento, e licenças conforme estabelecidas no Regime 
Geral da Previdência Social. 
 
(E) É vedada a cessão de ocupante de cargo de provimento em comissão a gabinete 
parlamentar.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 12. § 2º O ocupante de cargo de provimento em comissão 
poderá ser cedido a gabinete parlamentar, por solicitação de Deputado, vedado o exercício 
fora da sede da Assembleia Legislativa. 
 
ALTERNATIVA “A” - CORRETA 
 
17 - A respeito do tema Direito de Petição, previsto na Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) O reconhecimento de firma é obrigatório para todos os documentos que instruírem o 
requerimento do servidor. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 245, § 9º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma 
somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. 
 
(B) Somente é cabível recurso das decisões administrativas se existirem fatos novos. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 248. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de 
razões de legalidade e de mérito. 
 
(C) O recurso não será conhecido quando interposto perante autoridade incompetente. 
 
COMENTÁRIO: CORRETA. Art. 255. O recurso não será conhecido quando interposto: I – fora 
do prazo; II – perante autoridade incompetente; III – por quem não seja legitimado; IV – após 
exaurida a esfera administrativa. 
 
(D) Toda solicitação, qualquer que seja a sua forma, deverá ser dirigida à Mesa Diretora. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 245, § 1º Toda solicitação, qualquer que seja a sua forma, 
deverá ser: I – dirigida ao Presidente, através do Diretor-Geral; II – encaminhada através do 
protocolo. 
 
(E) A autoridade competente para decidir o recurso não pode agravar a situação do 
recorrente. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 337. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo 
quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão 
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contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a 
penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. 
ALTERNATIVA “C” - CORRETA 
 
18 – De acordo com o disposto na Resolução nº 1.073/01, quanto às gratificações 
concedidas aos servidores, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os servidores terão direito à gratificação por tempo de serviço a cada quinquênio de 
efetivo serviço  público, exceto se em disponibilidade. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 104. Ao servidor será concedida, por quinquênio de efetivo 
serviço público, inclusive ao em disponibilidade, gratificação adicional de 5% (cinco por 
cento) sobre o vencimento base do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sua 
computação para fins de novos cálculos de idêntico benefício. 
 
(B) O desempenho de atividade em horas extraordinárias é computado como tempo de 
serviço público para qualquer efeito e será remunerado com acréscimo de 50% em relação à 
hora normal. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 111, § 2º O serviço extraordinário será remunerado com 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal. Art. 115. A gratificação 
pela prestação de serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando a sua 
percepção qualquer direito de incorporação ao vencimento ou ao provento de 
aposentadoria, sobre ele não incidindo o cálculo de qualquer vantagem. Parágrafo único. O 
desempenho de atividade em horas extraordinárias não será computado como tempo de 
serviço público para qualquer efeito. 
 
(C) A     gratificação     adicional     de     férias     deve     ser necessariamente solicitada pelo 
servidor antes do período de gozo de férias.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 133. Independentemente de solicitação, será paga ao servidor, 
por ocasião das férias, a gratificação adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 
remuneração do mês das férias. 
 
(D) O servidor exonerado perde o direito de perceber a gratificação natalina. 
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 131. O servidor exonerado perceberá o décimo terceiro salário 
proporcionalmente aos meses de serviço, calculado sobre a remuneração do mês anterior ao 
da exoneração, apurada na forma do § 1º do artigo anterior. 
 
(E) O direito à gratificação insalubre cessará com a eliminação das condições e dos riscos que 
deram causa a sua concessão, mediante perícia de engenheiro de segurança do trabalho ou 
médico do trabalho devidamente habilitados.  
 
COMENTÁRIO: CORRETA. Art. 126, § 2º O direito à gratificação referida neste artigo cessará 
com a eliminação das condições e dos riscos que deram causa a sua concessão, mediante 
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perícia de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho devidamente 
habilitados. 
 
ALTERNATIVA “E” - CORRETA 
 
19 – De acordo com o disposto na Resolução nº 1.073/01, acerca do regime disciplinar e do 
processo legislativo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A pena de suspensão será aplicada ao servidor que causar lesão aos cofres públicos.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 291. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das 
faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem 
infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. Art. 
293. A demissão será aplicada nos seguintes casos: X – lesão aos cofres públicos. 
 
(B) É vedada a cassação de aposentadoria de servidor.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 295. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do 
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 
 
(C) O servidor não responde penalmente pelo exercício irregular das próprias atribuições.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 283. Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor 
responde civil, penal e administrativamente. 
 
(D) Infração disciplinar é toda ação ou omissão do servidor capaz de comprometer a 
dignidade e o decoro de função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a 
eficiência do serviço ou causar dano à administração pública.  
 
COMENTÁRIO: CORRETA. Art. 305. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do 
servidor capaz de comprometer a dignidade e o decoro de função pública, ferir a disciplina e 
a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. 
 
(E) O servidor público não é obrigado a prestar declaração em processo administrativo 
disciplinar, mesmo se regularmente intimado.  
 
COMENTÁRIO: ERRADA. Art. 282. Ao servidor é proibido: XIV – deixar de prestar declaração 
em processo administrativo disciplinar, quando regularmente intimado. 

 
ALTERNATIVA “D” - CORRETA 
 

RESOLUÇÃO Nº 1007/99 
 
 
20 – De acordo com o disposto na Resolução nº 1.007/99, são órgãos de apoio direto à 
ação parlamentar a 
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(A) Divisão de Comunicação Social, a Divisão de Planejamento e Governança e a Divisão de 
Inovação e Resultados.   
 
(B) Seção de Apoio às Comissões Técnicas, a Seção de Atividades do Plenário e a Seção de 
procedimentos.   
 
COMENTÁRIO: CORRETA.  Art (s). 12 e 13. Art. 12 - Diretoria Parlamentar: Secretaria de 
Apoio Parlamentar, Seção de Procedimentos Legislativos Preliminares, Seção de 
Procedimentos Legislativos Finais, Seção de Assistência ao Plenário, Seção de Taquigrafia, 
Seção de Revisão, Seção de Audiofonia, Seção de Atividades do Plenário, Assessoria Adjunta 
de Consolidação de Legislação. 
 
Art. 13 - Diretoria Legislativa: Secretaria, Secretaria de Apoio Legislativo, Seção de Apoio às 
Comissões Técnicas, Seção de Assessoramento Temático, Seção de Apoio à Comissão de 
Tributação, Finanças e Orçamento.  
 
(C) Seção de Serviços Médicos, a Seção de Serviços Sociais e a Seção de Segurança no 
Trabalho.  
 
(D) Divisão de Administração, a Divisão de Polícia Legislativa e a Divisão de Articulação 
Política.  
 
(E) Seção de Assuntos Judiciais, a Seção de Assuntos Legislativos e a Seção de Assuntos 
Políticos.   
 
O comentário da alternativa “B” justifica o erro das demais alternativas.  
 
ALTERNATIVA “B” - CORRETA 
 

Bem pessoal. Muito obrigado pela confiança e pela convivência nesses meses e 
que Deus te abençoe nessa caminhada que ora se inicia, pois tenho certeza que vocês 
fizeram uma excelente prova e estarão no rol de aprovados. Fiquem com Deus e até a 
próxima.  

 
Atenciosamente 

 
Professor Eduardo Galante 
 

 Mestre em Direito Internacional pela Universidade San Carlos e 

mestrando em Direito Constitucional Pelo IDP - DF. É especialista em 

Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito 

Administrativo e em Direito Penal pela Faculdade Processus. 

Graduado em Direito e em Secretariado, é professor de cursos de pós-graduação e de 

graduação em faculdades de Brasília, tendo ministrado disciplinas como Direito 

Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, entre outras. 

Ministra cursos preparatórios para concursos públicos e para o Exame de Ordem. 
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Leciona, ainda, em cursos de extensão e de atualização na área jurídica, além de ser 

palestrante, instrutor e consultor para certames públicos. Ademais, é servidor público há 

30 anos. 

 

Gran Cursos Online 
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