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PROVA TIPO C 

Questão 4.  

 

A questão deve ter como gabarito a alternativa E, pois é mais próximo ao que lei prevê.                 
Vejamos o que diz o texto da lei. 

 



 

Art. 214.. 

§ 2º O prazo para conclusão da sindicância é de até trinta dias, prorrogável por igual                
período, a critério da autoridade competente. 

 

Com relação a letra A, o item está errado, pois a questão afirmou que a partir da prorrogação                  
‘cessará’ o afastamento do servidor. No entanto, o art. 222, estabelece que afastamento preventivo              
pode ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído                 
o processo disciplinar. Veja que a letra da lei diverge da questão, pois o item A adicionou a                  
expressão ‘independentemente’ de manifestação da autoridade competente, sendo que a lei diz:            
‘ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído o                 
processo disciplinar.’ 

A redação da questão em divergência com a lei levou o candidato à confusão, devendo o item ser                  
ANULADO, caso entende não correta a alternativa E. 

 

Art. 222. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração                  
da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu             
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. 

§ 1º O afastamento preventivo pode: 

I – ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessam os seus efeitos, ainda que não                 
concluído o processo disciplinar; 

II – cessar por determinação da autoridade competente. 

§ 2º Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o servidor afastado não pode comparecer                
à repartição de onde foi afastado, exceto quando autorizado pela autoridade competente ou pela              
comissão processante. 

 

 

 

 

 

 



 

PROVA TIPO B 

Questão 19. 

 

 

A questão deve ser anulada, pois nenhum dos itens corresponde ao que está na Lei n. 840/11. Na                  
questão número 19, diz que a declaração deve ser assinada pelo próprio servidor. Embora não               
conste expressamente essa afirmativa na lei, é decorrência lógica que o servidor deva assinar a               
declaração. Portanto, o item não apresenta erro. 

De outro modo, na questão dada como correta, afirma que pode haver a nomeação de parente do                 
governador para cargo em comissão no BRB. Embora a Lei 840/11 tenha sido omissa em relação à                 
nomeação de parentes para as empresas públicas e sociedades de economia mista, a súmula              
vinculante n. 13 veda expressamente as indicações para cargos e funções em toda a              
Administração Pública. Vejamos: 



 

Súmula Vinculante 13 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o                
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa            
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de             
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração             
pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito              
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,          
viola a Constituição Federal.  

Logo, a questão deve ser ANULADA. 
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