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LEGISLAÇÃO – E 
 
Questão 9 
Conforme preceitua o Art. 33, da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, a vacância do 
cargo público decorrerá de: I – exoneração; II – demissão; III – promoção; IV – readaptação; V – 
aposentadoria; - VI – posse em outro cargo inacumulável; falecimento. 
Em assim sendo: 

1. A alternativa correta da questão 9 é a letra ‘E’, conforme gabarito oficial divulgado. 
2. Não prospera e não deve ser acolhido o recurso do candidato que alega que todas as 

alternativas são hipóteses legais de vacância e solicita anulação da questão, além de mencionar 
o Art. 13 da Lei 8.112/90 que não trata do assunto em questão. 

- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 10 
Conforme preceitua o Art. 81, da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, considerar-se-
á ao servidor licença: I – por motivo de doença em pessoa da família; II – por motivo de afastamento do 
cônjuge ou companheiro; III – para o serviço militar; IV – para atividade política; V – para capacitação; VI 
– para tratar de interesses particulares; VII – para desempenho de mandato classista. 
Em assim sendo: 

1. A alternativa correta da questão 10 é a letra ‘D’, conforme gabarito oficial divulgado.  
2. Não prospera e não deve ser acolhido o recurso do candidato que alega que todas as 

alternativas estão corretas e solicita anulação da questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 13 
Conforme preceitua o Art. 127, da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, são 
penalidades disciplinares: I – advertência; II – suspensão; III – demissão; IV – cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade; V – destituição de cargo em comissão e VI – destituição de função comissionada. 
Em assim sendo: 

1. A alternativa correta da questão 13 é a letra ‘C’, conforme gabarito oficial divulgado.  
2. Não prospera e não deve ser acolhido o recurso do candidato que alega que todas as 

alternativas estão corretas e solicita anulação da questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


