
QUESTÃO Nº: 40 – PROVA: Legislação – cargos de nível C 

  

ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S): 

Um candidato alega, em síntese, que a alternativa “B” da questão 40 está errada, eis que 

o artigo 36 da Lei nº 8.112/1990 (que trata da remoção), não trata da hipótese de remoção com a 

expressão “ainda que não queira”.  

 
40 - O IFPR é uma instituição de ensino presente em vários municípios do Paraná. Levando em consideração a 
Lei 8.112/1990, considere as seguintes afirmativas:  
1. Um servidor do IFPR lotado em Curitiba só poderá trabalhar em Foz do Iguaçu se solicitar sua remoção.  
2. Um servidor do IFPR lotado em Curitiba poderá ser removido de ofício para Foz do Iguaçu, ainda que não 
queira, se assim for o interesse da administração.  
3. Um servidor do IFPR lotado em Curitiba poderá ser removido de ofício para outro Instituto Federal e vir a 
exercer outro cargo, ainda que não queira.  
4. Um servidor lotado em Curitiba poderá solicitar remoção para outra cidade para acompanhar cônjuge ou 
companheiro, também servidor público, que tenha sido deslocado no interesse da Administração.  
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Não assiste razão ao candidato, conforme segue: 

O artigo 36 da Lei nº 8.112/90 define remoção como “o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede”. No seu 

parágrafo único, estabelece as modalidades de remoção: I - de ofício, no interesse da 

Administração;  II - a pedido, a critério da Administração;  III -  a pedido, para outra localidade, 

independentemente do interesse da Administração: 

Ora, quando se trata de remoção de ofício, está a se falar de uma remoção de servidor 

para outra unidade para atender ao interesse da Administração, ainda que ele não queira. Assim, 

o item 2 da questão está correta e equivale a remoção de ofício prevista na legislação. 

 

CONCLUSÃO: 

( X  ) MANTER A QUESTÃO COMO DIVULGADA NO GABARITO. 

(   ) ALTERAR A RESPOSTA DA QUESTÃO. A RESPOSTA CORRETA É A LETRA _____. 

(   ) ANULAR A QUESTÃO. 

 

 


