
QUESTÃO Nº: 29 – PROVA: Legislação – cargos de nível C 

  

ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S): 

Um candidato (nº de inscrição 552) alega que as assertivas “d” e “e”, da questão 29, 

abaixo transcrita, diferem das apresentadas no gabarito provisório. 

 
29 - De acordo com as regras previstas na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, considere as seguintes afirmativas 
em relação ao ato de posse e de exercício do cargo:  
1. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, 
as responsabilidades e os direitos, e ocorrerá no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, contados da 
publicação do ato de provimento.  
2. A posse é ato personalíssimo e, dessa forma, não poderá ocorrer mediante procuração.  
3. A posse em cargo público não depende de prévia inspeção médica, diferentemente do exercício, que deverá 
ser precedido de inspeção médica, física e mental.  
4. O prazo para o servidor efetivo empossado em cargo entrar em exercício é de 30 dias, contados da data da 
posse.  
5. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e 
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.  
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
►d) Somente a afirmativa 5 é verdadeira.  
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 
A argumentação do candidato não procede. Cada prova é impressa a partir de um 

único arquivo (que se trata do mesmo arquivo disponibilizado como gabarito provisório, 

logicamente, sem a indicação das respostas corretas), logo, não é possível que apenas uma 

prova tenha alternativas diferentes.  

Registre-se ainda que todas as provas são conferidas no momento do lacramento do 

envelope antes do envio aos locais de prova.  

Ademais, caso houvesse algum erro de impressão na prova, é responsabilidade do 

candidato avisar o aplicador de prova no momento em que constatou o erro e solicitar a  

substituição do caderno de provas por outro sem erros de impressão. 

 

 

CONCLUSÃO: 

(  X ) MANTER A QUESTÃO COMO DIVULGADA NO GABARITO. 

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

(   ) ANULAR A QUESTÃO. 

 

 


