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CARGO: VIGIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

CARLOTA, A PRIMEIRA DEPUTADA FEDERAL DO BRASIL 

A história que vamos contar aqui é sobre a primeira mulher do Brasil (e da América Latina) que foi 

eleita como deputada federal. Seu nome era Carlota Pereira de Queirós.  

Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou professora e, depois, 

médica. Em 1928, ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica da Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista, em 1932. Esse movimento, organizado por São Paulo, lutava contra o governo do 

presidente Getúlio Vargas e defendia a elaboração de uma nova Constituição – o conjunto de leis que 

define os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. Carlota organizou um grupo de 700 mulheres 

para ajudar os feridos da Revolução Constitucionalista. 

Fonte: Adaptado de: http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/ 

1 - Após a leitura do texto responda: A primeira formação de Carlota foi: 

a) deputada federal 

b) médica 

c) professora 

d) política  

e) chefe de laboratório 

2 - Em qual alternativa ocorre a CORRETA divisão das sílabas? 

a) pe- diá-tri-ca 

b) cres-ceu 

c) pro-fe-sso-ra 

d) en-vol-ve-u  

http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/
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e) de-fe-ndi-a 

3 - Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, objetos, animais, etc. Nesse sentido, 

assinale a única alternativa na qual todas as palavras destacadas sejam SUBSTANTIVOS: 

a) Seu nome era Carlota Pereira de Queirós. 

b) Ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica. 

c) Se formou professora e, depois, médica. 

d) Carlota organizou um grupo de 700 mulheres. 

e) Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista. 

4 - Observe a frase: “Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou 

professora e, depois, médica.” A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de sentido 

por:  

a) anteriormente 

b) antecipadamente 

c) adequadamente 

d) posteriormente 

e) raramente 

5 - A palavra PEDIÁTRICA se refere a: 

a) Especialidade médica dedicada à assistência ao idoso. 

b) Especialidade médica dedicada à crianças carentes. 

c) Especialidade à assistência de animais domésticos. 

d) Especialidade médica dedicada ao cuidado com os pés. 

e) Especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Carlos gastou  do dinheiro que dispunha para pagamento de um boleto cujo valor era de R$ 

48,00. O total de dinheiro que ele tinha era de: 

a) R$ 96,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 104,00 

d) R$ 120,00 

e) R$ 144,00 

7 - Determinada Loteria estava pagando um prêmio total de R$ 416.000,00. Sabendo que quatro 

apostadores acertaram este prêmio e que o valor deve ser repartido em partes iguais, então cada 

acertador levará a quantia de: 

a) R$ 140.000,00 

b) R$ 114.000,00 

c) R$ 108.000,00 

d) R$ 104.000,00 

e) R$ 94.000,00 

8 - O valor da expressão:  é: 

a) 4 

b) 8 

c) 10 

d) 20 

e) 30 

9 - Em uma consulta o médico receitou para um paciente um remédio que deve ser tomado a uma 

proporção de  por quilograma de pessoa. Sabendo que o paciente pesa 72 quilogramas e que 

cada gota desse remédio tem , a quantidade de gotas que o paciente deve ingerir para tomar a 

dose certa é: 

a) 9 gotas do remédio 

b) 10 gotas do remédio 

c) 12 gotas do remédio 

d) 14 gotas do remédio 

e) 18 gotas do remédio 
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10 - Um terreno retangular tem 40 metros de comprimento e 30 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área desse terreno (é destinado) para horta e jardim, o restante da área mede: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Hino Nacional Brasileiro é considerado um símbolo da nação. Assinale a alternativa que o 

trecho do hino foi escrito com troca de palavras: 

a) Brasil, um sonho intenso, um raio múltiplo / De amor e de esperança à terra desce / Se em 

teu formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro resplandece 

b) Brasil, de amor eterno, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro reaparece  

c) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido  / A imagem do Cruzeiro resplandece  

d) Brasil, de amor eterno, um raio fúlvido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e claro / A imagem do Cristo reaparece 

e) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cristo resplandece 

12 - A região Sul do Brasil é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais dos três estados citados acima: 

a) Florianópolis – Blumenau - Passo Fundo 

b) Porto Alegre – Toledo - Blumenau 

c) Porto Alegre – Curitiba - Erechim 

d) Porto Alegre – Curitiba - Florianópolis 
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e) Passo Fundo – Curitiba - Florianópolis 

13 - Vivemos numa era de muitas inovações tecnológicas. Todos os dias os noticiários divulgam 

novas invenções para melhorar e facilitar a vida do homem. Nesse sentido, qual das alternativas 

apresenta um objeto que não é uma invenção moderna: 

a) Impressora 3D 

b) Roda 

c) Telefone Celular 

d) Carros Autônomos  

e) Pendrive 

14 - Não é uma cidade que faz divisa com o município de Seara: 

a) Chapecó  

b) Concórdia 

c) Itá  

d) Arabutã 

e) Ipumirim 

15 - Quanto à população de Seara, é correto: 

a) Possui menos de 5.000 habitantes. 

b) Possui mais habitantes do que a cidade de Concórdia. 

c) Possui mais de 25.000 habitantes. 

d) Possui entre 15.000 e 20.000 habitantes. 

e) Possui menos habitantes do que Arabutã. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

VIGIA 

16 - Ao verificar um princípio de incêndio, qual o telefone o vigia deve ligar imediatamente? 

a) 193 

b) 191 

c) 911 

d) Telefone celular do prefeito. 

e) Telefone celular da chefia imediata. 

17 - Assinale a alternativa correta. 

a) O vigia fará a vigilância armada, para tanto será capacitado e treinado pelo Município. 

b) O vigia fará a vigilância armada, para tanto deverá providenciar curso de capacitação com 

treinamento. 

c) O vigia fará a vigilância armada caso já possua autorização expedida de porte de arma. 

d) Quando a vigilância for de bens públicos móveis e imóveis o vigia deve estar armado. 

e) O vigia fará a vigilância de forma desarmada. 

18 - Assinale a alternativa correta. 

a) Compete ao vigia os serviços de vigilância de bens públicos móveis e imóveis patrimoniais. 

b) Compete ao vigia os serviços de vigilância de bens públicos móveis e imóveis, sejam 

patrimoniais ou de domínio público (como por exemplo uma praça). 

c) Compete ao vigia os serviços de vigilância de bens públicos imóveis patrimoniais. 

d) Compete ao vigia os serviços de vigilância de bens públicos imóveis, sejam patrimoniais ou 

de particulares. 

e) Compete ao vigia os serviços de vigilância de bens públicos móveis, sejam patrimoniais ou 

de particulares. 

19 - Nos casos em que o vigia constatar um ato de depredação do patrimônio público, assinale a 

alternativa correta. 

a) O vigia deve gritar freneticamente até que o infrator pare de depredar. 

b) O vigia deve ignorar, pois é função da polícia fiscalizar. 

c) O vigia deve entrar em contato imediatamente com a polícia, além de comunicar seu 

superior imediato. 

d) Se for uma pichação o vigia deve auxiliar o pichador, pois as pichações além de estarem na 

moda fazem parte do direito de expressão das pessoas. 
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e) O vigia deve ir até a casa do infrator e o leva-lo à delegacia de polícia mais próxima. 

20 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “Nas rondas 

____________ ou de fim de expediente o vigia deve verificar se as janelas estão ____________ para 

garantir a segurança dos prédios públicos, bem como verificar se estão ____________ equipamentos 

e as luminárias das salas sem uso.” 

a) diurnas / abertas / desligados 

b) noturnas / abertas / ligados 

c) matutinas / fechadas / ligados 

d) noturnas / fechadas / desligados 

e) vespertinas / fechadas / ligados 

21 - Assinale a alternativa correta quanto as formas de comunicação das tentativas de arrombamento 

de portas, janelas, guaritas, outros e outros acessos aos prédios públicos municipais. 

I – O vigia deve comunicar imediatamente a polícia assim que constatar qualquer tentativa ou 

mesmo invasão de um prédio público, bem como fazer um boletim de ocorrência. 

II – O vigia deve comunicar imediatamente a polícia assim que constatar qualquer tentativa ou 

mesmo invasão de um prédio público, porém não deve nunca fazer um boletim de ocorrência. 

III – O vigia deve comunicar imediatamente o Prefeito assim que constatar qualquer tentativa ou 

mesmo invasão de um prédio público. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Os itens I e III estão corretos. 

e) Os itens II e III estão corretos. 

22 - Qual o telefone de emergência da polícia militar? 

a) 193 

b) 911 

c) 190 

d) (49) 3438-1006 

e) 197 

23 - Assinale a alternativa correta. 

a) O vigia deve controlar a entrada e saída de pessoas e não deve manter controle dos veículos 

nos locais de vigilância. 
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b) O vigia deve controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de vigilância. 

c) O vigia não deve controlar a entrada e saída de pessoas e sim dos veículos nos locais de 

vigilância. 

d) O vigia não deve comunicar anormalidades e ocorrências diversas no local e horário de 

trabalho. 

e) O vigia só deve comunicar anormalidades e ocorrências diversas no local se ocorrerem fora 

do seu horário de trabalho. 

24 - Marque a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) É dever do vigia, enquanto funcionário público, manter uma vestimenta adequada a sua 

função, tal como roupas camufladas e colete a prova de bala. 

(___) É dever do funcionário público exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do cargo. 

(___) É dever do funcionário público ser assíduo e pontual ao serviço e tratar com urbanidade, 

educação e cortesia as pessoas. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, V, V. 

25 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “É __________ do 

vigia utilizar os ____________ de Proteção Individual (EPI), disponibilizados pela ____________, 

conforme exigências das atribuições dos cargo.” 

a) dever / Equipamentos / Prefeitura 

b) opção / Equipamentos / Prefeitura 

c) dever / Extintores / Prefeitura 

d) dever / Extintores / AMAUC 

e) opção / Equipamentos / AMAUC 

26 - Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o vigia, que exerça função externa, ou esteja ausente do ponto, pode deixar o local 

de trabalho durante o expediente sem autorização.  

b) O vigia responde, civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas 

atribuições. 
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c) O vigia não é obrigado a avisar o dia em que, por doença ou força maior, não poder 

comparecer ao serviço. 

d) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 02 (dois) anos. 

e) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 05 (cinco) anos. 

27 - Marque a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) O vigia deve relatar anormalidades verificadas.  

(___) O vigia deve informar e encaminhar o público aos órgãos e setores competentes. 

(___) O vigia deve manter a vigilância em geral e quando estiver no controle das entradas e 

saídas no recinto de trabalho deve exigir, sempre que necessário, a identificação ou autorização 

para ingresso. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, V, V. 

28 - Assinale a alternativa correta. 

a) O vigia em hipótese alguma deve requisitar reforço policial, apenas cientificar fatos ao chefe 

imediato. 

b) O vigia deve requisitar reforço policial, quando necessário, apenas se a Prefeitura dispor de 

guarda municipal. 

c) O vigia deve requisitar reforço policial, quando necessário, apenas se a Prefeitura dispor de 

guarda municipal, dando ciência do fato ao chefe imediato. 

d) O vigia deve requisitar reforço policial, quando necessário, dando ciência do fato ao chefe 

imediato. 

e) O vigia deve requisitar reforço policial, quando necessário, sem dar ciência do fato ao chefe 

imediato. 

29 - Assinale a alternativa correta sabendo que compete ao vigia informar e encaminhar o público aos 

órgãos e setores competentes. 
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a) O vigia deve tratar com urbanidade, educação e cortesia as pessoas, exceto nos casos em que 

estas forem indelicadas ou grosseiras. 

b) O vigia deve tratar com urbanidade, educação e cortesia as pessoas, bem como tomar 

conhecimento dos serviços e da organização da administração municipal e demais órgãos e 

repartições públicas para fornecer as informações ao público. 

c) O vigia deve tratar com urbanidade, educação e cortesia as pessoas, porém cabe ao público 

saber em qual setor quer ser encaminhado. 

d) Sempre que o vigia não souber dar alguma informação ou encaminhamento ao público este 

deve entrar em contato imediatamente com o Prefeito. 

e) Sempre que o vigia não souber dar alguma informação ou encaminhamento ao público este 

deve dizer para a pessoa entrar espaço adentro perguntando para outros funcionários 

públicos que encontrar. 

30 - Assinale a alternativa correta. 

a) É fundamental manter um bom relacionamento com os servidores da Administração 

Municipal com as autoridades, com os superiores e com os munícipes. 

b) É fundamental que o servidor exerça seu trabalho; sem exercer, com zelo e dedicação, as 

atribuições do cargo. 

c) É fundamental observar as normas legais e regulamentares, apenas nos casos em que estas 

forem Leis Complementares do Município de Seara. 

d) Não é fundamental que o servidor seja ser assíduo e pontual ao serviço. 

e) É direito do servidor não guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 

31 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “Nos casos de 

sistema de vigilância eletrônica, compete ao vigia fazer seu ____________, observando qualquer 

____________, dando ciência ao setor ou ____________.” 

a) travamento / regularidade / irresponsável 

b) travamento / irregularidade / Prefeito 

c) cadastramento / irregularidade / vereador 

d) acionamento / irregularidade / responsável 

e) conserto / irregularidade / empresa 

32 - O que é um B.O.? 

a) É a sigla de Boletim de Ocorrência, na Polícia Federal o boletim de ocorrência é, 

geralmente, o documento que formaliza a notícia de um acidente de trânsito. 
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b) É a sigla de Boletim de Ocasião, na Polícia Civil o boletim de ocorrência é o documento que 

determina a ocasião de um acidente de trânsito. 

c) É a sigla de Busca de Ocorrência, na Polícias Federal, o boletim de ocorrência é o 

documento que formaliza o pedido de passaporte. 

d) É a sigla de Boleto de Ocasião, na Polícia Militar o boletim de ocorrência é a taxa do 

documento que determina a ocasião de um acidente de trânsito. 

e) É a sigla de Boletim de Ocorrência, nas polícias Civil e Federal, o boletim de ocorrência é, 

geralmente, o documento que formaliza a notícia do crime perante a autoridade policial. 

33 - Marque a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) É responsabilidade do vigia a conferência dos ambientes, preocupando-se sempre com a 

segurança dos colegas e usuários. 

(___) O atendimento ao público é função exclusiva da recepcionista, não devendo o vigia exercer 

esta atribuição. 

(___) O vigia deve controlar a entrada e saída de veículos, inclusive anotando em planilhas 

específicas este controle. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, V, V. 

34 - Assinale a alternativa correta. 

a) O vigia deve procurar sempre estar atento, observando e verificando todo o espaço. 

b) O vigia pode estar distraído, pois em casos sérios este será alertado. 

c) O vigia não precisa efetuar rondas se houver alarme nos ambientes, 

d) O vigia não deve fechar janelas que foram esquecidas abertas, apenas apagar luzes e desligar 

climatizadores. 

e) O vigia pode utilizar o elevador em caso de incêndio, para ficar protegido no caso de 

propagação do fogo. 

35 - Assinale a alternativa correta. 

a) Em caso de incêndio o vigia deve comunicar o Prefeito somente, pois ele é o responsável 

pela Prefeitura e seus bens móveis e imóveis. 
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b) Em caso de incêndio o vigia deve comunicar o seu superior imediato somente, pois ele é o 

responsável. 

c) Em caso de incêndio o vigia deve comunicar o Corpo de Bombeiros e, caso seja possível 

aproximar-se em segurança, deve desligar o quadro de disjuntores, além de usar os 

extintores disponíveis. 

d) Em caso de incêndio o vigia deve comunicar o Corpo de Bombeiros e esperar próximo do 

fogo, para ter total controle do que está queimando, até que os bombeiros cheguem. 

e) Em caso de incêndio o vigia deve desligar o quadro de disjuntores e usar os extintores 

disponíveis e somente se sozinho não conseguir conter o fogo deve comunicar o Corpo de 

Bombeiros. 

36 - Marque a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o 

exercício do cargo, caso sua nota no concurso público seja menor ou igual a 7 (sete). 

(___) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o 

exercício do cargo, após prévia inspeção médica. 

(___) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará 

sujeito a estágio probatório. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, V, V. 

37 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “__________ é a 

aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, emprego ou 

função pública, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela 

autoridade competente e pelo empossando.” 

a) Trabalhar 

b) Vigiar 

c) Posse  

d) Vigilância 

e) Empregar 
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38 - Assinale a alternativa correta. 

a) O vigia perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço, salvo motivo justificado. 

b) O vigia não perderá a remuneração durante o período de afastamento em virtude de 

condenação, por sentença definitiva. 

c) O vigia perderá a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências, e 

saídas antecipadas, iguais ou superiores a 2 (dois) minutos. 

d) Mensalmente é assegurada a revisão e reposição geral do vencimento. 

e) A cada 2 (dois) anos, sempre no mês de maio, é assegurada a revisão e reposição geral do 

vencimento. 

39 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “O serviço 

____________, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 

____________ horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento), 

computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.” 

a) noturno / 6 (seis) 

b) noturno / 5 (cinco) 

c) diurno / 7 (sete) 

d) matutino / 5 (cinco) 

e) noturno / 7 (sete) 

40 - Assinale a alternativa correta. 

a) O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias remuneradas que podem ser 

acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço. 

b) O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias remuneradas que podem ser 

acumuladas até o máximo de três períodos, no caso de necessidade de serviço. 

c) O servidor fará jus, anualmente, a 45 (quarente e cinco) dias de férias remuneradas que 

podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço. 

d) O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias remuneradas que não podem ser 

acumuladas em hipótese alguma. 

e) O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias remuneradas que podem ser 

acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço; sendo que 

para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 24 (vinte e quatro) meses de 

exercício. 

 


