
Página 1 de 9 
 

 

 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 

NIVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1- AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE PROVAS. 

2- APÓS A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA, CONFIRA, COM A MÁXIMA 
ATENÇÃO, OBSERVANDO SE HÁ ALGUM DEFEITO (DE ENCADERNAÇÃO OU DE 
IMPRESSÃO) QUE POSSA DIFICULTAR A SUA COMPREENSÃO. 

3- A PROVA É COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) QUESTÕES OBJETIVAS. 

4- A PROVA DEVERÁ SER FEITA, OBRIGATORIAMENTE, COM CANETA ESFEROGRÁFICA 
(TINTA AZUL OU PRETA). 

5- A INTERPRETAÇÃO DOS ENUNCIADOS FAZ PARTE DA AFERIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS. NÃO CABEM, PORTANTO, ESCLARECIMENTOS. 

6- O CANDIDATO DEVERÁ DEVOLVER AO FISCAL O CARTÃO RESPOSTA, AO 
TÉRMINO DE SUA PROVA 

   

CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

DUTRA-MA 

ARÉA DESTACAVÉL PARA O CANDIDATO (OPCIONAL) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa que contém um antônimo 
de EXECRÁVEL: 

a) Nefário.  
b) Odiento  
c) Aliciante.  
d) Vitável. 

 
2) Assinale a alternativa que contém uma 

construção que não necessita de correção 
ortográfica:  

a) É mau apenas julgar a atitude dos políticos.  
b) O mau julgamento moral não afetou os políticos 

acusados.  
c) Em breve, eles estarão em mal lençóis.   
d) O mau está nas redes sociais e seus seguidores. 

 
3) “Quando se considera a par do tema, ajuíza sem 

medo, mas, ao se compreender insipiente, para 
tudo e pede aos especialistas que o catequizem 
no assunto para não passar por néscio”. As 
palavras destacadas tem, no sentido da frase, 
sentidos: 

a) Sinônimos. 
b) Complementares. 
c) Contraditórios. 
d) Condicionantes. 

 
4) Marque a alternativa em que há emprego 

adequado do vocábulo destacado quanto ao seu 
significado empregado na frase.  

a) Temos que saber deferir o conhecimento da 
ignorância.  

b) Quem quer acender na vida, deve estudar e 
trabalhar.  

c) Seu comportamento errático anuncia um 
fracasso eminente.   

d) A expectativa é motivadora para quem luta.  
 

5) Nas frases “Minha esposa está se submetendo a 
diversas sessões de terapia” e “Seu 
medicamento está na seção de ansiolíticos”. 
Podemos afirmar que as palavras destacadas 
demonstram um caso de:  

a) Paronímia.   
b) Polissemia.   

c) Homonímia.   
d) Sinonímia.  

 
6) “Aprendi a te amar discretamente”. A palavra 

destacada é formada por um processo de 
formação de palavras conhecido como 
derivação:  

a) Sufixal.  
b) Prefixal.  
c) Regressiva.   
d) Parassintética.  

 
7) “Ao meu ver, tudo é um grande equívoco”. A 

palavra grifada é exemplo de processo de 
formação de palavras conhecido como 
derivação:  

a) Parassintética.  
b) Regressiva.  
c) Sufixal.   
d) Imprópria. 

 
8) Assinale a alternativa que contém um caso de 

oração sem sujeito:  
a) Os rivais se houveram com a justiça.  
b) Alguém ficou sem o convite?  
c) Parecia tarde da noite.   
d) Esconderam minhas coisas. 

 
9) Marque a alternativa em que uma das frases 

contém erro quanto à regência verbal.  
 

a) Não o vejo há muito tempo/ Não lhe vejo há 
muito tempo.  

b) O rei abdicou o trono/ O rei abdicou do trono.  
c) Acredito que Deus existe/ Acredito na existência 

de Deus.   
d) A noite antecede o amanhecer/ A noite antecede 

ao amanhecer. 
 

10) Assinale a alternativa em que não há erro quanto 
à regência nominal:  

a) O pensamento era análogo com a filosofia cristã.  
b) Há exigência de diploma de Bacharel de 

Gastronomia.  
c) Minha esposa tem verdadeiro horror a ratos.    
d) A proposta foi idêntica com a anterior. 
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11) Leia o poema de Cineas Santos: 

“O amor bate à porta e tudo é festa/O amor bate 
a porta e nada resta.” 

Acerca do trecho acima podemos afirmar 
corretamente o que se segue, EXCETO:  

a) Houve notável mudança de sentido pela 
alternância do uso do sinal de crase.  

b) Houve mudança de função sintática para “porta” 
nas duas frases.  

c) Na primeira frase, “à porta” tem função de 
adjunto adverbial de lugar. 

d) Na segunda frase, “a porta” tem função de objeto 
indireto.  

Para as questões de 12 a 15, favor, usar o 
texto abaixo: 

A escravidão permanecerá por muito tempo 
como a característica nacional do Brasil. 

Ela espalhou por nossas vastas solidões uma 
grande suavidade; seu contato foi a primeira 
forma que recebeu a natureza virgem do país, e 
foi a que ele guardou; ela povoou-o como se 
fosse uma religião natural e viva, com os seus 
mitos, suas legendas, seus encantamentos; 
insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem 
pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio 
sem concentração, suas alegrias sem causa, sua 
felicidade sem dia seguinte... 

É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar 
as nossas noites do norte. 

(Por Caetano Veloso e Joaquim Nabuco. Noites 
do Norte) 

12) Podemos afirmar corretamente que: 
 

a) O texto se refere de forma objetiva a um 
acontecimento histórico, a escravidão no Brasil, 
fato que não teve importância posterior na 
história deste país. 

b) O texto se refere de forma poética a um 
acontecimento histórico e como, mesmo tendo 
sido ocorrido há muito tempo atrás, ainda 
permanece como elemento definidor na história 
do país. 

c) O texto se refere de forma poética a um 
acontecimento histórico, a escravidão no Brasil, 
questão felizmente superada nos dias atuais. 

d) O texto se refere de forma objetiva a um 
fenômeno típico da região Norte, a escravidão, 
que permanece como característica 
diferenciadora desta região. 
 

13) A escravidão teria, segundo o texto, uma 
importância ____________ na caracterização do 
Brasil. O termo que completa corretamente a 
lacuna é: 

a) Crescente. 
b) Contínua. 
c) Contraditória. 
d) Composta. 

 
14) No trecho “ela povoou-o como se fosse uma 

religião natural e viva”, o termo destacado faz 
referência a que termo ou expressão? 

a) Contato.  
b) Natureza virgem do país.  
c) Escravidão.  
d) Brasil.  

 
15) Podemos inferir, pela leitura do texto, 

EXCETO: 
a) A escravidão teve uma influência positiva na 

caracterização do Brasil.  
b) A escravidão teve e tem um papel fundamental 

na definição do Brasil.  
c) A escravidão foi a primeira forma de exploração 

que o Brasil conheceu.  
d) A escravidão penetrou na cultura nacional tal 

qual uma religião. 
 

NOÇÕES DE INFORMATICA 
 

16) Para funcionar corretamente, um computador 
exige que uma série de dispositivos funcione 
em conjunto com uma série de programas, 
cada um deles realizando sua função, entre 
estes encontram-se os discos rígidos. São os 
responsáveis por armazenar as informações de 
forma não volátil, onde ficam fotos, vídeos, 
filmes, e outros arquivos quando salvos.  
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Assinale a alternativa que NÃO contém um 
dos principais tipos de discos rígidos utilizados 
atualmente: 

a) HDD  
b) SSD  
c) SCSI   
d) SSHD 

 

17) Depois dos famosos disquetes que possuíam 
capacidade de apenas 1.44 MB, os CDs 
chegaram para revolucionar a maneira de 
armazenar dados, oferecendo capacidade de 
armazenamento de até 700 MB. Em seguida, 
foram lançados os DVDs com capacidade de 
armazenamento ainda maior de até 9 GB. 

Para se ter uma ideia da discrepância para os 
dias atuais, um pen drive comum de 16 GB 
equivale a: 

a) Aproximadamente 11 mil disquetes. 
b) Aproximadamente 1 mil disquetes.  
c) Aproximadamente 11 mil CD’s.   
d) Aproximadamente 1 mil DVD’s de grande 

capacidade. 
 

18) Assinale a alternativa que não contém um 
exemplo de software compactador de arquivos: 

a) WinZip.  
b) WinRAR. 
c) Pascal.  
d) PowerArchiver. 

 
19) No Microsoft Office Word 2017, em qual guia 

se encontra o botão “iniciar mala direta”? 
a) Exibir.  
b) Correspondências.  
c) Inserir.   
d) Design. 

 

20) Dos comportamentos abaixo, assinale o que 
NÃO melhora a eficiência de buscas em sites 
de pesquisa. 

a) Navegar por abas específicas para aquilo que é 
buscado (mapas, notícias, imagens, vídeos, 
etc.)  

b) Usar parênteses para procurar termos e frases 
em específico.  

c) Utilizar palavras-chaves.   
d) Filtrar os resultados. 

 
CONECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
21) De acordo com a CF/1988 (Constituição federal 

de 1988), Os Estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios dessa constituição. 
Inclusive, a CF/1988 destaca os bens que serão 
pertencentes aos Estados. Em consonância com 
a CF/1988, assinale a assertiva que NÃO 
represente um bem pertencente ao Estado. 

 
a) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 
caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União. 

b) as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros 

c) as ilhas fluviais e lacustres pertencentes ou não à 
União. 

d)  as terras devolutas não compreendidas entre as da 
União. 

 
22) Conforme expresso na CF/88 (Constituição 

federal de 1988), O Município reger-se-á por lei 
orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
Para a composição das Câmaras Municipais, 
será observado um limite máximo de 
Vereadores, proporcionalmente, ao número de 
habitantes do município. Com base na CF/1988, 
assinale corretamente a assertiva que 
corresponde a um dos limites máximos de 
vereadores que irá compor uma câmara 
municipal, de acordo com número de habitantes 
de um município qualquer. 

 
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 

15.000 (quinze mil) habitantes. 
b) 13 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 

15.000 (quinze mil) habitantes e de até 20.000 
(trinta mil) habitantes. 
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c) 16 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais 
de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes. 

d) 16 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 60.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 
80.000 (oitenta mil) habitantes. 

 
23) De acordo com a nova lei de Licitações n° 

14.133/21 em seu art. 28, evidencia as 
modalidades de licitação a serem aplicadas pelos 
gestores públicos. Assinale a assertiva que NÂO 
corresponde a uma modalidade de licitação 
prevista na Lei n. 14.133/21: 

a) Concurso  
b) Técnica e preço  
c) Concorrência  
d) Leilão 
 

24) A nova lei de licitações em seu Art. 133, trata 
sobre os critérios de julgamentos das propostas de 
licitação. Com base nesse Art. 133 da lei n° 
14.133/21 , assinale a assertiva que NÃO 
corresponde a um critério de julgamento das 
propostas: 

a) Menor lance  
b) Menor preço.  
c) Melhor técnica ou conteúdo artístico.  
d) Maior retorno econômico 
 

25) A nova lei de licitações n° 14.133/2021 em seu 
art. 156, trata sobre as sanções aplicadas ao 
responsável pelas infrações administrativas. 
Nesse sentido, assinale corretamente a assertiva 
que NÂO se enquadra como uma sanção prevista 
na nova lei de licitações.  

a) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar.  

b) Multa.  
c) Suspensão da obra ou serviço.  
d) Advertência. 
 

26) A nova lei de licitações n° 14.133/2021 em seu 
Art. 92 estabelece a necessidade de algumas 
cláusulas contratuais que devem constar nos 
contratos de licitação. Conforme indica esse 
artigo, assinale corretamente a assertiva que 

representa uma das cláusulas que necessariamente 
deve estar estabelecida nos contratos de licitação.   

a) o objeto e seus elementos característicos. 
b) a vinculação ao edital de licitação e à proposta do 

licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a 
contratação indireta e à respectiva proposta. 

c) a legislação aplicável à execução do contrato, 
exceto quanto aos casos omissos. 

d) o regime de execução e não a forma de 
fornecimento. 

 
27) De acordo com CTN (Código Tributário 

Nacional) em seu art. 3° afirma que Tributo é 
toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. Com base nesse conceito 
de tributo exposto pelo CTN, quando o 
legislador menciona que o tributo deverá ser 
instituído em lei, está fazendo menção a um 
princípio tributário específico. Assinale 
corretamente a assertiva que contém o princípio 
tributário que o legislador se refere no trecho 
sublinhado. 

a) Princípio da anterioridade. 
b) Princípio nonagesimal. 
c) Princípio da isonomia. 
d) Princípio da legalidade. 
 
28) A CF/188 em seu art. 156 trata sobre a 

competência tributária dos municípios. Com 
base nessa norma, assinale a alternativa que 
NÃO caracteriza uma competência tributária 
dos municípios, instituir imposto sobre: 

a) propriedade predial e territorial urbana 
b) renda e proventos de qualquer natureza 
c) transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição 

d) serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 
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29) O CTN (Código Tributário Nacional) e a 
CF/1988 (Constituição Federal de 1988) tratam 
também sobre os tipos de tributos Federais, 
Estaduais e Municipais. Nesse sentido, assinale 
corretamente a assertiva que contém um tipo de 
tributo Estadual e um tipo de tributo Municipal, 
respectivamente. 

a) IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados); 
IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores) 

b) ISS (Imposto Sobre Serviço); IR (Imposto de 
Renda). 

c) IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) 

d) IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores); ITBI (Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis) 

 
30) O CTN (Código Tributário Nacional) em seu art. 

134 trata sobre a responsabilidade tributário de 
terceiros, que se interpreta da seguinte forma: 
Nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, a norma cita terceiros que poderão 
responder solidariamente. Assinale 
corretamente assertiva que NÃO apresenta de 
forma expressa um responsável solidário ao 
débito tributário de terceiro.  

a) os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 
menores 

b) os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício, pelos tributos devidos sobre os atos 
praticados por eles, ou perante eles, em razão do 
seu ofício. 

c) os sócios, exceto, no caso de liquidação de 
sociedade de pessoas. 

d) o síndico e o comissário, pelos tributos devidos 
pela massa falida ou pelo concordatário; 

 
31) O orçamento público também conhecido como 

LOA (Lei Orçamentária Anual) em sua 
elaboração precisa estar em consonância com as 
normas vigentes e com seus princípios 
orçamentários. Ao elaborar o orçamento, o 
gestor público não poderá inserir matéria 
estranha a previsão de receita e fixação de 
despesas. Assinale corretamente a assertiva que 

indica o princípio orçamentário que o enunciado 
da questão se refere. 

a) Princípio da Publicidade. 
b) Princípio da Universalidade. 
c) Princípio da Não Afetação. 
d) Princípio da Exclusividade. 
 

32) A CF/1988 (Constituição Federal de 1988) 
Destaca os três importantes instrumentos para a 
elaboração do orçamento público que são eles o 
PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentária) e o LOA (Lei Orçamentária 
Anual). Acerca da LDO, assinale corretamente a 
assertiva que trata sobre essa Lei, de acordo com 
a CF/1988. 

a)  lei que instituir a LDO estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

b) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública 
federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal 
e respectivas metas, em consonância com 
trajetória sustentável da dívida pública, orientará 
a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  

c) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária. 

d) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública 
federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal 
e respectivas metas, em consonância com 
trajetória sustentável da dívida pública, orientará 
a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações das despesas de capital e 
estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento.  

 
33) De acordo com a CF/1988 (Constituição Federal 

de 1988), a LOA (Lei Orçamentária Anual) será 
composta por três orçamentos que são eles: o 
orçamento fiscal, o orçamento de investimento e 
o orçamento da seguridade social, esses 
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orçamentos irão ser apresentados em uma só 
LOA, para efeitos do princípio da unidade. 
Assinale a assertiva que expressa corretamente a 
abrangência de cada um desses orçamentos. 

 
a) A lei orçamentária anual compreenderá: o 

orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; o orçamento de 
investimento das empresas em que a União, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; e o orçamento da 
seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

b) A lei orçamentária anual compreenderá: o 
orçamento fiscal das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; o orçamento de 
investimento referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; e o orçamento da 
seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

c) A lei orçamentária anual compreenderá: o 
orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; o orçamento da 
seguridade social das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; e o orçamento de 
investimento abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

d) A lei orçamentária anual compreenderá: o 
orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, Exceto, fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; o orçamento de 
investimento das empresas em que a União, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social sem do direito a voto; e o orçamento da 
seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 
34) Assinale corretamente a assertiva que contém 

apenas receitas pública extraorçamentária. 
a) Material de expediente; Receita industrial. 
b) Receita agropecuária; receita tributária. 
c) Recebimento de depósito em caução, 

Antecipação por receita orçamentária (ARO). 
d) Receita de serviço, Receita tributária. 
 
35) Assinale corretamente a assertiva que NÃO 

representa uma Despesa de Capital. 
a) Inversões financeiras 
b) Transferências de Capital 
c) Investimentos 
d) Juros da dívida Pública 
 
36) De acordo com a CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas), em seu art. 130 afirma que após 
cada período de 12 (doze) meses de vigência do 
contrato de trabalho, o empregado terá direito a 
férias. Em caso de faltas durante esse período 
aquisitivo, as férias poderão sofrer algumas 
redutibilidades de dias, proporcionalmente ao 
número de faltas do empregado. Com base 
nessas informações, assinale corretamente a 
assertiva que está de acordo com a legislação 
citada, sobre a quantidade de faltas do 
empregado que afetará a quantidade de dias de 
férias concedidos pelo empregador. 

 
a) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver 

faltado ao serviço mais de 2 (duas) vezes 
b) 22 (vinte e dois) dias corridos, quando houver tido 

de 6 (seis) a 15 (quinze) faltas 
c) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 

15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas 
d) 14 (quatorze) dias corridos, quando houver tido de 

22 (vinte e duas) a 32 (trinta e duas) faltas 
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37) De acordo com a CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas) em seu art. 142 afirma que o 
empregado perceberá, durante as férias, a 
remuneração que lhe for devida na data da sua 
concessão. Nesse sentido, com relação a 
apuração da remuneração que será recebida 
pelo empregado, assinale corretamente a 
assertiva que está de acordo com a legislação 
mencionada.  

a) Quando o salário for por tarefa pago com jornadas 
variáveis, apurar-se-á a média do período 
aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data 
da concessão das férias. 

b) Quando o salário for pago por hora tomar-se-á por 
base a media da produção no período aquisitivo 
do direito a férias, aplicando-se o valor da 
remuneração da tarefa na data da concessão das 
férias. 

c) Quando o salário for pago por hora, comissão ou 
viagem, apurar-se-á a média percebida pelo 
empregado nos 12 (doze) meses que precederem 
à concessão das férias.       

d) Os adicionais por trabalho extraordinário, 
noturno, insalubre ou perigoso serão computados 
no salário que servirá de base ao cálculo da 
remuneração das férias. 

 

38) Em consonância com o Art. 319 do Código 
Penal Brasileiro, assinale corretamente a 
assertiva que trata de forma expressa sobre o 
crime de Prevaricação contra a administração 
pública. 

a) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, de que tem a 
posse em razão do cargo, em proveito próprio ou 
alheio. 

b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal. 

c) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

d) Retardar ou deixar de praticar, devidamente, ato 
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 

de lei, para não satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal. 

39) De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Presidente Dutra, acerca da 
eleição da Mesa, podemos afirmar corretamente 
que: 

a) No prazo de até 30 dias após a posse dos 
presentes na Sessão Solene de Instalação 
Legislativa, os Vereadores se reunirão, e 
havendo maioria simples dos membros da 
Câmara, elegerão os componentes da Mesa.    

b) Imediatamente após a posse dos presentes na 
Sessão Solene de Instalação Legislativa, os 
Vereadores continuarão reunidos, e havendo 
maioria absoluta dos membros da Câmara, 
elegerão os componentes da Mesa.   

c) No prazo de até 30 dias após a posse dos 
presentes na Sessão Solene de Instalação 
Legislativa, os Vereadores se reunirão, e 
havendo maioria absoluta dos membros da 
Câmara, elegerão os componentes da Mesa.   

d) Imediatamente após a posse dos presentes na 
Sessão Solene de Instalação Legislativa, os 
Vereadores continuarão reunidos, e havendo 
maioria simples dos membros da Câmara, 
elegerão os componentes da Mesa.   
 

40) Ainda segundo o Regimento Interno da Câmara, 
compete ao Presidente da Câmara todas as 
atribuições abaixo, EXCETO: 

 
a) Mandar prestar informações por escrito e 

expedir certidões requeridas para a defesa de 
direitos públicos ou pessoais e esclarecimentos 
de situações.  

b) Credenciar agente de imprensa, rádio e televisão 
para o acompanhamento dos trabalhos 
legislativos.  

c) Manter a ordem no recinto da Câmara 
Municipal, podendo requisitar força necessária 
para esse fim.  

d) Encaminhar a prestação de contas anual da 
Câmara Municipal ao Chefe do Executivo em 
exercício. 

 

 


