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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10
questões), Atualidades (5 questões), Noções de Informática (5 questões), Conhecimentos
Específicos e Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o
Aplicador da Sala.
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de
opção.
3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura.
4. Use como rascunho a última folha deste Caderno.
5. A duração total da prova é de 3 horas.
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das
respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS.
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS.
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS:
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta)
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua
resposta não será computada se houver marcação de mais
de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões
rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último
candidato.
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no
site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será
disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões.
CONSEL CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

03. A autora lamenta a decisão tomada pela
Prefeitura ao citar:

Leia o texto a seguir e responda as questões 1 a 3:
A vila perdida
Olhando do alto, a Vila Autódromo é uma faixa de
terra com um aglomerado de casas. Chegando perto
são escombros do que um dia foi uma comunidade.
Segundo moradores, a ocupação começou nos anos
1960, quando pescadores instalaram moradias
provisórias à beira da lagoa de Jacarepaguá. O
autódromo veio depois. Os barracos aumentaram,
casas de classe média foram construídas, melhorias
urbanas foram conquistadas e as lutas por
regularização e as ameaças de remoção se
sucederam.
A vila tornou-se, especialmente para a imprensa
estrangeira, símbolo do estilo truculento de fazer
política pública no Brasil. Poderia ter se tornado o
modelo de uma nova forma de tratar a política urbana.
Ao decidir pela remoção de várias famílias para a
construção de via de acesso ao Parque Olímpico da
Barra e para recuperação ambiental, o prefeito
Eduardo Paes desprezou possibilidade de aproveitar,
mesmo que em parte, projeto urbanístico premiado.
Preparado por arquitetos da UFRJ e da UFF, previa
menos remoções e menos demolições. Só agora,
após remover, propôs reurbanizar.
Como bem resumiu o jornal britânico "The Guardian",
enquanto Londres usou os Jogos para revitalizar o
East End e construir habitações populares, o Rio está
desenvolvendo terra vazia para um mercado de luxo.
São 31 prédios que abrigarão os atletas. Foram
construídos e depois serão comercializados pelo
empreiteiro Carlos Carvalho. Ao lado de Odebrecht e
Andrade Gutierrez, investiu R$ 1 bilhão numa parceria
com a prefeitura. Em troca, poderão explorar 40% da
área que abriga o Parque Olímpico, vizinho à Vila
Autódromo.
Carvalho, conhecido como o "rei da Barra", disse que
não seria bom "arranhar" o destino de "bom gosto" da
região com casas populares. Defendeu o espaço
como "moradia de nobre, não moradia de pobre". Um
retrato do Brasil. E do Rio.
Costa, Paula Cesarino. Jornal Folha de São Paulo,
São Paulo, 2016. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/paulacesarinocos
ta/2016/03/1748248-a-vila-perdida.shtml.Acesso em
21/04/2016.
01. Paula Cesarino no artigo faz:
(A) Elogios ao projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro.
(B) Comparação do local ao subúrbio de Londres.
(C) Crítica à ideia da remoção da comunidade.
(D) Comentários discriminatórios.
___________________________________________
02. Segundo o texto, a Vila Autódromo:
(A) Foi habitada por gente rica.
(B) Foi urbanizada e construídas casas populares.
(C) É uma Comunidade em zona nobre do Rio de
Janeiro.
(D) Foi uma comunidade, mas hoje após a remoção só
restaram escombros das antigas construções.
___________________________________________

(A) “Poderia ter se tornado o modelo de uma nova
forma de tratar a política urbana”.
(B) Defendeu o espaço como "moradia de nobre, não
moradia de pobre".
(C) “A vila tornou-se, especialmente para a imprensa
estrangeira, símbolo do estilo truculento de fazer
política pública no Brasil”.
(D) “São 31 prédios que abrigarão os atletas”.
___________________________________________
04. Na expressão: “Alem do trem, voces tem
onibus, taxis, aviões e metro” a quantidade de
acentos necessários no total é da ordem de:
(A) 5.
(B) 4
(C) 3
(D) 2
___________________________________________
05. A alternativa que contém todas as palavras que
deveriam ter sido acentuadas:
(A) Troia, item, Venus.
(B) Hifen, estrategia, albuns.
(C) Apoio (subst.), reune, faisca.
(D) Nivel, orgão, tupi.
___________________________________________
06. A alternativa que não contempla uma palavra
que não é sinônima das demais está em:
(A) títere, fantoche, palhaço.
(B) vendaval, temporal, ventania.
(C) íntegro, intemerato, puro.
(D) venenoso, benéfico, tóxico.
___________________________________________
07. A alternativa que não contempla uma palavra
que não é antônima das demais está em:
(A) sossego: agitação, preocupação.
(B) notório: desconhecido, ignoto.
(C) negligente: aplicado, diligente.
(D) livre: preso, medroso.
___________________________________________
08. No texto: “É terminantemente proibido animais
circulando
nas
áreas
comuns
a
todos,
principalmente para fazerem suas necessidades
fisiológicas no jardim do condomínio”. Existem
figuras de linguagem do tipo:
(A) pleonasmo e eufemismo
(B) metonímia e eufemismo.
(C) pleonasmo e polissíndeto.
(D) pleonasmo e metonímia.
___________________________________________

09. A opção em que o fragmento contém erro de
grafia está presente na alternativa:

obrigados há várias semanas. O Decreto foi
assinado pelo Presidente:

(A) Os membros do Grupo de Ação Social (GAS) já
colocaram as mãos na massa e realizaram o primeiro
evento, que foi a semana do servidor, com várias
atividades.
(B) A juíza Graciete disse ainda que, no segundo ano
do projeto, será elaborado um calendário de
atividades.
(C) Quanto às expectativas para o GAS, a juíza frizou
serem as melhores possíveis, mas é preciso levar em
consideração que se está quebrando paradigmas, ou
seja, mudando a cultura.
(D) Com o enfoque de trabalhar a interação entre
servidores e família, a magistrada acredita que, no
Poder Judiciário, o TJ seja o primeiro a trabalhar com
esse foco.
___________________________________________

(A) Mauricio Macri.
(B) Brack Obama.
(C) Nicolas Maduro
(D) Raul Castro.
___________________________________________

10. Os trechos abaixo são adaptados de O
Globo de 19/3/2008. Assinale a opção que
apresenta erro de grafia de palavra:
(A) A defesa e a preservação do meio ambiente são
hoje uma preocupação mundial, e o Brasil, dono de
vastos recursos naturais, procura também avançar
nessa área.
(B) Uma boa parte da população se conscientizou da
necessidade de agir para proteger fauna, flora, rios e
outros bens da natureza.
(C) Movimentos foram criados, até na política, e
órgãos federais, estaduais e municipais, além do
Ministério Público, se mobilizaram.
(D) Há dez anos, foi aprovada a Lei Contra Crimes
Ambientais, dando respaudo jurídico às ações de
preservação e prevendo punições para os infratores.
__________________________________________
ATUALIDADES
11. Na votação da abertura do processo de
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff,
realizada na Câmara dos Deputados, no dia 17 de
abril, o discurso do Deputado Federal Jair
Bolsonaro (PSC-RJ) foi motivo de muita polêmica.
Antes de proclamar o seu voto pelo “sim” ao
impeachment,
Bolsonaro
homenageou
uma
personalidade reconhecida como torturador no
período da Ditadura Militar. Estamos tratando do
coronel:
(A) Carlos Lacerda.
(B) Fidel Castro.
(C) Eduardo Campos.
(D) Carlos Alberto Brilhante Ustra.
___________________________________________
12. Os funcionários públicos da Venezuela não vão
trabalhar às sextas-feiras durante dois meses
(abril e maio) para reduzir o consumo de
eletricidade e água no país, afetado por uma seca
provocada pelo fenômeno meteorológico El Niño.
O decreto presidencial estabelece também que os
centros comerciais e hotéis têm que passar a gerar
nove horas diárias de eletricidade usando fontes
próprias, em vez das atuais quatro, a que são

13. O Tribunal Penal Internacional da ONU para exIugoslávia (TJPI), com sede em Haia (Holanda)
condenou em 24/03/2016 o ex-presidente da
República da Sérvia, Radovan Karadzic, a 40 anos
de prisão. Karadzic, hoje com 70 anos, foi
reconhecido culpado de vários crimes enquanto
governo aquele país. Entre as acusações estão a
de:
(A) Genocídio.
(B) Corrupção.
(C) Pedofilia.
(D) Lavagem de dinheiro.
___________________________________________
14. No final de 2015, após desgaste em
decorrência das medidas propostas para o Ajuste
Fiscal e da paralisia econômica, o Palácio do
Planalto anuncia como novo titular do Ministério
da Fazenda Nelson Barbosa. Do início do segundo
mandato da Presidente Dilma Rousseff até a posse
de Nelson Barbosa, o Ministério da Fazenda era
ocupado por:
(A) Guido Mantega.
(B) Henrique Meireles.
(C) Joaquim Levy.
(D) Armínio Fraga.
___________________________________________
15. As ciclovias têm expandido pelas cidades
brasileiras. Levantadas como políticas públicas do
futuro, cidades têm construídas quilômetros
espalhadas de norte a sul do país. Em abril de
2016, infelizmente um fato envolvendo projetos
maus elaborados ocasionaram a morte de
cidadãos que buscavam um pouco de lazer e
qualidade de vida. Uma passarela construída a
beira mar para funcionar como ciclovia sofreu
desabamento após uma forte ressaca no mar. Esse
triste episódio ocorreu na cidade de:
(A) São Paulo.
(B) Mariana.
(C) Rio de Janeiro.
(D) Angra dos Reis.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. No Microsoft Excel 2010 ao usar a fórmula:
=MEDIA(SOMA(A1:A3);SOMA(A1:A2);SOMA(A2:A3
)) e informar respectivamente os valores (3, 6, 9)
para as células (A1,A2,A3) o resultado será:
(A) 6
(B) 4,5
(C) 7,5
(D) 14

17. No Excel, além da utilização do recurso de auto
salvamento,
quando
há
alguma
alteração
significativa, é importante realizar o salvamento
manual que é facilitado pelo uso da combinação
de teclas:
(A) Ctrl+B
(B) Alt+G
(C) Ctrl+S
(D) Alt+S
18. A finalidade da ferramenta Pincel no Microsoft
Word 2007 é:
(A) Ativar os recursos gráficos do Word.
(B) Alterar a textura do fundo de uma página de texto.
(C) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a
outro.
(D) Pintar de branco todo o bloco selecionado.
19. Com relação ao sistema operacional Windows,
é correto afirmar que:
(A) O Windows oferece acesso facilitado a usuários de
um computador, pois bastam o nome do usuário e a
senha da máquina para se ter acesso às contas dos
demais usuários possivelmente cadastrados nessa
máquina.
(B) O Windows oferece um conjunto de acessórios
disponíveis por meio da instalação do pacote Office,
entre eles, calculadora, bloco de notas, WordPad e
Paint.
(C) O comando Fazer Logoff, disponível a partir do
botão Iniciar do Windows, oferece a opção de se
encerrar o Windows, dar saída no usuário
correntemente em uso na máquina e, em seguida,
desligar o computador.
(D) A desinstalação de um aplicativo no Windows deve
ser feita a partir de opção equivalente do Painel de
Controle, de modo a garantir a correta remoção dos
arquivos relacionados ao aplicativo, sem prejuízo ao
sistema operacional.
20. O recurso Etapas Rápidas do Microsoft
Outlook 2010 aplica várias ações de uma só vez às
mensagens de e-mail, permitindo gerenciar rápida
e facilmente a caixa de correio. Sobre essa
funcionalidade,
considere:
I. Move a mensagem selecionada para uma pasta
de e-mail especificada e marca a mensagem como
não
lida.
II. Encaminha a mensagem para outros membros
da equipe. Se a organização usar o Microsoft
Exchange Server, os nomes dos membros da
equipe serão detectados na Lista de Endereços
Global e inseridos na caixa “Para”.III. Move a
mensagem para uma pasta de e-mail específica e
marca a mensagem como lida e não concluída.
IV. Abre uma resposta para a mensagem
selecionada e mantém a mensagem original.
São ações de Etapas Rápidas padrão do Microsoft
Outlook APENAS o que consta em:

(A) I, II e III.
(B) II.
(C) III e IV.
(D) IV.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
21. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao
final de cada quadrimestre, será emitido, pelos
titulares dos Poderes e órgãos, o Relatório de
Gestão Fiscal, que, entre outros, conterá:
(A) receitas por fonte, informando as realizadas e a
realizar, bem como a previsão atualizada.
(B) comparativo com os limites de que trata esta Lei
Complementar, dos montantes das operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita.
(C) despesas, por função e subfunção.
(D) restos a Pagar, detalhando, por Poder e Órgão.
22. Na esfera municipal, a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida
em:
(A) 49% para o Executivo e 3% para o Legislativo,
incluído o Tribunal de Contas do Estado.
(B) 50% para o Executivo e 4% para a Administração
Indireta.
(C) 65% incluindo o Executivo e a Câmara Municipal.
(D) 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo,
incluído o Tribunal de Contas do Município, quando
houver.
23. No que diz respeito à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) não se pode afirmar que:
(A)
Orienta a elaboração da Lei Orçamentária
Anual (LOA), bem com a sua execução.
(B)
Estabelece diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para programas de duração
continuada,
sendo
componente
básico
do
planejamento estratégico governamental.
(C) Compreende metas e prioridades da administração
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiros subsequente.
(D) Dispõe sobre as alterações na legislação
tributária.

24. O orçamento é um instrumento fundamental de
governo e seu principal documento de políticas
públicas. Por meio dele, os governantes
selecionam prioridades, decidindo como gastar os
recursos extraídos da sociedade e como distribuílos entre diferentes grupos sociais, conforme seu
peso ou força política. No que diz respeito a
orçamento, indique a opção falsa:
(A) O Plano Plurianual é um instrumento de
planejamento no qual são apresentados, de quatro em
quatro anos, os objetivos e as metas governamentais.
(B) A Constituição de 1988 trouxe inegável avanço na
estrutura institucional que organizou o processo
orçamentário brasileiro.

(C) A Constituição de 1988 não só introduziu o
processo de planejamento no clico orçamentário,
medida tecnicamente importante, mas sobretudo,
reforçou o Poder Legislativo.
(D) A Constituição de 1988 indica que, por iniciativa do
Poder Legislativo, devem ser estabelecidas, além do
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA).

Assinale:

25. Sobre o orçamento anual, é correto afirmar
que:

28. A propósito do orçamento, e de acordo com o
modelo constitucional brasileiro vigente, a lei que
instituir o plano plurianual estabelecerá:

(A) Ele compreenderá, entre outros, o orçamento fiscal
referente aos três Poderes, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
(B) O respectivo projeto de lei é de iniciativa privativa
de cada um dos Poderes, relativamente ao seu próprio
orçamento.
(C) O respectivo projeto de lei poderá ser
acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.
(D) A sua respectiva lei não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação de despesa,
incluindo-se nesta proibição a autorização para
abertura de créditos suplementares e contratação de
operações de crédito, ainda que por antecipação de
receitas, nos termos da lei.
26. O Sistema de Planejamento Integrado, também
conhecido, no Brasil, como Processo de
Planejamento-orçamento, consubstancia-se nos
seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual. No que diz respeito à Lei de Diretrizes
Orçamentárias, aponte a única opção falsa:

(A) Se somente a afirmativa II estiver correta.
(B) Se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
(C) Se somente as afirmativas I e III estiverem
corretas.
(D) Se somente as afirmativas II e III estiverem
corretas.

(A) o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, de modo pormenorizado, com exceção de
fundos para órgãos e entidades da administração
indireta.
(B) 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.
(C) o orçamento de investimento das empresas em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social, bem como das empresas que
contêm com participação federal, embora a União não
exerça direito de voto.
(D) o orçamento da administração direta e indireta,
sob responsabilidade da União, excluindo-se o
orçamento da Seguridade Social.
29. Na Contabilidade, o Patrimônio de uma
empresa é o conjunto de bens, direitos e
obrigações. Contabilmente, as obrigações da
empresa estão localizadas no:
(A) ativo circulante
(B) ativo não circulante
(C) passivo
(D) Patrimônio líquido.

(A) Tem finalidade de nortear a elaboração dos
orçamentos anuais.
(B) Contém as metas e prioridades da Administração
Pública Federal.
(C) Dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
(D) Compreende o orçamento fiscal, o orçamento de
investimento e o orçamento da seguridade social.

30. A Demonstração do Resultado do Exercício
deverá conter algumas rubricas, obedecidas
também a determinações legais. Assinale a
alternativa abaixo que não integra essa
Demonstração Contábil.

27. Considere as seguintes afirmativas sobre o
conteúdo da Lei das Diretrizes Orçamentárias,
segundo a CF/88:

(A) Receitas.
(B) Custo dos Produtos Vendidos, das Mercadorias
Vendidas ou dos Serviços Prestados.
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores.
(D) Despesas e Receitas Financeiras.

I. A concessão de qualquer aumento de pessoal,
criação de cargos, alteração na estrutura de
carreiras e a admissão de pessoal pelos órgãos e
entidades da administração direta e indireta só
poderão ser feitos se houver autorização tácita na
referida lei.
II. Deverão estar discriminadas metas e
prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente.
III. Disporá sobre o equilíbrio entre receitas e
despesas e os critérios e formas de limitação do
empenhamento despesas.

31. Quando os autores dos crimes previstos na Lei
de Licitação forem servidores públicos, além das
sanções penais, estão sujeitos as sanções:
(A) À perda da remuneração, atividade ou mandato de
eleição.
(B) À perda do cargo, emprego, atividade ou mandato
de eleição.
(C) À perda do cargo, emprego, função ou mandato
eletivo.
(D) À perda do trabalho, função ou mandato eletivo.

32. Com relação à licitação, considere:
I. A Administração não pode, concluído o
procedimento, atribuir o objeto da licitação a
outrem que não o vencedor.
II. O julgamento das propostas há de ser feito de
acordo com os critérios fixados no edital.
As
proposições
citadas
correspondem,
respectivamente, aos princípios licitatórios da:
(A) isonomia e julgamento objetivo.
(B) impessoalidade e vinculação ao instrumento
convocatório.
(C) moralidade e legalidade.
(D) adjudicação compulsória e julgamento objetivo.
33. Quanto às modalidades, limites e dispensa de
Licitação, analise as afirmações a seguir.
I - Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número máximo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
II - Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no
local da repartição interessada, deverão ser
publicados com antecedência, no mínimo, por uma
vez no Diário Oficial do Estado ou do Distrito
Federal quando se tratar, respectivamente, de
licitação feita por órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual ou Municipal, ou
do Distrito Federal.
III - Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.
IV - As licitações serão efetuadas no local onde se
situar a repartição interessada, salvo por motivo
de interesse público, devidamente justificado,
sendo que isto não impedirá a habilitação de
interessados residentes ou sediados em outros
locais.
V - Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o décimo dia anterior à data do
recebimento das propostas.
Todas as afirmações corretas estão em:
(A) I - II - III
(B) I - III - IV
(C) II - III - IV
(D) III - IV – V

34. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Parecer é:
(A) O pronunciamento da Comissão sobre qualquer
matéria sujeita ao seu estudo.
(B) Toda manifestação do Vereador em Plenário, feita
em qualquer fase da sessão para reclamar o não
cumprimento de formalidade regimental ou para
suscitar dúvidas quanto à interpretação do Regimento.
(C) A interrupção do orador para indagação ou
esclarecimentos relativos à matéria em debate;.
(D) A fase dos trabalhos destinados aos debates em
Plenário.
35. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Discussão é:
(A) O pronunciamento da Comissão sobre qualquer
matéria sujeita ao seu estudo.
(B) Toda manifestação do Vereador em Plenário, feita
em qualquer fase da sessão para reclamar o não
cumprimento de formalidade regimental ou para
suscitar dúvidas quanto à interpretação do Regimento.
(C) A interrupção do orador para indagação ou
esclarecimentos relativos à matéria em debate;.
(D) A fase dos trabalhos destinados aos debates em
Plenário.
36. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Questão de Ordem é:
(A) O pronunciamento da Comissão sobre qualquer
matéria sujeita ao seu estudo.
(B) Toda manifestação do Vereador em Plenário, feita
em qualquer fase da sessão para reclamar o não
cumprimento de formalidade regimental ou para
suscitar dúvidas quanto à interpretação do Regimento.
(C) A interrupção do orador para indagação ou
esclarecimentos relativos à matéria em debate;.
(D) A fase dos trabalhos destinados aos debates em
Plenário.
37. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Aparte é:
(A) O pronunciamento da Comissão sobre qualquer
matéria sujeita ao seu estudo.
(B) Toda manifestação do Vereador em Plenário, feita
em qualquer fase da sessão para reclamar o não
cumprimento de formalidade regimental ou para
suscitar dúvidas quanto à interpretação do Regimento.
(C) A interrupção do orador para indagação ou
esclarecimentos relativos à matéria em debate;.
(D) A fase dos trabalhos destinados aos debates em
Plenário.
38. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Líder da Bancada é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.

(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) A primazia na discussão ou não votação de uma
proposição sobre outra, mediante requerimento
aprovado pelo Plenário.
39. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Plenário é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) A primazia na discussão ou não votação de uma
proposição sobre outra, mediante requerimento
aprovado pelo Plenário.
40. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Indicação é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) A primazia na discussão ou não votação de uma
proposição sobre outra, mediante requerimento
aprovado pelo Plenário.
BOA SORTE!

