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INSTRUÇÕES:
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido;
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal;
c) A prova terá duração de até 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de conhecimentos de informática básica, 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos 
Específicos/Legislação;

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta;
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído;
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir:

Exemplo:
Forma correta: ■  Forma Errada: ^  [■ ] CE

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único
documento válido para sua correção e sua assinatura;

O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea "h";
Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta.
O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato;
Não deixe nenhuma questão sem resposta;
Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar;
Somente utilize caneta azul ou preta;
O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída;
O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 
do gabarito;
Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.



I - PROVA DE PORTUGUÊS -  (10 questões)

(Texto)

1 Por mais traumático que possa ser, a violência 
se tornou um tema permanente no País. Seja na 
pequena, média e grande mídia, ou no 
ambiente acadêmico; nas redes sociais e 

5 botecos, bancas de revistas e de pane Ia da. O 
tema virou ladainha. Depois da política e do 
futebol, é a questão mais discutida hoje pelos 
brasileiros. Nos ambientes populares todos têm 
uma ou mais histórias para contar. Fatos que 

10 ocorreram com um amigo, com o amigo do 
amigo, com o vizinho, ou mesmo com o próprio 
contador da história. Não demora muito vêm 
logo as teses: "A coisa chegou a esse ponto 
porque tem pouca polícia na rua", diz um.

15 No senso comum, as principais "teses" 
apresentadas estão na linha desta exposta. O 
que não deixa de traduzir o sentimento das 
massas quanto ã ausência do Estado Brasileiro 
quando o assunto é segurança pública. Um 

20 sentimento de descrenças nas instituições e 
revolta diante de tanta impunidade.
São situações que abrem espaço para o 
"justiceiro" privado, como o que o Brasil tem 
testemunhado com frequência em diversas 

25 regiões protagonizado pela população ou pelas 
milícias. Assim tem sido com frequência: se o 
Estado Brasileiro não cumpre com o seu devido 
papel, vem a população e as milíciias e o fazem 
do seu modo, provocando uma ruptura com 

30 todo o sistema normativo vigente.
(Adaptado de Jusbrasil, 21/11/2016)

QUESTÃO 01. No trecho abaixo retirado do Texto, conclui-se que há um erro de:

"Assim tem sido com frequência: se o Estado Brasileiro não cumpre com o seu devido papel, vem a população e 
as milícias e o fazem do seu modo, provocando uma ruptura com todo o sistema normativo vigente." (linhas 26 
a 30)

(A) Pontuação
(B) Concordância Verbal
(C) Concordância Nominal
(D) Ortografia

QUESTÃO 02. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está no mesmo tempo e modo verbal que a 
locução "possa ser" (linha 1), retirada do Texto:

(A) Nada que ele fizesse mudaria o resultado.
(B) Use-os para o bom desempenho da empresa.
(C) Que ocorra o que é melhor para nós.
(D) Nós vínhamos aqui na infância.



(A) "deixa de ser traduzida"
(B) "é traduzida"
(C) "são deixados traduzir"
(D) "se deixa traduzir"

QUESTÃO 04. Observando as regras gramaticais de pontuação, assinale a reescrita totalmente correta do trecho 
abaixo retirado do Texto:

"São situações que abrem espaço para o "justiceiro" privado, como o que o Brasil tem testemunhado com 
frequência em diversas regiões protagonizado pela população ou pelas milícias." (Linhas 22 a 26)

(A) São situações, que abrem espaço para o "justiceiro" privado - como o que o Brasil tem testemunhado com 
frequência em diversas regiões protagonizado pela população ou pelas milícias.

(B) São situações que abrem espaço para o "justiceiro" privado - como o que o Brasil tem testemunhado, com 
frequência, em diversas regiões protagonizado pela população ou pelas milícias.

(C) São situações, que abrem espaço para o "justiceiro" privado; como o que o Brasil tem testemunhado com 
frequência, em diversas regiões protagonizado pela população ou pelas milícias.

(D) São situações que abrem espaço para o "justiceiro" privado como o que o Brasil tem testemunhado com 
frequência: em diversas regiões, protagonizado pela população, ou pelas milícias.

QUESTÃO 05. A expressão sublinhada no período abaixo retirado do Texto poderia ser corretamente substituída 
pelo seguinte termo:

"Por mais traumático que possa ser, a violência se tornou um tema permanente no País." (linhas 1 e 2)

(A) "foi tornada"
(B) "tornou-se a si mesma"
(C) "tornara-se"
(D) "era tornada"

QUESTÃO 06. A palavra "muito" (linha 12) é classificada como advérbio de intensidade. Pode, contudo, o termo 
"muito" adotar a forma de pronome indefinido, como acontece na seguinte alternativa:

(A) Muito se espera na viagem.
(B) Preparo é muito necessário para o trabalho.
(C) Espero muito que você volte.
(D) Muito obrigado por ter vindo.

QUESTÃO 07. De acordo com a regência verbal, possui transitividade indireta o seguinte verbo retirado do Texto:

(A) "possa ser" (linha 1)
(B) "virou" (linha 6)
(C) "ocorreram" (linha 10)
(D) "vêm" (linha 12)

QUESTÃO 08. Crase é a fusão da preposição "a" com o artigo definido "a" ou com determinados pronomes 
iniciados pela vogal "a". Sobre ao assunto, é permitida a ocorrência de crase na seguinte situação:

(A) Em locuções adverbiais masculinas.
(B) Diante de palavras repetidas ligadas por preposição.
(C) Quando a preposição anteceder artigo indefinido feminino.
(D) Diante de pronomes possessivos femininos no plural.

QUESTÃO 03. A locução verbal "deixa de traduzir" (linha 17) do Texto encontra-se transformada para a voz
passiva na seguinte forma:



I. Quando o sujeito são dois ou mais infinitivos, o verbo fica no plural.
II. O verbo "ser" concordará com o predicativo quando a oração for começada por pronome interrogativo 

substantivo "que" ou "quem".
III. Quando os sujeitos vêm unidos pela partícula "com", o verbo pode usar-se no plural ou em concordância com

o primeiro sujeito.

(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas III está correta.
(C) Apenas II e III estão corretas
(D) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 10. "Depois de certos verbos [...], a língua portuguesa permite a omissão da partícula integrante 'que'." 
(Celso Cunha e Lindley Cintra). Assinale a alternativa cuja partícula integrante, que introduz oração 
subordinada, esteja implícita:

(A) As ordens são dadas por quem pode.
(B) Queria Deus não voltasse triste.
(C) É necessário tua vinda.
(D) Bastava pouco, pois estava com fome.

QUESTÃO 09. Em relação à concordância verbal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

II - PROVA DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA BÁSICA -  (05 questões)

QUESTÃO 11. A Microsoft® é uma empresa detentora de diversas ferramentas para a edição de dados, uma delas 
é o pacote de ferramentas Microsoft Office que contém a ferramenta PowerPoint. Assinale a alternativa 
correta em relação a esta ferramenta em destaque.

(A) Editor de banco de dados
(B) Exibir e editar apresentações
(C) Navegador internet
(D) Editor de Planilha eletrônica

QUESTÃO 12. Qual é o formato correto de utilização da função MÉDIA no Microsoft Office Excel 2013, em um 
intervalo de células "A1 a A10" dentro de uma planilha eletrônica? Assinale a alternativa correta em relação 
a esta função.

(A) MÉDIA(A1,A10)
(B) MÉDIA(A1*A10)
(C) MÉDIA(A1:A10)
(D) MÉDIA(A1&A10)



QUESTÃO 13. Observe a Figura 1 abaixo em relação a planilha eletrônica Excel 2013 e assinale a alternativa
correta.

A B C  D

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA DE ENTRADAS
Previsão Realizado Situação

1 1
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas 15.000,00 13.200,00 realizado a menor
Contas a receber-vendas realizadas 25.000,00 25.230,00 realizado a maior
Outros recebimentos IS .000,00 1.500,00 realizado a menor
TOTAL DAS ENTRADAS 58.000,00 39.930,00

9 ________________________________
10 _  ~ ~  ~

■
11 I_____________________________________________________________________________

Figura 1: Parte de planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2013

A função correta a ser utilizada para obter o resultado esperado na células "D5" corresponde a:

(A) Célula "D5" Função: =(B5>C5; "realizado a menor";"realizado a maior")
(B) Célula "D5" Função: =(B5&C5; "realizado a menor";"realizado a maior")
(C) Célula "D5" Função: =(B5<>C5; "realizado a menor";"realizado a maior")
(D) Célula "D5" Função: =SE(B5>C5;"realizado a menor";"realizado a maior")

QUESTÃO 14. Software maliciosos são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas 
e atividades maliciosas em um computador. Algumas das diversas formas como os códigos maliciosos podem 
infectar ou comprometer um computador. Qual tipo de software malicioso que é capaz de consumir muitos 
recursos de um computador, devido à grande quantidade de si mesmo que costumam propagar? Analise as 
alternativas e assinale a correta.

(A) Keylogger
(B) Spyware
(C) Bot e botnet
(D) Worm

Fonte: Cartilha de Segurança para Internet (cert.br)

QUESTÃO 15. Em relação a falsificação de e-mail (correio eletrônico), assinale a alternativa correta, que define: 
Qual é o nome da técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar 
que ele foi enviado de uma determinada origem quando na verdade, foi enviado de outra?

(A) Spoofing
(B) Sniffing
(C) Brute Force
(D) Defacement

Fonte: Cartilha de Segurança para Internet (cert.br)



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO -  (25 questões)

QUESTÃO 16. Acerca da permissão de serviço público, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:

I. A concessão de serviço público consiste na delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

II. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência.
III. As tarifas do serviço público delegado poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos 

custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II está correta.
(C) Apenas I e III estão corretas.
(D) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 17. O índice de liquidez do balanço patrimonial que leva em consideração a situação a longo prazo da 
empresa, somando ao ativo circulante e ao passivo circulante respectivamente os direitos e as obrigações a 
longo prazo, é denominado:

(A) Liquidez Seca
(B) Liquidez Geral
(C) Liquidez Imediata
(D) Liquidez Corrente

QUESTÃO 18. Acerca das alterações dos fatos contábeis no balanço patrimonial, assinale a alternativa incorreta:

(A) Os fatos permutativos podem alterar o ativo, o passivo ou o patrimônio líquido da entidade.
(B) O reconhecimento de despesas financeiras passivas caracteriza um fato misto diminutivo.
(C) Os fatos modificativos alteram a quantidade do patrimônio líquido, contudo não provocam permuta entre 

elementos patrimoniais ou entre contas patrimoniais.
(D) Quando há alteração qualitativa e quantitativa do patrimônio, estamos diante de um fato misto.

QUESTÃO 19. Determinado contador, enquanto efetuava um lançamento no livro diário, escreveu
erroneamente o número da nota fiscal. Tal fato foi por ele percebido de imediato. Nesse caso, é correto 
afirmar que o contador deverá:

(A) Realizar um lançamento de estorno.
(B) Fazer uma transferência numérica da nota fiscal.
(C) Estabelecer uma ressalva, caso não concluído o lançamento.
(D) Estabelecer uma complementação.

QUESTÃO 20. Acerca da demonstração do resultado do exercício de acordo com o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, é correto afirmar que:

(A) A entidade não poderá apresentar a demonstração do resultado como uma demonstração separada.
(B) A demonstração do resultado do período deve incluir o resultado líquido após tributos das operações 

descontinuadas.
(C) A entidade deve apresentar rubricas ou itens de receitas ou despesas como itens extraordinários na 

demonstração do resultado do período.
(D) As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza, sendo realocados 

entre as várias funções dentro da entidade.



(A) Exclusividade
(B) Unidade
(C) Especificação
(D) Universalidade

QUESTÃO 22. O detalhamento das classificações orçamentárias da receita, no âmbito da União, é normatizado 
por meio de portaria da Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Sobre o assunto, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta:

I. A doutrina classifica as receitas públicas, quanto à procedência, em Originárias e Derivadas. Essa classificação 
possui uso acadêmico e não é normatizada; portanto, não é utilizada como classificador oficial da receita 
pelo Poder Público.

II. As Receitas de Capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades 
financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

III. A classificação da receita orçamentária por natureza é utilizada por todos os entes da Federação e visa 
identificar a origem do recurso segundo o fato gerador.

(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II está correta.
(C) Apenas I e III estão corretas.
(D) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 23. O orçamento Federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionadas às ações 
sob a forma de atividades. Portanto, pode-se definir "programa" na classificação de despesa por Estrutura 
Programática como:

(A) Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem 
para a concretização de um objetivo comum preestabelecido.

(B) Operação da qual resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de uma 
ação.

(C) Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de uma atividade, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente.

(D) Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um projeto, envolvendo um conjunto de 
operações, limitadas no tempo.

QUESTÃO 24. Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais 
todos abaixo, exceto:

(A) Superávit orçamentário apurado em balanço orçamentário.
(B) Recursos provenientes de excesso de arrecadação.
(C) Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em Lei.
(D) Produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 

realizá-las.

QUESTÃO 25. Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se 
receitas públicas, podendo ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Os ingressos extraorçamentários são 
caracterizados por:

(A) Representarem disponibilidades de recursos financeiros.
(B) Representarem entradas compensatórias.
(C) Constituírem elemento novo e disponível para o patrimônio público
(D) Viabilizar a execução das políticas públicas.

QUESTÃO 21. O princípio orçamentário - fundamental ao controle externo -  que possibilita ao legislativo
conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança de
tributos estritamente necessários para atendê-las, é denominado princípio da:



(A) Transferências de capital.
(B) Amortização do principal da dívida pública.
(C) Inversões financeiras.
(D) Despesa com a aquisição de materiais para estoque.

QUESTÃO 27. A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei n° 
4.320/1964, quais sejam:

(A) Empenho, arrecadação e pagamento.
(B) Empenho, liquidação e pagamento.
(C) Liquidação, apropriação e pagamento.
(D) Liquidez, disponibilidade e empenho.

QUESTÃO 28. Na classificação da despesa com aquisição de material, este é considerado de consumo caso 
atenda, entre outros, ao Critério da Incorporabilidade. É um exemplo prático da aplicação deste critério para 
a classificação de um material como de consumo a compra:

(A) De bem adquirido para fim de transformação.
(B) De bens que estão sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou se deterioram ou perdem sua 

característica pelo uso normal.
(C) Para a reposição de peças para manutenção do seu uso normal que contenham a mesma configuração.
(D) De bens cuja estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade.

QUESTÃO 29. Na Contabilidade Pública, os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de 
ocorrerem no curto prazo, deverão ser classificados no quadro principal do balanço patrimonial como:

(A) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
(B) Provisões a Curto Prazo
(C) Demais Obrigações a Curto Prazo
(D) Resultado Diferido

QUESTÃO 30. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os recursos oriundos de convênios, 
com finalidade específica, firmados entre entidades públicas de qualquer espécie para realização de 
objetivos de interesse comum dos partícipes e destinados a custear despesas correntes, deverão ser 
classificados no seguinte código de natureza de receita:

(A) Código 1700.00.00 -  Receita Corrente -  Transferências Correntes
(B) Código 1900.00.00 -  Receita Corrente -  Outras Receitas Correntes
(C) Código 2100.00.00 -  Receita de Capital -  Operações de Crédito
(D) Código 2400.00.00 -  Receita de Capital -  Transferências de Capital

QUESTÃO 31. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a disposição acerca das normas relativas ao controle de 
custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverá estar 
contido no (a):

(A) Plano Plurianual
(B) Lei Orçamentária Anual
(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias
(D) Lei Complementar

QUESTÃO 26. Assinale a alternativa que apresenta uma despesa corrente não efetiva:



QUESTÃO 32. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira. Contudo, não serão objeto de empenho, 
entre outras, as despesas:

(A) Destinadas ao pagamento do serviço da dívida.
(B) Oriundas das operações de crédito por antecipação de receita.
(C) Decorrentes de execução de programas e projetos do governo.
(D) Relativas ao pessoal ativo e inativo.

QUESTÃO 33. Segundo a Lei Municipal n° 1.253/2013, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que 
compreende apenas as entidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Município de Boa Vista das 
Missões:

I. Entidades da administração indireta;
II. Agentes públicos da administração indireta;
III. Poder Executivo;
IV. Poder Judiciário.

(A) Apenas I e II estão corretas.
(B) Apenas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
(D) Apenas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 34. De acordo com a legislação do Município de Boa Vista das Missões, a coordenação das atividades 
relacionadas ao Sistema de Controle Interno do Município, promovendo integração operacional, é de 
competência da seguinte entidade:

(A) Auditoria Interna
(B) Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno
(C) Unidade Central de Controle Interno
(D) Chefe do Poder Executivo

QUESTÃO 35. Acerca da organização do Estado de acordo com a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, 
assinale a alternativa incorreta:

(A) É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e ao cidadão investido em um deles exercer função 
em outro, salvo nos casos previstos na própria Constituição Estadual.

(B) É competência do Município dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e de eventos 
comerciais temporários de natureza econômica.

(C) Os Municípios que não possuírem sistema próprio de previdência e saúde poderão vincular-se ao sistema 
previdenciário estadual, nos termos da lei, ou associar-se com outros Municípios.

(D) O território do Município poderá ser dividido em distritos e regiões metropolitanas, criados, organizados e 
extintos por lei federal, observada a legislação estadual.



I. O número de Deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido 
o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

II. Será de dois anos o mandato de membro da Mesa, permitida uma única recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subsequente.

III. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa deliberará sobre todas as matérias em aberto 
na sessão legislativa ordinária.

(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II está correta.
(C) Apenas I e III estão corretas.
(D) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 37. Acerca do Sistema Tributário de acordo com a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, é 
correto afirmar que:

(A) Aplicam-se as disposições legais limitativas do direito de fiscalizar pessoas ou entidades vinculadas, direta ou 
indiretamente, ao fato gerador dos tributos estaduais.

(B) O Estado repassará a totalidade dos recursos de origem tributária pertencentes aos Municípios até o 
vigésimo dia do mês subsequente ao da arrecadação.

(C) As isenções, os benefícios e incentivos fiscais objeto de convênios celebrados entre o Estado e as demais 
unidades da Federação serão estabelecidos por prazo certo e sob condições determinadas e somente terão 
eficácia após ratificação pela Assembleia Legislativa.

(D) A receita proveniente de multas por infração de trânsito, nas vias públicas municipais, será do município 
onde os veículos estiverem licenciados.

QUESTÃO 38. Segundo o Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Boa Vista das Missões, são todas 
formas de provimento de cargos públicos, exceto:

(A) Recondução
(B) Aproveitamento
(C) Reintegração
(D) Promoção

QUESTÃO 39. De acordo com o Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Boa Vista das Missões, em 
regra, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a vinte e quatro 
meses. Contudo, esta regra não se aplica no seguinte caso de licença:

(A) Para concorrer a mandato eletivo.
(B) Para o desempenho do mandato classista.
(C) Por motivo de doença em pessoa da família.
(D) Para tratar de interesses particulares.

QUESTÃO 40. Em relação às comissões temporárias, de acordo com o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Boa Vista das Missões, assinale a alternativa incorreta:

(A) As comissões temporárias destinam-se a estudar as matérias submetidas à deliberação da Câmara.
(B) As comissões temporárias serão constituídas por, no mínimo, três membros, exceto quando se tratar de 

representação pessoal.
(C) Poder-se-á criar comissão temporária mesmo que haja comissão permanente para tratar sobre a matéria, 

desde que exista concordância desta.
(D) Cada vereador poderá fazer parte de, no máximo, duas comissões temporárias de forma simultânea.

QUESTÃO 36. Segundo a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, o Poder Legislativo é exercido pela
Assembleia Legislativa. Acerca do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta:


