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107  –  ADVOGADO 
 

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 
 

Leia o texto a seguir e respondas as questões 1 e 
2: 

Meu pior pesadelo 
 
Além de insônia, tenho muitos pesadelos. 
O mais recorrente é com nazistas querendo me matar. 
Apesar de ser uma menina frágil, consigo fugir e 
sobreviver, mas sofro desesperadamente por não 
conseguir salvar minha mãe. 
Um pesadelo frequente é com meu pai e meus irmãos 
que me batem violentamente e roubam meu dinheiro. 
Apesar de ser uma menina magrinha, consigo 
sobreviver por ter aprendido a me tornar invisível. 
Outro pesadelo é com meu ex-marido que flerta 
descaradamente com outras mulheres. Reconheço 
que sou uma mulher insignificante e insegura, que 
merece ser traída. Consigo me esconder no banheiro 
e ele não vê minhas lágrimas. 
O pesadelo mais recente é com o país dividido por um 
muro, com manifestações violentas nas ruas entre, de 
um lado, brasileiros vestidos de verde e amarelo e, de 
outro, brasileiros de vermelho. Todos gritam e destilam 
ódio, clamam pela prisão dos corruptos e xingam 
velhos amigos de golpistas e fascistas. Um ministro do 
governo anuncia uma guerra sangrenta com um 
cadáver que certamente virá. Um ministro do STF fala 
do risco de intervenção das Forças Armadas. 
O presidente da Câmara, acusado em inúmeros 
inquéritos da Lava Jato, com dezenas de contas não 
declaradas no exterior, réu por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, é o terceiro na linha sucessória 
podendo chegar a ser o vice-presidente ou até mesmo 
o presidente do Brasil, como resultado de um 
processo de impeachment que ele mesmo instalou. 
Milhões de brasileiros desempregados, milhares de 
negócios fechados, incontáveis famílias querendo 
deixar o país, casos de ansiedade, depressão, insônia 
e pânico aumentando assustadoramente. 
Políticos corruptos querendo salvar a própria pele a 
qualquer custo, incendiando o país, sem a menor 
preocupação com o sofrimento que estão causando 
em todo o povo. Estão "cagando e andando", como 
disse um deles. O Brasil que, até recentemente, era 
uma das economias mais sólidas e promissoras do 
mundo, se encontra em uma situação desesperadora, 
sem qualquer perspectiva de solução. Sinto um medo 
enorme de perder tudo o que conquistei com muito 
trabalho e sacrifício, não sei como posso me proteger. 
Por favor, alguém pode me acordar e dizer que é só 
mais um pesadelo?  
 
Goldenber, Mirian. Folha de São Paulo, 2016. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/miriangoldenberg/2016/04/
1762506-meu-pior-pesadelo.shtml. Acesso em 21/04/2016. 

 
01. Segundo o texto de Mirian Goldenber, o seu 
pesadelo mais recente se refere a: 
 
(A) Nazistas que querem assassiná-la. 
(B) Agressão que o pai e os irmãos da autora fazem 
para roubar o seu dinheiro. 
(C) Seu ex-marido que flerta descaradamente com 
outras mulheres. 
(D) A divisão do país entre contrários e favoráveis ao 
governo e suas respectivas consequências. 

02. A autora destaca a sua preocupação com o 
povo brasileiro em meio a crise, evidenciada na 
seguinte colocação: 
 
(A) Estão "cagando e andando", como disse um deles. 
(B) Todos gritam e destilam ódio, clamam pela prisão 
dos corruptos e xingam velhos amigos de golpistas e 
fascistas. 
(C) Milhões de brasileiros desempregados, milhares 
de negócios fechados, incontáveis famílias querendo 
deixar o país, casos de ansiedade, depressão, insônia 
e pânico aumentando assustadoramente. 
(D) Sinto um medo enorme de perder tudo o que 
conquistei com muito trabalho e sacrifício, não sei 
como posso me proteger. 
 
03. Concordância é o modo pelo qual as palavras 
alteram suas terminações para se acomodarem a 
outras palavras. A concordância verbal trata das 
alterações do verbo, para se acomodar ao seu 
sujeito. Quanto a Concordância Verbal todas as 
alternativas a seguir estão corretas, EXCETO: 
 
(A) Foi acusado de crime de lesa-justiça. 
(B) As declarações devem seguir anexas ao processo. 
(C) Eram rapazes os mais elegantes possível. 
(D) É necessário cautela com os pseudolíderes. 
 
04. Ao contrário das figuras de linguagem, que 
representam realce e beleza às mensagens 
emitidas, os vícios de linguagem são palavras ou 
construções que vão de encontro às normas 
gramaticais. Os vícios de linguagem costumam 
ocorrer por descuido, ou ainda por 
desconhecimento das regras por parte do 
emissor. Na frase: “Eu não vi ele faz muito 
tempo”. O vício de linguagem que se observa é do 
tipo:  
 
(A) Solecismo. 
(B) Cacófato. 
(C) Arcaísmo. 
(D) Barbarismo. 
 
05. Nas alternativas a seguir temos palavras 
destacadas escritas em maiúsculo. Podemos 
afirmar que a ÚNICA que não corresponde a um 
adjetivo é a encontrada em: 
 
(A) As pesquisas eliminaram PARTE da emoção. 
(B) Os BONS candidatos nem sempre são eleitos. 
(C) Nas eleições há feriado NACIONAL. 
(D) As GRANDES empresas patrocinam candidatos. 
 
06. Associando os graus de adjetivos com os 
exemplos, podemos afirmar que a ordem correta 
está na alternativa: 
 
1. Comparativo de inferioridade 
2. Comparativo de superioridade analítico 
3. Comparativo de superioridade sintético 
4. Superlativo absoluto analítico 
5. Superlativo absoluto sintético 
6. Superlativo relativo de inferioridade 
 
 



( )  Não aprecio as pessoas excessivamente 
delicadas. 
(    ) Este carro é menos confortável que aquele. 
(  ) As crianças são mais imprudentes que os 
adultos. 
(    ) Este tecido é melhor que o outro. 
(    ) Ele era o menos falante de todos. 
(    ) O mar estava agitadíssimo. 
 
(A) 2 – 1 – 4 – 3 – 1 – 5 
(B) 4 – 1 – 2 – 3 – 6 – 5 
(C) 4 – 6 – 2 – 3 – 6 – 5 
(D) 5 – 1 – 2 – 2 – 6 - 5 
 
07. Pronome é a palavra que se usa em lugar do 
nome, ou a ele se refere, ou ainda, que acompanha 
o nome qualificando-o de alguma forma. Todas as 
alternativas apresentam a classificação correta 
dos pronomes, EXCETO: 
 
(A) Meu coração está triste (pronome possessivo). 
(B) Vários alunos não vieram (pronome relativo). 
(C) Alguém me viu (pronome indefinido). 
(D) Este livro é dele (pronome demonstrativo). 
 
08. O uso correto dos pronomes é de fundamental 
importância na escrituração e na argumentação de 
atitudes, ações e monções. A alternativa que 
completa adequadamente os pronomes nas 
lacunas está presente em: 
 
“Por favor, passe ________ caneta que está aí 
perto de você; _______ aqui não serve para ______ 
desenhar”. 
 
(A) aquela – esta – mim 
(B) esta – esta – mim 
(C) essa – esta – eu 
(D) essa – essa – mim 
 
09. A definição gramatical de Sujeito é: termo 
sobre o qual o restante da oração diz algo. Na 
oração: "Precisa-se de operários para a obra." O 
tipo de sujeito é: 
 
(A) Composto. 
(B) Indeterminado. 
(C) Simples. 
(D) Oração sem sujeito. 
 
10. Já a definição de Predicado é:  termo que 
contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Na 
oração: “Flores me são os teus lábios”. O 
predicado da oração é do tipo: 
 
(A) Nominal. 
(B) Verbal. 
(C) Verbo-nominal. 
(D) Não há predicado. 
 

ATUALIDADES 
 

11. Em 2015 foi aceito pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados a admissibilidade de crimes 
cometidos pela então Presidente Dilma Rousseff. 
Após muitas controvérsias e interferências do 

Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos 
Deputados nomeou uma Comissão que verificou a 
procedência ou não dos fatos denunciados – o que 
levou a votação do pedido de impeachment em 17 
de abril. O Advogado Geral da União, que fez a 
defesa da Presidente Dilma Rousseff foi o 
Ministro: 
 
(A) José Eduardo Cardoso. 
(B) Teori Zavascki. 
(C) Luís Inácio Lula da Silva. 
(D) Celso Pansera. 
 
12. Após a proliferação do Mosquito Aedes 
Aegypti no final de 2015, campanhas têm se 
intensificado no país para exterminar este inseto e 
seus criadouros. Das doenças citadas a seguir, a 
única que NÃO é transmitida por este inseto é: 
 
(A) O vírus ZIKA. 
(B) A dengue. 
(C) Febre Chikungunya 
(D) O vírus H1N1. 
 
13. Depois de reiterados pedidos, o Presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, acolheu 
em 02 de dezembro de 2015 o pedido de 
impeachment da Presidente Dilma Rousseff. O 
motivo alegado na queixa crime apontado pelos 
autores da ação Miguel Reale Junior, Hélio Bicudo 
e Janaina Paschoal é de que a Presidente: 
 
(A) Recebeu propina da Petrobrás para a sua 
reeleição em 2014. 
(B) Efetuou empréstimos em bancos públicos e editou 
decretos de aumento de despesas sem autorização do 
Congresso Nacional. 
(C) Mentiu ao dizer a verdadeira situação econômica 
do país. 
(D) É corrupta e que a situação enfrentada pelo país é 
de sua inteira responsabilidade. 
 
14. Após reiterados pedidos, o Presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, acolheu 
em 02 de dezembro de 2015 o pedido de 
impeachment da Presidente Dilma Rousseff. O 
motivo alegado na queixa crime apontado pelos 
autores da ação Miguel Reale Junior, Hélio Bicudo 
e Janaina Paschoal é de que a Presidente realizou 
“Pedaladas Fiscais”. Este termo foi um dos temas 
e expressões mais usados em 2015 e início de 
2016 para justificar o impeachment da Presidente 
Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. As 
“Pedaladas Fiscais” são, resumidamente: 
 
(A) Práticas que o governo Federal usou para atingir 
as metas fiscais, como o atraso de repasses a Bancos 
Públicos para pagamentos de benefícios sociais sendo 
considerado empréstimo – o que é proibido por lei. 
(B) Práticas que o governo Federal deixou de usar 
para garantir as pessoas carentes e aos trabalhados 
acesso a benefícios sociais, como o Bolsa Família, o 
Seguro Desemprego e o “Minha Casa, Minha Vida”. 
(C) Práticas que o governo Federal usou como o 
Caixa 2 para a reeleição da Presidente, como o 



dinheiro abastecido por empreiteiras que mantinham 
contrato fraudulentos com a Petrobrás.
(D) Práticas que o Governo Federal usou ao desvia 
verba pública da Petrobrás para pagamento de 
políticos e empresários da Operação Lava jato
 
15. Após desdobramentos da Operação 
políticos com foro privilegiado foram citados no 
esquema de corrupção na Petrobrás e o juiz 
Federal Sérgio Moro foi obrigado a remeter ao 
Supremo Tribunal Federal parte do processo onde 
estas personalidades são citadas. O Presidente 
Supremo Tribunal Federal responsável pela Corte 
nesse grave momento de crise é o Ministro:
 
(A) Marco Aurélio Melo 
(B) Joaquim Barbosa 
(C) Teori Zavascki 
(D) Ricardo Lewandowski 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
 
16. A escrituração de documentos exige 
habilidades particulares no uso das tecnologias. 
Por exemplo, no Word 2010 BR, o atalho de 
teclado que deve ser utilizado para formatar 
fonte é: 
 
(A) Alt + D 
(B) Crtl + D 
(C) Alt + E 
(D) Crtl + F 
 
17. O enunciado desta questão está todo em
caixa alta. que tecla foi acionada apenas uma 
vez para que o mesmo ficasse com esta 
configuração?   
 
(A) Caps Lock 
(B) Num Lock 
(C) Scroll Lock 
(D) Shift 
 
18. No uso do PowerPoint 2010 BR, um 
funcionário de nível superior, da Secretaria 
Municipal de Transportes, usou o recurso Caixa 
de Texto, indicado na figura abaixo, durante a 
criação de uma apresentação de slides.

Considerando que o padrão de alinhamento é à 
esquerda, conforme mostrado, para configurar 
alinhamento pelo centro, esse funcionário, a 
partir da caixa de Texto selecionada, deve 

acionar o ícone ou, como alternativa, 
executar o seguinte atalho de teclado:
 
(A) Alt+E 
(B) Alt +C 
(C) Crtl+C 
(D) Crtl+E 
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Considerando que o padrão de alinhamento é à 

mostrado, para configurar 
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ou, como alternativa, 
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19. A combinação de teclas que deve ser utilizada 
para excluir um hiperlink imediatamente após 
digitar o endereço ou URL trabalhando com o 
Word 2007 são: 
 
(A) CTRL + N 
(B) CTRL + Z 
(C) CTRL + I 
(D) CTRL + L 
 
20. Para selecionarmos uma linha inteira em um 
documento no Microsoft WORD 2002, temos que:
 
(A) Dar um duplo clique em qualquer palavra da linha.
(B) Dar um clique na área da seleção à esquerda da 
linha. 
(C) Dar três cliques em qualquer local da linha.
(D) Dar um clique em qualquer parte da linha com 
tecla CTRL pressionada 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
 
21. Conforme disposto na Constituição Federal
1988, compete ao Ministro de Estado, além de 
outras atribuições, referendar os atos e decretos 
assinados pelo Presidente da República. Neste
caso, a manifestação de vontade de ambos os 
órgãos, ao se fundir para formar um ato único, 
resulta no denominado ato administrativo:
 
(A) coligado, sendo que o referendo é pressuposto 
necessário para legitimar a vontade do Chefe do 
Executivo Federal. 
(B) complexo, em que se verifica identidade de 
conteúdo e fins. 
(C) coletivo, posto que se praticam dois atos, um 
principal e outro acessório.
(D) colegiado, já que o referendo complementa a 
manifestação de vontade principal.
22. Segundo a legislação, o
Poder Público a editar atos administrativos 
obrigacionais que interferem na esfera jurídica dos 
administrados, independentemente da respectiva 
aquiescência, denomina
 
(A) Imperatividade. 
(B) Auto-executoriedade.
(C) Coercibilidade. 
(D) Exigibilidade. 
23. Referindo-se 
administrativos, é correto afirmar que:
 
(A) opera efeitos ex nunc
geram direitos adquiridos e os que exauriram seus 
efeitos. 
(B) apenas os atos vinculados emitidos em 
com os preceitos legais serão invalidados pela própria 
Administração, com efeitos
(C) o Poder Judiciário deverá anular os atos 
discricionários por motivo de conveniência e 
oportunidade. 
(D) o desfazimento do ato que apresente vício quant
aos motivos produz efeitos retroativos à data em que 
foi emitido. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO 
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24. A Administração Pública, objetivando vender 
produtos legalmente apreendidos, deverá realizar 
procedimento licitatório sob a modalidade de: 
 
(A) convite, desde que demonstre a ausência de 
utilidade pública dos bens em disputa. 
(B) concurso, cujo vencedor será aquele que oferecer 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação do 
bem. 
(C) leilão, cujo edital deve ser amplamente divulgado 
principalmente no município em que se realizará. 
(D) tomada de preços, cujos interessados devem estar 
cadastrados até o dia anterior à data do recebimento 
das propostas. 
 
25. Assinale a alternativa que contém todos os 
princípios da administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mencionados no artigo 37 da Constituição Federal 
Brasileira. 
 
(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
(B) Probidade administrativa, eficiência dos serviços 
públicos e moralidade. 
(C) Legalidade, eficiência e moralidade. 
(D) Legalidade, probidade, moralidade, eficiência e 
assiduidade dos servidores públicos. 
 
26. A desapropriação é um procedimento 
administrativo que possui duas fases: a primeira, 
denominada declaratória e a segunda, denominada 
executória. Quanto à fase declaratória, assinale 
a afirmativa correta: 
  
(A) Acarreta a aquisição da propriedade pela 
Administração, gerando o dever de justa indenização 
ao expropriado. 
(B) Importa no início do prazo para a ocorrência da 
caducidade do ato declaratório e gera, para a 
Administração, o direito de penetrar no bem objeto da 
desapropriação. 
(C) Implica a geração de efeitos, com o titular 
mantendo o direito de propriedade plena, não tendo a 
Administração direitos ou deveres. 
(D) Gera o direito à imissão provisória na posse e o 
impedimento à desistência da desapropriação. 
 
27. A multa prevista no artigo 86, da Lei de 
Licitações, é descontada: 
 
(A) Dos cofres públicos. 
(B) Da conta bancária do contratado. 
(C) Da garantia do respectivo contrato. 
(D) Das máquinas a serviço da Administração, de 
forma aleatória. 
28. O prazo máximo previsto na Lei de Licitações 
para a aplicação da sanção de suspensão 
temporária de participação em licitações e 
impedimento de contratar com a Administração é: 
 
(A) Não superior a três anos. 
(B) Não superior a um ano. 
(C) Superior a dois anos. 
(D) Não superior a dois anos. 

29. Os ocupantes de cargo em comissão ou de 
função e confiança em órgão da Administração 
direta, quando cometem os crimes previstos na Lei 
de Licitações tem sua pena acrescida de: 
 
(A) 1/3. 
(B) 2/3. 
(C) 1/2. 
(D) 2/5. 
 
30. Não dispondo de recursos financeiros, o Poder 
Público pretende delegar a execução material de 
serviço público de sua titularidade a particular 
para que ele possa explorá-lo e dele se remunerar. 
De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o 
poder público pode firmar contrato de concessão 
de serviço público, precedido de licitação e: 
 
(A) outorgar a titularidade do serviço público por meio 
de ato normativo, precedido de licitação. 
(B) editar decreto transferindo a concessão do serviço 
público ao particular, independentemente de licitação. 
(C) celebrar convênio para trespasse da exploração do 
serviço público, precedido de licitação. 
(D) celebrar contrato de permissão de serviço público, 
declarando-se prévia inexigibilidade de licitação. 
 
31. De acordo com a Legislação Federal em vigor 
(Lei nº 8.987/95), é uma diferença entre concessão 
e permissão de serviço público: 
 
(A) ser obrigatória a licitação para a primeira; e 
facultativa, para a segunda. 
(B) ser a primeira contrato; e a segunda, ato unilateral. 
(C) voltar-se a primeira a serviços de caráter social; e 
a segunda, a serviços de caráter econômico. 
(D) poder a primeira ser celebrada com pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas; e a segunda, com 
pessoa física ou jurídica. 
 
32. Sobre os contratos de parcerias público-
privadas, considere as seguintes assertivas 
concernentes: 
 
I.  O prazo de vigência do contrato não será 
inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos, 
incluindo eventual prorrogação. 
 
II.  É cláusula contratual obrigatória a realização de 
vistoria dos bens reversíveis, não podendo o 
parceiro público reter pagamentos ao parceiro 
privado, ainda que detectadas eventuais 
irregularidades. 
 
III. O contrato não poderá prever o pagamento ao 
parceiro privado de remuneração variável 
vinculada ao seu desempenho. 
 
IV. Constitui cláusula contratual obrigatória o 
compartilhamento com a Administração Pública de 
ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado. 
 
 



Nos termos da Lei Estadual nº 14.391/2009, está 
correto o que consta APENAS em: 
 
(A) I e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) I e II. 
(D) II, III e IV. 
 
33. De acordo com a Constituição Federal, extinto 
o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável: 
 
(A) Será exonerado ad nutum, sem direito a 
remuneração. 
(B) Será obrigatoriamente exonerado, sendo-lhe 
garantido os direitos inerentes ao cargo. 
(C) ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, sendo vedado seu 
aproveitamento em outro cargo público. 
(D) ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo público. 
 
34. Segundo a Constituição Federal, o servidor 
público civil federal, eleito prefeito de um 
determinado município:  
 
(A) será afastado do cargo, emprego ou função, e 
poderá optar pela sua remuneração;  
(B) não poderá afastar-se do cargo, emprego ou 
função, porque não se trata de mandato federal, 
estadual ou distrital; 
(C) havendo compatibilidade de horários, poderá 
acumular os dois cargos;  
(D) será afastado do cargo, emprego ou função, não 
podendo optar pela sua remuneração;  
 
35. Segundo o Regimento Interno da Câmara de 
Cabreúva, o processo legislativo compreende a 
elaboração de: 
 
I. Emenda à Lei Orgânica do Município; 
II. Leis Complementares; 
III. Leis Ordinárias; 
IV. Decretos executivos; 
V. Resoluções 
 
É (são) CORRETA(s) as afirmações em: 
 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, II, III e V apenas. 
(C) I, III, IV e V apenas. 
(D) II, III, IV e V apenas. 
 
36. A Lei Orgânica do Município de Cabreúva NÃO 
poderá ser emendada mediante a proposta: 
 
(A)   Do Senhor Prefeito. 
(B) De um quinto, no mínimo dos membros da 
Câmara. 
(C) Pelos cidadãos, mediante iniciativa popular 
assinada, no mínimo, por um por cento dos eleitores. 
(D)  Por metade dos membros da Câmara. 
 
 

37. Segundo o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabreúva, para a tramitação de 
projetos de lei de iniciativa popular, exige-se para 
seu recebimento a identificação dos assinantes 
mediante lançamento: 
 
(A) de nome por extenso e legível, assinatura e 
indicação do número do CPF. 
(B) de nome por extenso e legível, assinatura e 
indicação do número do RG e do CPF. 
(C) de nome por extenso e legível e indicação do 
número do título, zona e seção eleitoral. 
(D) de nome por extenso e legível, assinatura e 
indicação do número do título, zona e seção eleitoral. 
 
38. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Cabreúva, vagando os cargos de Prefeito e Vice 
Prefeito nos trinta meses do período 
governamental far-se-á: 
 
(A) A Posse no cargo de Prefeito ao Vereador que 
estiver ocupando a Presidência da Câmara Municipal. 
(B) Eleição indireta entre os Vereadores para o cargo 
de Prefeito. 
(C) Eleição direta noventa dias depois de aberta a 
última vaga. 
(D) Eleição direta de imediato depois de aberta a 
última vaga. 
 
39. De acordo com a Lei Orgânica do Município e o 
Regimento Interno da Câmara, o prazo da qual o 
Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do 
cargo, poderão ausentar-se do Município sem a 
licença da Câmara Municipal, é de no máximo: 
 
(A) 30 dias. 
(B) 20 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 10 dias. 
 
40. De Acordo com o Regimento Interno, as 
Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de 
Cabreúva ocorrem nos seguintes dias e horários: 
 
(A) 1ª, 2ª e 4ª quartas-feiras de cada mês, com início 
às 18h00. 
(B) Todas as quartas-feiras, com início às 18h00. 
(C) 1ª, 2ª e 4ª quartas-feiras de cada mês, com início 
às 19h00. 
(D) Todas as quartas-feiras, com início às 19h00. 
 
 
 

BOA SORTE! 
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