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CADERNO DE PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 

NIVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ANALISTA CONTÁBIL 
 

 

 

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) A LRF veio fortalecer a LDO, especialmente a 
partir da exigência do Anexo de Metas Fiscais, 
onde serão estabelecidas metas anuais em 
valores correntes e constantes (expurgados os 
efeitos da inflação) para um período de três 
anos. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o anexo de metas fiscais deve conter, 
EXCETO: 

 
a) avaliação do cumprimento das metas relativas 

ao ano anterior. 
b) demonstrativo das metas anuais, instruído com 

memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados que foram obtidos, 
comparando-as com as fixadas nos três 
exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os 
objetivos da política econômica regional. 

c) evolução do patrimônio líquido, também nos 
últimos três exercícios, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos. 

d) avaliação da situação financeira e atuaria. 
 
 
22) A DOCC (Despesa Obrigatória de Caráter 

Continuado) é a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior 
a dois exercícios financeiros. De acordo com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale 
corretamente uma das exigências que a LRF 
evidencia para que seja possível a criação ou 
aumento das DOCCs: 

 
a) Os atos que criarem as despesas ou as 

aumentarem devem estar acompanhados de 
estimativas do impacto orçamentário-
financeiro, no exercício que deva entrar em 
vigor e no exercício subsequente. 
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b) comprovar que a criação ou o aumento da 
despesa afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo de metas fiscais da LDO. 

c) deve ser demonstrada a origem dos recursos 
para seu custeio. 

d) apresentar as premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas e a compatibilidade da 
despesa com as demais normas do PPA e da 
LOA. 

 
23) A LRF, em seus artigos 52 e 53, especifica e 

uniformiza em caráter nacional, os parâmetros 
necessários à elaboração do chamado Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, 
de modo a permitir que a sociedade conheça, 
acompanhe e analise o desempenho da 
execução orçamentária de cada ente ainda 
durante o exercício financeiro.  
O RREO (Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária) é composto de algumas peças 
básicas e de alguns demonstrativos de suporte. 
Assinale corretamente as informações que 
devem conter nos demonstrativos de suporte 
que acompanharão o RREO. 

a) Os demonstrativos de suporte visam evidenciar 
a receita corrente líquida, as receitas e despesas 
previdenciárias, os resultados primário e 
nominal, as despesas com juros e os valores 
inscritos em restos a pagar. 

b) Os demonstrativos de suporte devem constar os 
valores referentes ao refinanciamento da dívida 
mobiliária destacados dentre as demais receitas 
de operações de crédito e as despesas com 
amortização de dívida. 

c) Nos demonstrativos de suporte devem constar 
balanço orçamentário, cuja função é especificar 
por categoria econômica, as receitas por fonte, 
informando as realizadas e a realizar, bem como 
a previsão atualizada; as despesas por grupo de 
natureza, discriminando a dotação para o 
exercício, a despesa liquidada e o saldo. 

d) Nos demonstrativos de suporte devem conter o 
demonstrativo de execução das receitas (por 
categoria econômica e fonte) e das despesas 
(por categoria econômica, grupo de natureza, 
função e sub função). 

24) A LRF em seu Art. 54 e 55 trata sobre o RGF 
(Relatório de Gestão Fiscal). De acordo com a 
norma supracitada o RGF conterá o 
comparativo com os limites, dos seguintes 
montantes, EXCETO: 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com 
inativos e pensionistas 

b) dívidas consolidada e mobiliária 
c) concessão de garantias 
d) operações de crédito, excluindo a por 

antecipação de receita; 
 
25) Os Princípios Orçamentários, são regras 

básicas estabelecidas por normas tanto 
constitucionais quanto infraconstitucionais, e 
também pela doutrina, que devem ser 
observadas rigorosamente durante o ciclo 
orçamentário (planejamento, execução e 
controle do Orçamento Público) por todos os 
poderes de todos os entes federados. Assinale 
corretamente o conceito do princípio 
orçamentário da universalidade: 

a) O orçamento deve ser UNO, ou seja, cada ente 
governamental deve elaborar um único 
orçamento. 

b) O exercício financeiro coincide com o ano civil 
– 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o período 
ao qual se referem a previsão das receitas e a 
fixação das despesas registrados na LOA. 

c) A Lei do Orçamento não pode ter matéria 
estranha a previsão da Receita e da fixação da 
Despesa 

d) Cada ente federativo (União, Estados, 
Municípios e DF) deverá incluir, na LOA, todas 
as despesas e receitas de todos os poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

 
26) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

destacam-se três instrumentos de extrema 
importância para a elaboração do orçamento 
público, que são: o PPA (Plano Plurianual), 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA 
(Lei Orçamentaria anual).  
Assinale corretamente a assertiva que trata 
sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual). 
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a) A LOA 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 LOA compreenderá: o orçamento fiscal, o 
orçamento de investimento e o orçamento da 
seguridade social. 

c) A LOA 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.   

d) A LOA compreenderá:  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. 

 

27) As receitas orçamentárias podem ser 
classificadas de algumas formas, dentre elas 
temos: por fonte e destinação, por categoria 
econômica, por natureza da receita e por 
identificador de resultado primário. De acordo 
com o conceito dessas classificações de receitas 
orçamentárias, assinale corretamente a 
assertiva que refere – se a CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA das receitas orçamentárias. 

 
a) Essa classificação identifica/diferencia as 

receitas de caráter continuado, que são as 
correntes, das receitas eventuais, que são as de 
capital. 

b) Essa classificação atende a necessidade de 
classificar a receita conforme a destinação legal 
dos recursos arrecadados. 

c) Essa classificação demonstram o fato gerador 
que originou o ingresso dos recursos aos cofres 
públicos. 

d) A ideia dessa classificação é poder identificar 
quando uma receita é primária (P), ou seja, 
quando seu valor é computado na apuração do 
resultado (superavit ou déficit) primário ou 

financeira (F), quando não é considerada nesse 
cálculo. 

 
28) Assinale a assertiva que contém apenas 

despesas de Capital: 
a) Obras Públicas, Salários dos servidores. 
b) Equipamentos e Instalações, Material de 

expediente. 
c) Concessão de Empréstimos, Aquisição de 

Imóveis. 
d) Despesa de custeio, transferências correntes. 
 
29) Conforme o CTN (Código Tributário Nacional) 

a obrigação tributária de pagar um tributo nasce 
a partir da prática do seu fato gerador previsto 
em lei. Com o lançamento, o crédito tributário 
é constituído e exigível. No entanto, há casos 
em que é possível suspender a cobrança do 
crédito tributário. Nesse sentido, assinale a 
assertiva que NÃO caracteriza um tipo de 
suspensão do crédito tributário. 

a) Moratória. 
b) as reclamações e os recursos, nos termos das 

leis reguladoras do processo tributário 
administrativo. 

c) a concessão de medida liminar ou de tutela 
antecipada, em outras espécies de ação judicial. 

d) Isenção e imunidade. 
 
30) A Constituição federal de 1998 delimitou quais 

são as manifestações de riqueza dos 
contribuintes que acarretam na possibilidade de 
instituição e cobrança de imposto por cada ente 
político, tendo destacado a competência 
privativa de cada um para instituição do 
respectivo imposto. Com base nessa 
informação, assinale a assertiva que evidencia 
uma competência tributária privativa da União 
e outra dos Municípios, respectivamente: 

a) importação de produtos estrangeiros; 
propriedade de veículos automotores. 

b) operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários; 
transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
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exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição. 

c) propriedade predial e territorial urbana; 
transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos 

d) serviços de qualquer natureza; propriedade de 
veículos automotores. 

 
31) O CTN (Código Tributário Nacional) em seu 

art. 5° prevê as seguintes espécies tributárias: 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. O 
CTN também evidencia que a obrigação 
tributária de pagar um tributo nasce a partir da 
prática do seu fato gerado. Assinale a assertiva 
que apresenta um exemplo de fato gerador para 
a cobrança da taxa. 

a) Serviço de coleta de lixo. 
b) Construção de obra pública que acarretará em 

valorização de imóveis particulares. 
c) Serviço de segurança pública. 
d) Serviço de iluminação pública. 
 
32) De acordo com o CTN (Código Tributário 

Nacional) em seu Art. 180, afirma que a anistia 
abrange exclusivamente as infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei que a concede. 
E em seu Art. 181 mostra as situações em que a 
anistia poderá ser concedida, em caráter geral e 
limitadamente. Com base nesses artigos do 
CTN, assinale a assertiva que contém um caso 
em que NÃO corresponde a uma aplicação da 
anistia em caráter limitado. 

 
a) às infrações da legislação relativa a 

determinado tributo. 
b) às infrações punidas com penalidades 

pecuniárias por qual quer montante, não 
conjugadas com penalidades de outra natureza. 

c) a determinada região do território da entidade 
tributante, em função de condições a ela 
peculiares 

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo 
fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação 
seja atribuída pela mesma lei à autoridade 
administrativa. 

 

33) A nova lei de licitações N° 14.133/2021 
evidencia em seu art. 28 as modalidades de 
licitações a serem aplicadas pelos gestores 
públicos. Dentre essas modalidades existe uma 
que será utilizada para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, cujo critério de 
julgamento será o de melhor técnica ou 
conteúdo artístico, e para concessão de prêmio 
ou remuneração ao vencedor. Assinale a 
assertiva que corresponde a modalidade de 
licitação apresentada. 

a) Pregão. 
b) Concorrência. 
c) Concurso. 
d) Diálogo competitivo. 
 
34) De acordo como Lei 14.133/2021 Art. 98 § 1º 

Caberá ao contratado optar por uma das 
seguintes modalidades de garantia expressa 
nessa norma. Assinale a assertiva que NÃO 
configura como modalidades de garantia na Lei 
14.133/2021. 

 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida 

pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Economia; 

b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil. 

d) caução em dinheiro como garantia do contrato, 
representado como uma modalidade de garantia 
a ser escolhida pela Administração pública. 

 
35) Em consonância com a CLT (Consolidação das 

Leis Trabalhistas) em sua seção IV que trata 
sobre o trabalho noturno, assinale a assertiva 
correta sobre este tema. 

a) Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração 
superior a do diurno e, para esse efeito, sua 
remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte 
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 
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b) A hora do trabalho noturno será computada 
como de 53 minutos e 30 segundos 

c) Considera-se noturno, o trabalho executado 
entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do dia 
seguinte.   

d) A hora do trabalho noturno será computada, 
independentemente de qualquer ressalva, pela 
mesma quantidade de horas consideradas no 
trabalho diurno. 

 
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. De acordo com essas 
informações, assinale a assertiva INCORRETA 
sobre a quantidade de faltas do empregado que 
afetará a quantidade de dias de férias 
concedidos pelo empregador.  

 
a) O empregado terá 30 (trinta) dias corridos de 

férias, quando não houver faltado ao serviço 
mais de 5 (cinco) vezes. 

b) O empregado terá 24 (vinte e quatro) dias 
corridos de férias, quando houver tido de 6 
(seis) a 14 (quatorze) faltas. 

c) O empregado terá 19 (dezoito) dias corridos, 
quando houver tido de 15 (quinze) a 20 (vinte e 
três) faltas. 

d) O empregado terá 12 (doze) dias corridos, 
quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 
(trinta e duas) faltas. 

 
37) Em consonância com o Art. 312 do Código 

Penal Brasileiro, assinale corretamente a 
assertiva que trata de forma expressa sobre o 
crime de Peculato 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, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, 
para não satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal. 

 
38) Um funcionário público solicitou uma quantia 

em dinheiro para poder aprovar um candidato a 
obtenção da sua CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação). De acordo com o Código Penal 
Brasileiro, esse funcionário público cometeu o 
crime de: 

a) Prevaricação 
b) Peculato 
c) Concussão 
d) corrupção passiva. 

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 
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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.  

 


