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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2008  - DATA: 24/02/2008 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA - 002 - CONTADOR 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira o 
seu nome. 
 

2. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. Não haverá 
substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em caso de defeito em sua 
impressão. 
 

3. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para cada 
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar 
problema de impressão. 
 

4. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que 
julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 

5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 à de 
nº 50). 
 

6. O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da resposta. 
 

7. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 

8. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda 
ou rasura. 
 

9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta e 
sua integridade. 
 
10. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão 
retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope que conterá os 
cartões-resposta. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) 
minutos. 
 

11. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
 

12. Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados - 
IDEJURE. 
 
 

13. O gabarito oficial será divulgado no dia 14 de janeiro de 2008, às 10 (dez) horas, no Mural da 
Câmara Municipal de Jaguariaíva. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 
 
1 – Um trabalhador gasta 6 horas para limpar um terreno quadrado de 5 metros de lado. Quanto tempo 
gastaria se o terreno tivesse 10 metros de lado? 
 
A) 25 horas; 
B) 20 horas; 
C) 21 horas; 
D) 23 horas; 
E) 24 horas. 
 
 
2 – Em um departamento da Prefeitura trabalham 40 pessoas, das quais 25 são mulheres. Qual é a 
razão do número de mulheres para o de funcionários do departamento? 
 
A) 3/7; 
B) 5/4; 
C) 5/8 
D) 3/4; 
E) 7/8. 
 
 
3 - Tenho três bolas: A, B, C. Pintei uma de vermelho, uma de branco, e outra de azul, não 
necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira: 
 
A é vermelha. 
B não é vermelha. 
C não é azul. 
 
Então: 
 
 
A) A é azul, B é branca, C é vermelha; 
B) A é azul, B é vermelha, C é branca; 
C) A é branca, B é azul, C é vermelha; 
D) A é branca, B é vermelha, C é azul; 
E) A é vermelha, B é azul, C é branca. 
 
 
4 – Todo X é Y, e todo Z não é Y, portanto: 
 
 
A) Algum X é Z; 
B) Nenhum X é Z; 
C) Algum Y é Z; 
D) Nenhum Y é Z; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 



 
 

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social 
Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco 

CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576 
idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná 

 
5 – Quatro amigos, André, Beto, Caio e Denis obtiveram os quatro primeiros lugares em um concurso 
de oratória julgado por uma comissão de três juízes. Ao comunicarem a classificação final, cada juiz 
anunciou duas colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa: 
 
- Juiz 1 – “André foi o primeiro, Beto foi o segundo”; 
- Juiz 2 – “André foi o segundo, Denis foi o terceiro”; 
- Juiz 3 – “Caio foi o segundo, Denis foi o quarto”; 
 
Sabendo-se que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados foram, 
respectivamente: 
 
A) André, Caio, Denis, Beto; 
B) Beto, André, Caio, Denis; 
C) Beto, André, Denis, Caio; 
D) Caio, Beto, Denis, André; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
6 – Em uma loja há bicicletas e triciclos (3 rodas), num total de 21 veículos e 48 rodas. Quantas 
unidades de cada veículo há nessa loja? 
 
A) 6 bicicletas e 6 triciclos; 
B) 15 bicicletas e 6 triciclos; 
C) 6 bicicletas e 10 triciclos; 
D) 15 bicicletas e 15 triciclos; 
E) nenhuma das anteriores. 
 
 
7 – Uma aplicação de R$ 4.500,00, feita durante 3 meses, a uma taxa de 1,6% ao mês, quanto renderá 
de juros? 
 
 
A) 226; 
B) 116; 
C) 326; 
D) 216; 
E) 166. 
 
 
8 – A carga máxima de um elevador é 7 adultos com 80 Kg cada um. Quantas crianças, pesando 35Kg 
cada uma, atingiriam a carga máxima do elevador? 
 
A) 53 
B) 90 
C) 10 
D) 16 
E) 22 
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9 – Se resolvermos as operações a seguir, teremos como resposta respectivamente: 
 

I) 0,27-1,48=___________ 
II) -4+9/4=_____________ 
III) -2/5+0,7=___________ 
 

A)  I = +1,21; II = 5/4; III = 7/10; 
B)  I = -1,21; II = -7/4; III = 3/10; 
C)  I = +0,48; II = -5/4; III = -3/10; 
D)  I = -0,48; II = +7/4; III = -7/10; 
E)  nenhuma das anteriores. 
 
 
10 – De quanto será o juro produzido por um capital de R$ 39.000,00, aplicando durante 300 dias, à 
taxa de 15% ao ano: 
 
A) R$ 8.475,00; 
B) R$ 4.875,00; 
C) R$ 3.225,00; 
D) R$ 2.335,00; 
E) R$ 7.845,00. 
 
 
 
 
11- Carlos foi comprar uma calça e uma camisa que custavam, respectivamente, R$ 33,00 e R$ 27,00. 
Ao pechinchar, Carlos obtém um desconto de 12% na calça e 10% na camisa. Considerando apenas os 
números inteiros, quanto Carlos gastou na loja? 
 
A) 45 
B) 48 
C) 50 
D) 52 
E) 53 
 
 
 
 
12- Uma moça teve seu colar de pérolas partido. Um terço das pérolas caiu no chão, um quinto ficou no 
sofá, um sexto foi achado pela moça e um décimo foi encontrado pelo moço; seis pérolas ficaram no 
fio. Quantas pérolas tinha o colar? 
 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 35 
E) 40 
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13 - Marque a alternativa em que todas as palavras são grafadas com “X”:  
 
A) co__ilo, __ulo, __pra__e; 
B) engra__ar, trou__a, bai__ela;  
C) ni__o, fle__a, ar__chote; 
D) ca__umba, en__otar, bro__e; 
E) e__plêndido, en__ergar, e__cesso. 

 
 

14 – Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE: 
 
A) hélice, óbito; 
B) húmido, hábil; 
C) umildade, exitação; 
D) ombro; álito 
E) humidade, humilde;  

 
 

15 – Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de forma INCORRETA:  
 
A) aterrissar, cabeleireiro; 
B) malcriado, beneficente;  
C) desinteria, carangueijo;  
D) mortadela, mal-estar;  
E) disenteria, maucriado  

 
 

16 –A alternativa em que todas as palavras estão acentuadas CORRETAMENTE é:  
 
A) hífen, hífens, imã, juri;  
B) pênsil, cútis, bônus, clímax;  
C) cartaz, ananás, aváro, rubríca;  
D) raizes, solúvel, voo, gaúcho;  
E) geléia, furia, gratis, país  
 
 
 
 
 
17 –Marque a alternativa em que a concordância está CORRETA: 
 
 
A) Eu mesmo cuidarei disso, disse ela; 
B) Fizeram bastantes testes?; 
C) Alguns alunos estão meios desanimados; 
D) Já é meio dia e meio; 
E) É proibido a entrada 
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18 – Conforme a concordância verbal assinale abaixo: 
 
I) sou eu que pago a conta; 
II) alguns de vós passareis no vestibular; 
III) tu e teus colegas passareis no vestibular. 
 
 
A) Apenas a alternativa I está correta; 
B) As alternativas I e II estão corretas; 
C) As alternativas I, II e III estão corretas; 
D) Apenas a alternativa III está correta; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
 
19 – Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
 
A) Não fugiremos à responsabilidade de nos unirmos as pessoas que já iniciaram a empresa; 
B) A qualquer hora, encontrá-la-íamos a frente da televisão; 
C) Chegando à Argentina, dirigiu-se a Buenos Aires; 
D) Confiei tudo à uma pessoa especializada; 
E) O menino ficou feliz em voltar a casa paterna. 
 
 
 
20 – Se substituirmos a palavra sublinhada pela palavra entre parênteses não alteraremos o sentido 
dos enunciados, EXCETO em: 
 
 
A) É o que descrevemos nos cultos de procedência banto (proveniência); 
B) Torna-se difícil cindir magia e religião em suas origens (fundir); 
C) A forma de magia evocatória confunde-se com o próprio ritual religioso (invocatória); 
D) Alguns povos fazem distinção entre o sacerdote e o feiticeiro clandestino. (escuso); 
E) Em geral, magia e ritual religioso se fusionam (amalgamam) 
 
 
 
21 – Segundo a Lei Federal Nº 4.320/64, são etapas da receita: 
 
 
A) previsão, lançamento , arrecadação e recolhimento; 
B) previsão, arrecadação, pagamento e contabilização; 
C) lançamento, arrecadação, contabilização e recolhimento; 
D) lançamento, pagamento, contabilização e recolhimento; 
E) previsão, arrecadação, pagamento e recolhimento. 
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22 – De acordo com o Art. 11 da Lei Federal Nº 4.320/64, as receitas são classificadas em receitas correntes e 
receitas de capital. Marque a alternativa que contenha apenas receitas correntes: 
 
A) receita de alienação de bens, receita tributária, transferências correntes e outras receitas correntes; 
B) receita tributária, receita patrimonial, receita de serviços e transferências correntes; 
C) receita patrimonial, operação de crédito, transferências correntes receita patrimonial; 
D) receita tributária, operação de crédito, transferências correntes e receita patrimonial; 
E) receita tributária, receita patrimonial, receita de serviços e transferências de capital. 
 

23 – Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas. Assinale a alternativa correta: 

A) Processado significa que foram contabilizados; 
B) Não processados são aqueles que não foram registrados na contabilidade; 
C) Não processados são aqueles que não foram liquidados; 
D) Processados são aqueles que foram liquidados; 
E) As alternativas C e D estão corretas.  
 
 
24 – Sobre a dívida fundada é correto afirmar: 
 
A) São os compromissos financeiros inferiores a doze meses; 
B) Não integram as obrigações de curto prazo; 
C) Incorpora os valores inscritos na dívida flutuante; 
D) São os compromissos financeiros superiores à doze meses; 
E) Compreende a soma dos restos a pagar e as consignações. 
 

25 - Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais. Marque a alternativa 
correta quanto ao número do anexo da Lei Federal Nº 4.320/64 que representa, respectivamente, esses 
demonstrativos: 

A) Anexo 13, Anexo 12, Anexo 14, Anexo 14; 
B) Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15; 
C) Anexo 14, Anexo 10, Anexo 13, Anexo 15; 
D) Anexo 10, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 15; 
E) Anexo 15, Anexo 14, Anexo 13, Anexo 12; 
 
 
26 – Assinale a alternativa que não representa um princípio orçamentário: 
 
A) Anualidade; 
B) Temporalidade  
C) Anualidade; 
D) Universalidade; 
E) Nenhum dos anteriores. 
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27 – No Grupo Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial são registrados os valores: 
 
A) Consignações; 
B) Restos a Pagar; 
C) Serviços da dívida a pagar; 
D) Cauções; 
E) Todas estão corretas. 

 
 
28 – A constituição federal de 1.988 em seu artigo 212 define que os estados, municípios e distrito 
federal aplicarão da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino nunca menos que: 
 
A) 5% da receita; 
B) 8% da receita; 
C) 25% da receita; 
D) 15% da receita; 
E) 16,66 da receita. 
 
 
 

              Balanço Patrimonial da Prefeitura de Vitorino em 31/12/2007.                     

Ativo financeiro 7.800 Passivo Financeiro 3.600 

 Disponível 4.200  Restos à pagar 1.500 

 Realizável 3.600  Depósitos 2.100 

Ativo Permanente 9.000 Passivo Permanente 9.600 

 Bens 2.00  Dívida fundada 9.600 

 Créditos 1.600   

Ativo Compensado 1.200 Passivo Compensado 1.200 
 
 
 
29 - Considerando o saldo das contas do Balanço Patrimonial da Prefeitura de Vitorino, pode-se afirmar 

que o: 
 
A) Ativo Real é 12.000; 
B) Passivo Real a Descoberto é 3.600; 
C) Passivo Real líquido é 600; 
D) Passivo Real é 9.600; 
E) Ativo Real líquido é 3.600. 
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30- De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o somatório das Receitas Tributárias, 
Contribuições, Patrimoniais, Industriais, Agropecuárias, Serviços, Transferências Correntes e outras 
receitas correntes, deduzidas, sempre, as duplicidades é chamada de: 
 
A) Receita Primária; 
B) Receita Corrente; 
C) Receita Anual Bruta; 
D) Receita Corrente Líquida; 
E) Receita Anual Líquida. 
. 
31 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com pessoal do Poder Executivo 
Municipal é limitadas em: 
 
A) 60% da Receita Primária; 
B) 60% da Receita Corrente Líquida; 
C) 54% da Receita Primária; 
D) 54% da Receita Corrente Líquida; 
E) 51,30% da Receita Corrente Líquida. 
 
 
32 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias é acompanhada pelos anexos de Metas Fiscais e de Riscos 
Fiscais.  Assinale a alternativa correta: 
 
A) No Anexo de Metas Fiscais é demonstrada a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano 
anterior. 
B) No Anexo de Metas Fiscais temos o demonstrativo das metas anuais, instruídos com memória e 
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos comparando com as fixadas nos três 
exercícios anteriores. 
C) No Anexo de Riscos Fiscais temos evolução do patrimônio destacando origem e aplicação dos 
recursos com alienação de ativos. 
D) No Anexo de Riscos Fiscais temos a avaliação da situação financeira e atuarial. 
E) As alternativas A e B estão corretas.   
 
 
33 – De acordo com a instrução normativa Nº 20 do Tribunal de Contas do Estado, o Sistema de 
Informações Municipais – Acompanhamento Mensal, denominado SIM-AM, constitui-se em sistema de 
banco de dados, abrangendo informações contábeis, patrimoniais, administrativas e gerenciais das 
entidades públicas e respectivos controles internos. Marque a alternativa correta: 
 
A) O Tribunal de Contas, disponibiliza na internet, o Relatório Resumido da  Execução Orçamentária e 
seus demonstrativos, e o Relatório de Gestão Fiscal, nos moldes padronizados pelas Portarias nº 
574/07 e nº 575/07 da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, a partir dos dados 
captados pelo SIM-AM;  
B) As informações do SIM-AM são utilizadas pelo Tribunal de Contas para fins 
de publicação no portal eletrônico da internet e elaboração do Informe de Controle Social. 
C) As remessas de informações ao Tribunal de Contas, através do SIM-AM, 
serão realizadas até o trigésimo dia do mês seguinte ao de encerramento do bimestre, de conformidade 
com a agenda de obrigações para o exercício, aprovada por Instrução 
Normativa específica. 
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D) Os diários mensais da Contabilidade e os registros auxiliares da Tesouraria e da Arrecadação serão 
convertidos em arquivos magnéticos no mesmo formato definido para os arquivos de importação de 
dados do SIM-AM. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 
 
34 - De acordo com a instrução normativa IN 21/2008 do Tribunal de Contas do Estado, é correto 
afirmar: 

 
A) Dispões sobre a realização de inspeções in loco e outras providências; 
B) Orienta quanto ao Layout das tabelas de importação do SIM-AM; 
C) Institui o Calendário de Obrigações; 
D) Estabelece normas para a elaboração do Orçamento Anual; 
E) Orienta o controle interno na elaboração dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
35 - A instrução do Tribunal de Contas do Estado que estabelece orientações especificas sobre 
Prestação de Contas Anual dos Municípios para o exercício de 2007 é: 
 
A) IN 19/2008, 
B) IT 41/2007; 
C) IT 12/2008; 
D) IN 21/2008; 
E) IT 48/2006. 
 
 
36 - Para os registros das operações de receitas e despesas da contabilidade pública, adota-se: 
 
A) o regime de competência, reconhecendo como lançamentos os tributos lançados e não arrecadados 

e as despesas empenhadas e não pagas. 
B) o regime de caixa, reconhecendo como lançamentos as receitas e despesas efetivamente pagas ou 

recebidas durante o ano financeiro. 
C) o regime misto, reconhecendo como lançamentos no exercício contábil as receitas nele arrecadadas 

e as despesas nele legalmente empenhadas, admitidas algumas exceções pelo vigor da lei. 
D) o regime de competência, reconhecendo os tributos lançados e não arrecadados e o regime de caixa 

para as despesas empenhadas e pagas. 
E) o regime de caixa, reconhecendo como lançamentos os tributos lançados e não arrecadados e as 

despesas empenhadas e não pagas. 
 
 
37 -  A disciplina normativa das licitações e contratos administrativos é integrada por normas de 
diversa natureza. O núcleo primordial dessa disciplina se encontra: 
 
A) na Constituição Federal; 
B) na Constituição Estadual; 
C) na Lei nº 101/2000; 
D) na Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores; 
E) na Lei nº 4.320/64, com as alterações posteriores. 
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38 - As metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, estão compreendidas: 
 
A) na lei de diretrizes orçamentárias. 
B) na lei de orçamentos anuais. 
C) na lei das metas prioritárias. 
D) no plano plurianual. 
E) nos princípios orçamentários. 
 
 
39 - Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle externo, compete, nos termos 
da Constituição Estadual e na forma estabelecida na lei estadual complementar nº 113/2005, exceto: 

 
A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais; 
B) julgar as contas dos chefes dos órgãos do Poder Legislativo estadual e municipal, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e deste Tribunal; 
C) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; 

D) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta ou indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

E) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelas empresas privadas mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.  

 
 
 
40 - Qual dos itens a seguir indica o correto funcionamento do mecanismo do débito e do crédito nas 
contas de Consignações do Passivo Financeiro? 
 
A) Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições por débito; 
B) Os aumentos são registrados por débitos e as diminuições por créditos; 
C) Os pagamentos são registrados por créditos e as obrigações por débito; 
D) Tudo que entra debita e tudo que sai credita; 
E) Os aumentos são debitados e as diminuições creditadas. 
 
 
41 – O Pagamento de uma Nota de Empenho referente à amortização de uma parcela de um contrato 
de operação de crédito reflete: 
 
A) Uma diminuição do Passivo; 
B) Um aumento ao Passivo; 
C) Uma diminuição do ativo; 
D) Um aumento do ativo; 
E) Uma variação patrimonial. 
 
 
42 - Segundo o artigo 40 da lei 4.320/64; créditos adicionais do orçamento são?  
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A) Autorizações de receitas não computadas na lei de Orçamento; 
B) Autorizações de despesa e receitas não computadas na lei de Orçamento; 
C) Autorizações de despesa não computadas na lei de Orçamento; 
D) Autorizações de débitos e créditos não computadas na lei de Orçamento; 
E) Autorizações de receitas não computadas na lei de Orçamento. 
 

 
 

    Prefeitura de Vitorino     
 
Mês de Dezembro de 2007 
 

           RECEITAS ARRECADADAS 
 

Receita Total 37.100 

Receitas Correntes 17.100 

Receita de Impostos 4.100 

 IPTU 3.200 

 IRRF 100 

 ISS 800 

Transferências Correntes 13.000 

 FPM 8.000 

 ICMS 5.000 

Receitas de Capital 20.000 

 Operação de Crédito 20.000 

Deduções 1.540 
 
 
 
 
 
43 – Considerando as receitas arrecadadas no mês de dezembro de 2007 pela Prefeitura de Vitorino, 
qual das alternativas representa o cumprimento da aplicação do valor mínimo de 15% em despesas e 
ações com saúde? 
 
A) 2.735; 
B) 2.560; 
C) 2.430; 
D) 1.950; 
E)    615. 
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44 - Considerando as receitas arrecadadas no mês de dezembro de 2007 pela Prefeitura de Vitorino, 
qual das alternativas representa o valor exato da aplicação mínima de 25% em educação?  

 
A) 4.050; 
B) 9.275; 
C) 5.000 
D) 4.275; 
E) 3.250. 
 
 
 
45 - Considerando as receitas arrecadas no mês de dezembro de 2007 e as despesas com pessoal para 
fins de apuração do limite estabelecido na LRF totalizaram 7.825, assinale a alternativa correta quanto 
a Receita Corrente Líquida e o percentual das despesas com pessoal, respectivamente.  

 
A) 15.560 e 45,76%; 
B) 17.100 e 45,76; 
C) 15.560 e 50,29%; 
D) 17.100 e 50,29%; 
E) 18.640 e 41,98%. 
 
 
 
46- É competência do município de Vitorino, exceto: 
 
A) legislar sobre assuntos de interesse local. 
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei.  
D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação pré-

escolar e ensino fundamental.  
E) n.d.a  
 
 
 
 
47- Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no regimento 
interno. Exceto: 
 
A) Representar a Câmara Municipal  
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em Lei. 
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.    
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei. 
E) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.  
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48- A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em órgão 
de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da 
Administração Pública: 
 
 
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não existir 

órgão oficial e imprensa local. 
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos 

Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei. 
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a 

distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba tal 
impressão. 

D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da Prefeitura e 
Câmara Municipal.  

E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha circulação 
no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis. 

 
49- Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Exceto: 
 
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.  
B) Elaborar seu regimento interno  
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias e do 

País a qualquer tempo.  
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal, desde 

que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local.. 
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.     

 
50- O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Qual dentre 
as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal. 
 
A) Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
B) Leis Ordinárias. 
C) leis Delegadas 
D) Leis complementares 
E) n.d.a 
 
 
_____________________________________________________BOA SORTE____ 
 




