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1- A Câmara Municipal é o órgão ______ do Município, composto de Vereadores eleitos em 

sufrágio universal, por voto _____ e secreto. Completa corretamente a lacuna: 

a) executivo, indireto  

b) judiciário, direto  

c) legislativo, direto  

d) fiscal, indireto  

COMENTÁRIO: 

Art. 1º - A Câmara Municipal é o órgão legislativo do Município, composto de Vereadores eleitos 

em sufrágio universal, por voto direto e secreto, e tem sua sede no edifício localizado à Rua 

Feliciano Sodré no100, nesta cidade, podendo, de forma itinerante, realizar os trabalhos 

legislativos em local previamente escolhido, observadas as prescrições regimentais. 

GABARITO: C  

 

2- Além das funções legislativas a câmara também possui as seguintes atribuições: 

a) fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial 

b) controle e assessoramento dos atos do Executivo 

c) atos de administração interna. 

d) Todas as alternativas anteriores  

COMENTÁRIO:  

Art. 2º - A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira, 

orçamentária e patrimonial, controle e assessoramento dos atos do Executivo, e ainda pratica 

atos de administração interna. 

GABARITO: D  

 

3- Sobre as funções da câmara de São Gonçalo, marque a alternativa incorreta: 

a) A função legislativa consiste em deliberar, por meio de leis e resoluções, sobre todas as 

matérias de competência do Município, respeitadas as reservas constitucionais de União e do 

Estado. 

b) A função de fiscalização externa é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, 

ou outro órgão que venha a sucedê-lo. 

c) A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre Prefeitos, 

Secretários e Diretores, bem assim Chefes de gabinete Municipais, bem como sobre a Mesa do 

Legislativo e Vereadores. 

d) A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo, 

mediante indicações. 
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COMENTÁRIO: 

§ 2º - A função de fiscalização externa é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 

ou outro órgão que venha a sucedê-lo, compreendendo: 

a) exame das contas da gestão anual do Prefeito; 

b) acompanhamento das atividades financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Município; e 

c) julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens 

e valores. 

GABARITO: B  

 

4- De acordo com o Regimento Interno, as sessões da Câmara terão por local, obrigatoriamente, 

o imóvel destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. 

Essa proibição não se estende: 

a) as ordinárias e extraordinárias 

b) as solenes e itinerantes  

c) as solenes e extraordinárias 

d) as itinerantes e ordinárias  

COMENTÁRIO: 

Art. 3º - As Sessões da Câmara, à exceção das solenes e itinerantes que poderão ser realizadas 

em outro recinto, terão por local, obrigatoriamente, o imóvel destinado ao seu funcionamento, 

considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. 

GABARITO: B  

 

5- No primeiro ano da legislatura, a Câmara de Vereadores reunir-se à em sessão solene no 

primeiro dia de janeiro, sob a Presidência:  

a) do Vereador mais votado dentre os presentes 

b) do Vereador mais idoso dentre os presentes 

c) do Vereador mais antigo dentre os presentes 

d) do Vereador menos idoso dentre os presentes 

COMENTÁRIO: 

Art. 4º - No primeiro ano da legislatura, a Câmara de Vereadores reunir-se à em sessão solene 

no primeiro dia de janeiro, sob a Presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, 

independente de número, para posse dos membros eleitos, que prestará compromisso. 

GABARITO: A 
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1- A Câmara Municipal é o órgão ______ do Município, composto de Vereadores eleitos em 

sufrágio universal, por voto _____ e secreto. Completa corretamente a lacuna: 

a) executivo, indireto  

b) judiciário, direto  

c) legislativo, direto  

d) fiscal, indireto  

 

2- Além das funções legislativas a câmara também possui as seguintes atribuições: 

a) fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial 

b) controle e assessoramento dos atos do Executivo 

c) atos de administração interna. 

d) Todas as alternativas anteriores  

 

3- Sobre as funções da câmara de São Gonçalo, marque a alternativa incorreta: 

a) A função legislativa consiste em deliberar, por meio de leis e resoluções, sobre todas as 

matérias de competência do Município, respeitadas as reservas constitucionais de União e do 

Estado. 

b) A função de fiscalização externa é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, 

ou outro órgão que venha a sucedê-lo. 

c) A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre Prefeitos, 

Secretários e Diretores, bem assim Chefes de gabinete Municipais, bem como sobre a Mesa do 

Legislativo e Vereadores. 

d) A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo, 

mediante indicações. 

 

4- De acordo com o Regimento Interno, as sessões da Câmara terão por local, obrigatoriamente, 

o imóvel destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. 

Essa proibição não se estende: 

a) as ordinárias e extraordinárias 

b) as solenes e itinerantes  

c) as solenes e extraordinárias 

d) as itinerantes e ordinárias  
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5- No primeiro ano da legislatura, a Câmara de Vereadores reunir-se à em sessão solene no 

primeiro dia de janeiro, sob a Presidência:  

a) do Vereador mais votado dentre os presentes 

b) do Vereador mais idoso dentre os presentes 

c) do Vereador mais antigo dentre os presentes 

d) do Vereador menos idoso dentre os presentes 

 

6- Caso o vereador não tome posse no dia da abertura da legislatura, qual será o prazo que ele 

terá para tomar posse ? 

a) 5 dias 

b) 10 dias 

c) 15 dias 

d) 20 dias 

 

7- A mesa diretora da Câmara de Vereadores será composta de: 

a) Presidente, 1º Vice Presidente, 2º Vice Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 3º Secretário 

e 4º Secretário  

b) Presidente, 1º Vice Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 3º Secretário, 4º Secretário  e 5º 

Secretário 

c) Presidente, 1º Vice Presidente, 2º Vice Presidente, 3º Vice Presidente, 4º Vice Presidente, 1º 

Secretário, 2º Secretário, 3º Secretário 

d) Presidente, 1º Vice Presidente, 2º Vice Presidente, 3º Vice Presidente, 1º Secretário, 2º 

Secretário, 3º Secretário 

 

8- A mesa diretora da Câmara será eleita para um mandato de: 

a) 1 ano  

b) 2 anos 

c) 3 anos  

d) 4 anos 

 

9- Dentre as atribuições do presidente da Câmara não se encontra: 

a) dirigir os trabalhos em Plenário 

b) propor projetos de lei que crie, ou extinguam cargos dos serviços da Câmara e fixem os 

respectivos vencimentos 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D C A A D D D D C B 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C B A A D B A D C 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D A D A C B C A C C 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B C B C D A D C B D 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

A D D B A A C A A C 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

C B D A D C B D A A 

 

81 82 

B B 

 

 

 

 

 

 


