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CONCURSO PÚBLICO  001/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS -SC 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Legislação 

15 
10 
15 
 

Total de questões  40 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CÂMARA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC –AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 contem apena verbos 

irregulares. 

a) faço, sou e vou. 

b) aceito, canto e irei. 

c) falir, mando e reaver. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

2) Assinale a frase que contem sujeito na voz passiva. 

a) Eles exigiram a presença da treinadora. 

b) A plateia aplaudiu o palestrante. 

c) Os jogadores foram vaiados pela arquibancada. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Leia o texto para as questões 3 e 4. 

[...] Atualmente, os países que mais desmatam são os de 

economias emergentes, pois, embora tentem controlar 

esse problema, o desmatamento de suas florestas avança 

à medida que seus sistemas econômicos evoluem. Até 

bem pouco tempo atrás, o campeão mundial de 

desmatamento era o Brasil, principalmente em razão do 

crescimento da fronteira agrícola sobre as áreas da 

Floresta Amazônica. No entanto, recentemente, o país foi 

ultrapassado pela Indonésia, que possui uma ampla área 

verde, mas que vem desflorestando duas vezes mais do 

que é desmatado anualmente no território brasileiro. 

Segundo levantamentos realizados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), atualmente são desmatados quase 

sete milhões de hectares por ano. Isso significa a perda 

não tão somente de vegetações, mas também de várias 

espécies animais, pois o seu habitat encontra-se cada vez 

mais diminuto. Com isso, o equilíbrio ecológico pode 

tornar-se ameaçado. [...] 

PENA, Rodolfo F. Alves. "Desmatamento"; Brasil Escola. 

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-

desmatamento.htm>. Acesso em 27 de novembro de 2017. 

3) O trecho retirado do site Brasil escola, de Rodolfo F. 

Alves Pena pode ser denominado do gênero: 

a) Crônica. 

b) Reportagem. 

c) Conto. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4)A temática principal do texto é: 

a) Abordar os principais problemas do desmatamento no 

Brasil. 

b) Informar ao leitor do grande número de animais e 

espécies que morrem vítimas do desmatamento. 

c) Apontar os países líderes em desmatamento no mundo e 

explorar as consequências do problema. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

5) Com relação a acentuação das palavras, assinale a 

alternativa que contem acentuação inadequada. 

a) bambú/sutíl/reduzí-la. 

b) café/inglês/metrô. 

c) jóquei/aniversário/ingênuo. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

6) Nos versos ― É ferida que dói e não se sente. /É um 

contentamento descontente. ‖ De Luís de Camões 

existe a presença de uma figura de linguagem. Ela pode 

ser classificada como: 

a) Pleonasmo. 

b) Paradoxo. 

c) Metonímia. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

7) Com relação aos termos integrantes de uma oração é 

incorreto afirmar que: 

a) São termos integrantes de uma oração os complementos 

nominais ou verbais e agente da passiva. 

b) O agente da passiva é o complemento preposicionado, 

ele representa o ser que pratica a ação expressa por um 

verbo na voz passiva. 

c) O complemento nominal pode ser dividido entre direto e 

indireto de acordo com o sujeito. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

8) Indique qual das alternativas abaixo apresenta uma 

antítese. 

a) “A água não para de chorar. “ Manoel Bandeira. 

b) “O mito é o nada que é tudo” Fernando Pessoa. 

c) “Rios te correrão dos olhos, se chorares!.” Olavo Bilac. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas 

 

9) Identifique qual das frases abaixo apresenta uso 

incorreto de crase. 

a) Eu fui à casa de Mariana ontem. 

b) A professora mandou escrever à caneta. 

c) Já entregou seu presente à Daniele? 

d) Já entregou seu prova à Amanda? 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

10) Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, cercada de jardins e, tendo ao lado, uma bela 

piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos 

se alastrando pela encosta do morro, comprometesse 

tanto a paisagem. Diariamente desfilavam diante do portão 

aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d’ água na 

cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha 

de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o 

jardim.  

Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e 

ficavam olhando. Naquela manhã de sábado ele tomava se 

gim-tônico no terraço, e a mulher um banho de sol, 

estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam 

que alguém os observava pelo portão entreaberto. Era um 

ser encardido, cujos trapos em forma de saia não 

bastavam para defini-la como mulher.  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
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Segurava uma lata na mão, e estava parada, à espreita, 

silenciosa como um bicho. Por um instante as duas 

mulheres se olharam, separadas pela piscina. De súbito 

pareceu à dona de casa que a estranha criatura se 

esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergue-

se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror 

que ela se aproximava lentamente: já atingia a piscina, 

agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la, 

em desafio, e agora colhia água com a lata.  

Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, 

meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco 

sumia-se pelo portão. Lá no terraço o marido, fascinado, 

assistiu a toda acena. Não durou mais de um ou dois 

minutos, mas lhe pareceu sinistra como os instantes 

tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate. 

Não teve dúvida: na semana seguinte vendeu a casa. 

Fernando Sabino. A Mulher do vizinho. 17 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 1997. 
O texto do autor Fernando Sabino escrito em 1977, pode 

ser classificado um texto do gênero: 

a) Reportagem. 

b) Conto. 

c) Crônica. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

Leia a Canção de Carlota para responder as questões 
11, 12, 13, 14 que seguem.  

 

O Mundo é Um Moinho 
Cartola 

Ainda é cedo, amor 
Mal começaste a conhecer a vida 

Já anuncias a hora de partida 
Sem saber mesmo o rumo que irás tomar 

Preste atenção, querida 
Embora eu saiba que estás resolvida 

Em cada esquina cai um pouco a tua vida 
Em pouco tempo não serás mais o que és 

Ouça-me bem, amor 
Preste atenção, o mundo é um moinho 

Vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos 
Vai reduzir as ilusões a pó 
Preste atenção, querida 

De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares estás à beira do abismo 

Abismo que cavaste com os teus pés. 

 
11)  Qual sentido da  expressão ―Vai reduzir as ilusões 
a pó‖ na música. 
a) As ilusões serão multiplicadas.  
b) As ilusões se tornarão realidade.  
c) As ilusões vão deixar de existir. 
d) As ilusões não vão deixar de existir. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
12) Observe os verbos grifados na canção: Irás, serás, 
serás, herdarás, estarás. Assinale a alternativa que 
corresponde a conjugação desses verbos.  
a) Todos os verbos estão conjugados na terceira pessoa 
do plural do presente do indicativo.  
b) Todos os verbos estão conjugados na segunda pessoa 
do singular do futuro do presente. 

c) Todos os verbos estão conjugados na segunda pessoa 
do plural do pretérito imperfeito. 
d)Todos os verbos não estão conjugados na segunda 
pessoa do singular do futuro do presente. 
e) Nenhumas das alternativas.  
 
13) Assinale o sinônimo de Mesquinho sem alterar o 
sentido do seguinte trecho ―Ouça-me bem, amor/ 
Preste atenção, o mundo é um moinho/Vai triturar teus 
sonhos, tão mesquinhos/ Vai reduzir as ilusões a pó‖ 
a) Diminuto. 
b) Generoso. 
c) Sovina. 
d)Todas as alternativas 
e) Nenhuma das alternativas.  

 
14) Em todo primeiro verso de cada estrofe há um 
vocativo, ― Ainda é cedo, amor ― ―Preste atenção, 
querida‖, ― Ouça-me bem, amor‖, ―Preste atenção, 
querida‖ como podemos interpretar o uso do vocativo 
na canção. 
a) O Vocativo é usado para chamar, fazendo assim o 
ouvinte presente, com discurso direcionado a esse “amor”, 
essa “ querida”. 
b) O Vocativo é uma figura de linguagem, assim o uso 
dela faz com que ligação com quem está falando e para 
quem está falando, nesse caso uma pessoa está falando 
com a “ queria”, o ”amor.  
c) O Vocativo é usado para chamar carinhosamente as 
pessoas, só é vocativo os apelidos carinhosos como “ 
amor e “querida”. 
d) O Vocativo não é usado para chamar, fazendo assim o 
ouvinte presente, com discurso direcionado a esse “amor”, 
essa “ querida”. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão acentuadas de forma CORRETA.  
a) Agricóla, política, grafía.  
b) convés, faísca, bônus. 
c) trísteza, albúm, anzoís. 
d)Todas as alternativas. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 

MATEMÁTICA 

16) Considere a função x-y=6  

X 0 4 B C 

Y -6 A 0 2 

Quais os valores de A, B e C na tabela associada à 
função? 
a) A=8, B=6, C=-2 
b)A=-2, B=6, C=8 
c)A=4, B=0, C=2 
d)A=9, B=7, C=8 
E)Nenhumas das alternativas. 

    

 
17)Paulo, Sandra e João vão fazer um curso de 
especialização, durante um mês. Paulo vai participar 
do curso dia 3 ao dia 24, Sandra vai participar do 
curso do dia 4 ao dia 28 e João  do dia 7 ao dia 30. 
Quantos dias os três vão participar juntos? 
a)20 
b)22 
c)18 
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d)Nenhuma das alternativas. 
   e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
18)Calculando o valor numérico da expressão a seguir 
[(24+ 4x3) ÷ 4+3x 5] ÷ 8 assinale a alternativa 
CORRETA: 
a)4 
b)3 
c)6 
d)9 
e)Nenhuma das alternativas. 
 
19)Uma confecção vendeu 225 calças jeans a R$ 54.27 
cada e 345 blusas a R$ 32.54 cada. O valor total  da 
venda  foi de: 
a)R$ 23.437.05 
b)R$ 22.210.75 
c)R$ 21.437.06 
d)R$19.585.03 
e)Nenhuma das alternativas. 

   . 

 
20)Analise as afirmativas abaixo sobre as frações e as 
representações decimais: 
I)223/1000= 0,223 
II)9/25=2,78 
III)18/16=1,125 
IV)134/10000=0,0134 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, II, IV. 
b)Apenas I, III, IV. 
c)Apenas II, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 

   e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
21) Para fazer um trabalho escolar Ivan precisava 
realizar a seguinte soma: 12,728 + 0,58. Qual foi o 
resultado obtido? 
a) 60,728. 
b)12,786. 
c) 13,308 
d)12,900. 
e) Nenhuma das alternativas. 

    

22) Determine  𝟕𝟐𝟐𝟓  : 
a) 75 
b) 85 
c) 95 
d)105 
e) Nenhuma das Alternativas. 

    

 
23) Três amigos foram a uma sorveteria e gastaram R$ 
139,11. A conta foi divida igualmente entre eles. 
Quanto cada um pagou? 
a) R$ 46,37 
b) R$ 47,67 
c) R$ 48,27 
d) Nenhuma das Alternativas. 

   e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
24)  Sabendo que o ano tem 365 dias ao todo. 
Henrique trabalhou 40% desses dias. Quantos dias 
Henrique trabalhou no ano? 
a) 135 dias. 
b) 142 dias. 

c) 146 dias. 
d) 200 dias 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
25)  Mirian tem 800 canetas, 60% na cor preta, 20% na 
cor azul, 15% na cor vermelha e 5% na cor verde. 
Quantas canetas na cor vermelha Mirian tem? 
a) 120. 
b) 160. 
c) 180. 
d) 200, 
e) Nenhuma das alternativas. 

    

LEGISLAÇÃO. 
26)Conforme a Constituição do Estado de Santa 

Catarina. Art. 11 — O Estado não intervirá nos 

Municípios, exceto quando: Analise as afirmativas 

abaixo  referente ao artigo citado acima: 

I) deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 

dois anos consecutivos, a dívida fundada.  

II) quando  forem prestadas contas devidas, na forma da 

lei. 

 III)não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino 

e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 IV - o Tribunal de Justiça der provimento a 

representação para assegurar a observância de 

princípios indicados nesta Constituição ou para prover 

a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)Apenas  I, II,IV. 

b)Apenas I, III, IV. 

c)Apenas I, II, III. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
27)Baseado  na Constituição do Estado de Santa 

Catarina. Art. 27— São direitos dos servidores públicos, 

além de outros estabelecidos em lei:  Identifique   a 

alternativa CORRETA que condiz com dois direitos 

acerca do artigo citado acima: 

a) décimo terceiro vencimento com base na remuneração 

integral ou no valor dos proventos; piso de vencimento não 

inferior ao salário mínimo nacionalmente unificado. 

b) remuneração do trabalho noturno igual a do diurno; 

percepção dos vencimentos e proventos até o primeiro dia 

útil do mês a que correspondem. 

c) repouso semanal remunerado, exceto aos domingos; 

licença remunerada à gestante, com a duração de cento e 

oitenta  dias. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

28)De acordo com a Constituição do Estado de Santa 

Catarina. Art. 105 — A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: Analise as afirmativas e marque V(verdadeiro) e 

F(falso) referente ao artigo citado acima: 



6 

 

(  )Polícia Civil. 

(   ) Polícia Militar. 

(  )Polícia Federal. 

(  ) Corpo de Bombeiros Militar. 

(  ) Instituto Geral de Perícia. 

(  )Tribunal Superior Estadual. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência  

CORRETA: 

a)V, F, V, V, V, V. 

b)V, F, F, V, V, F. 

c)V, V, F, V, V, F. 

d)V, V, V, V, V, V. 

e)Nenhuma das  alternativas. 

 

29)De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal Irineópolis-SC. Art. 16 O Presidente da 
Câmara ou seu substituto legal só terá direito a voto: 
Analise as afirmativas abaixo referente ao artigo citado 
acima: 
(I ) na eleição da Mesa; 
(II) quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto 
favorável de dois terços dos membros da Câmara; 
(III ) nas votações secretas; 
(IV) nas votações nominais;  
(V) quando houver empate em qualquer votação no 
Plenário, salvo nos casos de votações secretas. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Somente I, II, III, IV. 
b)Somente I, III, V. 
c)Somente I, III, IV , V. 
d) Somente I e II. 
e)Nenhuma das alternativas. 
 

 
30) Embasado no  Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Irineópolis-SC Art. 79 Durante as Sessões, 

o Vereador só poderá falar segundo as seguintes 

normas: I - os Vereadores utilizarão da Tribuna nos 

seguintes casos: EXCETO: 

a) como oradores, desde que devidamente inscritos; 

b) para discussão de proposição; ou 

c) em Explicação Pessoal. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31) Com base no  Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Irineópolis-SC  assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Indicação é a proposição em que o Vereador sugere 

medidas de interesse público ao Poder Executivo Municipal. 

b)Regimento é todo pedido verbal ou escrito, feito por 

Vereador ou Comissão ao Presidente da Câmara ou por seu 

intermédio, sobre qualquer assunto. 

c) Requerimento são as informações, solicitações e 

sugestões encaminhadas a entidades públicas ou a 

particulares. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32) De acordo com o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Irineópolis-SC. Complete o  Art. 118 Moção 

é a proposição---------. 

a) que tem por fim regular toda matéria legislativa de 

competência da Câmara e sujeita à sanção do Prefeito. 

b) destinada a regular matéria que exceda os limites da 

economia interna da Câmara, mas não sujeita à sanção do 

Prefeito, sendo promulgada pelo Presidente da Câmara, 

destinando-se a disciplinar. 

c) em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre 

determinado assunto, aplaudindo, protestando ou 

repudiando. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33) A Lei Orgânica do Município de Irineópolis –SC  

dispõe  Art. 8° -   Compete ao Município: Assinale a 

alternativa CORRETA que corresponde a três 

competências  do artigo citado acima: 

a)  legislar sobre assuntos de interesse local;  fixar, fiscalizar 

e cobrar tarifas ou preços públicos; criar, organizar e 

suprimir distritos, observada a legislação estadual. 

b) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 

instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 

cuidar da saúde e assistência, da proteção e garantia das 

pessoas de deficiência;  proteger os documentos, as obras 

e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

c)  impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e 

cultura;  proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e a ciência;  proteger o meio ambiente e combater 

a poluição em qualquer de suas formas. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

34)Conforme a  Lei Orgânica do Município de Irineópolis 

–SC . Art. 15 -   São estáveis após dois anos de efetivo 

exercício, os servidores nomeados em virtude de 

concurso público. Assinale a alternativa CORRETA que 

corresponde a um paragrafo decorrente do artigo 

acima: 

a) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude 

de sentença judicial transitada em julgado ou mediante 

processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa. 

b)  O tempo de serviço público federal, estadual ou 

municipal será computado integralmente para os efeitos de 

aposentadoria e de disponibilidade. 

c) A investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

35) compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema 

proporcional, como representantes do povo, com 
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mandato de quatro anos.  § l° -    São condições de 

elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, 

na forma da lei federal: Assinale a alternativa CORRETA 

relacionada ao artigo citado acima: 

a) a nacionalidade brasileira;  o pleno exercício dos direitos 

políticos;  o alistamento eleitoral;  o domicílio eleitoral na 

circunscrição;  a filiação partidária; a idade mínima de vinte 

e um  anos; ser alfabetizado. 

b) a nacionalidade brasileira;  o pleno exercício dos direitos 

políticos;  o alistamento eleitoral;  o domicílio eleitoral na 

circunscrição;  a filiação partidária; a idade mínima de 

dezoito anos; ser alfabetizado. 

c) a nacionalidade brasileira;  o pleno exercício dos direitos 

eleitorais ;  o alistamento eleitoral;  o domicílio eleitoral na 

circunscrição;  a filiação partidária; a idade mínima de 

dezoito anos; ser alfabetizado. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

36)Com base na Lei Orgânica do Município de 

Irineópolis –SC.  Art. 36 -   A Câmara tem comissões 

permanentes e especiais. Complete o parágrafo § 2° -   

As comissões especiais criadas por deliberação do 

Plenário, serão destinadas: 

a) pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 

(em terço) de seus membros, para a apuração de fato e por 

prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 

responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

b)  ao estudo de assuntos específicos e a representação da 

Câmara em Congressos, solenidades ou outros atos 

públicos. 

c)a discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do 

Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se 

houver recurso de 1/3 (um terço) dos membros da Casa. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

37)Acerca da Lei Orgânica do Município de Irineópolis –

SC.    Art. 39 -   À Câmara Municipal, observado o 

disposto nesta Lei Orgânica, compete elaborar seu 

Regimento Interno, dispondo sobre sua organização, 

política e provimento de cargos de seus serviços e, 

especialmente, sobre: Assinale  a alternativa CORRETA 

referente ao artigo citado acima: 

a) sua instalação e funcionamento; posse de seus 

membros;  eleição da Mesa, sua composição e suas 

atribuições;  periodicidade das reuniões; comissões;  

sessões;  deliberações;  todo e qualquer assunto de sua 

administração interna. 

b) sua instalação e funcionamento; posse de seus 

membros;  eleição da Mesa, sua composição e suas 

atribuições;  periodicidade das reuniões; comissões;  

sessões;  deliberações;  todo e qualquer assunto de sua 

administração externa. 

c) sua instalação e funcionamento; posse de seus membros;  

eleição da Câmara, sua composição e suas atribuições;  

periodicidade das reuniões; comissões;  sessões;  

deliberações;  todo e qualquer assunto de sua 

administração interna. 

d)Nenhuma das alternativas 

e) Todas as alternativas 

38)A Lei Orgânica do Município de Irineópolis –SC 

dispõe     Art. 43 -   A Lei Orgânica Municipal poderá ser 

emendada mediante proposta: EXCETO: 

a) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 

Municipal. 

b)do Prefeito Municipal. 

c) pelo menos 5% dos eleitores municipais. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas 

 

39) A Constituição Federal propõe Art. 151. É vedado à 
União:EXCETO: 
a) instituir tributo que não seja uniforme em todo o território 
nacional ou que implique distinção ou preferência em 
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos 
fiscais destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do País; 
b) tributar a renda das obrigações da dívida pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a 
remuneração e os proventos dos respectivos agentes 
públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas 
obrigações e para seus agentes; 
c) instituir isenções de tributos da competência dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
40)Em conformidade com  aConstituição Federal Art. 
153. Compete à União instituir impostos 
sobre:  Identifique a alternativa CORRETA que 
apresenta três incisos do artigo citado acima; 
a)  transmissão causa mortes e doação, de quaisquer bens 
ou direitos; operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior; propriedade de 
veículos automotores.   
b)  importação de produtos estrangeiros; exportação, para o 
exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; renda e 
proventos de qualquer natureza. 
c) propriedade predial e territorial urbana;transmissão "inter 
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição;serviços de qualquer natureza, não 
definidos em lei complementar. 
d)Nenhuma das alternativas. 
e)Todas as alternativas 
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