
Regimento Interno

01- O Senado Federal reunir-se-á:
a) anualmente
b) semestralmente
c) mensalmente
d) bimestralmente
e) trimestralmente

02- A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de 
reuniões preparatórias, que obedecerão às seguintes normas:
I – iniciar-se-ão com o quorum mínimo de um sexto da composição do Senado, em horário fixado 
pela Presidência, observando-se, nas deliberações;
II  –  a  direção dos trabalhos caberá à Mesa anterior,  dela  excluídos,  no início  de legislatura, 
aqueles cujos mandatos com ela houverem termina do, ainda que reeleitos;
III  – na falta dos membros da Mesa anterior,  assumirá a Presidência o mais idoso dentre os 
presentes, o qual convidará, para os quatro lugares de
Secretários, Senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas.
Sendo assim, temos como verdadeiro (s):
a) somente o item I
b) somente os itens I e II
c) todos eles
d) nenhum deles
e) somente os itens I e III

03- O Senador deverá tomar posse dentro de noventa dias, contados da instalação da sessão 
legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da diplomação, podendo o prazo ser prorrogado, 
por motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais _____ dias.
a) 10
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35

04- O Senador só poderá usar da palavra mais de _____ vezes por semana se não houver outro 
orador inscrito que pretenda ocupar a tribuna.
a) três
b) quatro
c) duas
d) cinco
e) seis

05- O primeiro Suplente, convocado para a substituição de Senador licenciado, terá o prazo de 
trinta dias improrrogáveis para prestar o compromisso, e, nos casos de vaga ou de afastamento, 
de   sessenta  dias,  que  poderá  ser  prorrogado,  por  motivo  justificado,  a  requerimento  do 
interessado, por mais ____ dias.
a) 10
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35



06- O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado à hora regimental, para tomar parte nas 
sessões do Plenário, bem como à hora de reunião
da comissão de que seja membro, cabendo-lhe:
I – oferecer proposições, discutir, votar e ser votado;
II  –  solicitar  informações  às  autoridades  sobre  fatos  relativos  ao  serviço  público  ou  úteis  à 
elaboração legislativa;
III – usar da palavra, observadas as disposições deste Regimento.
Sendo assim, temos como verdadeiro (s):
a) somente o item I
b) somente os itens I e II
c) todos eles
d) nenhum deles
e) somente os itens I e III

07- É facultado ao Senador, uma vez empossado:
I – examinar quaisquer documentos existentes no Arquivo;
II – requisitar da autoridade competente, por intermédio da Mesa ou diretamente, providências 
para garantia das suas imunidades e informações para sua defesa;
III  – frequentar a Biblioteca e utilizar os seus livros e publicações,  podendo requisitá-los para 
consulta,  fora  das  dependências  do  Senado,  desde  que  não  se  trate  de  obras  raras,  assim 
classificadas pela Comissão Diretora;
Sendo assim, temos como verdadeiro (s):
a) somente o item I
b) somente os itens I e II
c) todos eles
d) nenhum deles
e) somente os itens I e III

08- A remuneração do Senador é devida:
I – a partir do início da legislatura, ao diplomado antes da instalação da primeira sessão legislativa 
ordinária;
II – a partir da expedição do diploma, ao diplomado posteriormente à instalação;
III – a partir da posse, ao Suplente em exercício.
Sendo assim, temos como verdadeiro (s):
a) somente o item I
b) somente os itens I e II
c) nenhum eles
d) todos deles
e) somente os itens I e III

09- O Senador poderá fazer uso da palavra nos cento e vinte minutos que antecedem a Ordem do 
Dia,  por  _____  minutos,  nas  sessões  deliberativas,  e  por  vinte  minutos,  nas  sessões  não 
deliberativas.
a) 10
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35

10- Haverá, sobre a mesa, no plenário, ______ especial no qual se inscreverão os Senadores que 
quiserem usar da palavra, nas diversas fases da sessão, devendo ser rigorosamente observada a 
ordem de inscrição.



a) livro
b) documento
c) anotação
d) bloco de nota
e) nenhum deles

Gabarito
01. A
Comentários: O correto, segundo o artigo segundo do regimento interno é anualmente.

02. C
Comentários: De acordo com o artigo terceiro do regimento interno, todos estão corretos.

03. D
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo quarto, parágrafo quinto do regimento interno é 
de 30 dias.

04. C
Comentários: O correto é duas vezes, segundo o artigo 17, parágrafo primeiro do regimento 
interno.

05. D
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo quinto do regimento interno é de 30 dias.

06. C
Comentários: De acordo com o artigo oitavo do regimento interno, todos estão corretos.

07. C
Comentários: De acordo com o artigo nono  do regimento interno, todos estão corretos.

08. D
Comentários: De acordo com o artigo 12  do regimento interno, todos estão corretos.

09. A
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo quinto do regimento interno é de 10 minutos.

10. A
Comentários: O correto segundo o artigo 17 do regimento interno é livro.


