
Regimento Interno

01- Ao Primeiro-Secretário compete:
I – ler em plenário, na íntegra ou em resumo, a correspondência oficial recebida pelo Senado, os 
pareceres das comissões, as proposições apresentadas quando os seus autores não as tiverem 
lido, e quaisquer outros documentos que devam constar do expediente da sessão;
II – despachar a matéria do expediente que lhe for distribuída pelo Presidente;
III – assinar a correspondência do Senado Federal.
Nesta situação, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) todos os itens estão corretos.
d) todos os itens estão incorretos.
e) somente os itens I e III estão corretos.

02- Ao Senador é vedado:
I – usar de expressões descorteses ou insultuosas;
II – falar sobre resultado de deliberação definitiva do Plenário, salvo em explicação pessoal.
Nesta situação, temos:
a) somente o item I correto
b) somente o item II correto
c) os dois incorretos
d) os dois corretos
e) o item II está incorreto porque não existe a exceção.

03- O Senado far-se-á representar, nas cerimônias fúnebres que se realizarem pelo falecimento 
de qualquer dos seus membros, por uma comissão constituída, no mínimo, de _____ Senadores, 
designados pelo  Presidente  de ofício  ou mediante  deliberação do Plenário,  sem embargo de 
outras homenagens aprovadas.
a) três
b) quatro
c) duas
d) cinco
e) seis

04-  As vagas, no Senado, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato.
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

05- Considerar-se-á como tendo renunciado:
I – o Senador que não prestar o compromisso no prazo estabelecido neste Regimento;
II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo estabelecido 
neste Regimento.
Nesta situação, temos:



a) somente o item I correto
b) somente o item II correto
c) os dois incorretos
d) os dois corretos
e) o item II está incorreto porque não é suplente.

06- Perde o mandato o Senador:
I – que infringir qualquer das proibições constantes na Constituição;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer à terça parte das sessões deliberativas ordinárias do Senado, em 
cada sessão legislativa anual, salvo licença ou missão
autorizada;
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- Admitida a representação pelo voto do Plenário, o Presidente designará comissão composta 
de _____ membros para instrução da matéria. Recebida e processada, será fornecida cópia da 
representação ao acusado, que terá o prazo de quinze dias úteis, prorrogável por igual período, 
para apresentar, à comissão, sua defesa escrita.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

08- O Senador deverá comunicar ao Presidente sempre que:
I – ausentar-se do País;
II – assumir cargo de Ministro de Estado, de Governador de Território, de Secretário de Estado, do 
Distrito  Federal,  de  Território,  de  Prefeitura  de  Capital  ou  de  chefe  de  missão  diplomática 
temporária
Nesta situação, temos:
a) somente o item I correto
b) somente o item II correto
c) os dois incorretos
d) os dois corretos
e) o item II está incorreto porque ele não deverá assumir cargo de Ministro de Estado.

09- A licença à adotante, concedida à Senadora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança, 
será:
I – de cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade;
II – de sessenta dias, se a criança tiver mais de um ano de idade;
III – de trinta dias, se a criança tiver mais de quatro anos e até oito anos de idade.
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



10- Dar-se-á a convocação de Suplente nos casos de vaga,  de afastamento do exercício do 
mandato para investidura nos cargos, ou de licença por prazo superior a ________ dias.
a) 100
b) 110
c) 115
d) 120
e) 130

Gabarito
01. C
Comentários: De acordo com o artigo 54 do regimento interno, todos os itens estão corretos.

02. D
Comentários: Segundo o artigo 19 do regimento interno, os dois itens estão corretos.

03. A
Comentários: O correto é 3 Senadores, segundo o artigo 27 do regimento interno.

04. D
Comentários: De acordo com o artigo 28  do regimento interno, todos estão corretos.

05. D
Comentários: Segundo o artigo 30 do regimento interno, os dois itens estão corretos.

06. C
Comentários: De acordo com o artigo 32  do regimento interno, todos estão corretos.

07. D
Comentários: O correto, segundo o artigo 33, parágrafo primeiro, é de 9 membros.

08. D
Comentários: Segundo o artigo 39 do regimento interno, os dois itens estão corretos.

09. C
Comentários: De acordo com o artigo 43,  parágrafo sexto do regimento interno,  todos estão 
corretos.

10. D
Comentários: O prazo correto é de 120 dias, segundo o artigo 45 do regimento interno.


