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AGENTE LEGISLATIVO 
 
1. Assinale a oração coordenada sindética explicativa: 

a) Conquistou o cargo de diretoria, portanto teve seu 
salário triplicado. 

b) Estava engordando sem parar, pois comia cinco trufas 
por dia. 

c) Comprei mesas novas para o escritório, mas faltam as 
cadeiras. 

d) Ainda que você se comporte, não te darei presente de 
Natal. 

 
2. Em qual das alternativas a palavra acentua-se pelas 

mesmas regras que a palavra pneumático? 
a) Acórdão. 
b) Êxodo. 
c) Cânon. 
d) Céu. 

 
3. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão 

escritas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Fascínora  maçaroca  açafrão  amassar. 
b) Anticéptico  avesso  carcaça  ocilar. 
c) Cetim  asserção  acervo  víscera. 
d) Aborrecer  absceço  açucena  egresso. 

 
4. O coletivo de espectadores e aves, respectivamente, é: 

a) Acervo  junta. 
b) Auditório  bando  
c) Congregação  fauna. 
d) Junta  fauna. 

 
5. Aponte a regência imprópria: 

a) Infelizmente, a parte de preenchimento dos gráficos 
ficou para mim fazer. 

b) A mãe está clamando por ajuda. 
c) Vou te dar um conselho: concentre-se nos estudos. 
d) Você foi induzida a mentir. 

 
6. A utilização do acento crase na oração abaixo se justifica 

por: 
Fui à cidade. 
a) Fazer parte de uma locução prepositiva. 
b) Estar numa locução adverbial. 
c) Estar diante de uma palavra feminina, clara ou oculta, 

que não repele artigo. 
d) Estar diante de palavra de sentido indefinido. 

 
7. Não encontrei a chupeta da menina. O termo sublinhado 

classifica-se como: 
a) Adjunto adnominal.  
b) Aposto. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Vocativo. 

 
8. Correlacione os autores com as devidas obras literárias, e 

assinale a alternativa correta: 
I. Machado de Assis. 
II. José de Alencar. 

 
( ) Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
( ) Dom Casmurro. 
( ) Lucíola. 
( ) A Mão e a Luva. 
( ) Iracema. 

 
a) I, I, II, I e II. 
b) I, II, I, I e I. 
c) II, II, II, I e I. 
d) II, I, I, II e II. 

 
9. As palavras equivaler e jamais são, respectivamente: 

a) Ambas trissílabas. 
b) Polissílaba e trissílaba. 
c) Polissílaba e dissílaba. 
d) Ambas polissílabas. 

 

10. O emprego das iniciais maiúsculas está incorreto: 
a) Viajarei para Rússia com uma prima Alemã. 
b) O Museu de Arte Moderna de São Paulo está expondo 

as obras de Picasso. 
c) O Colégio Santo Agostinho está realizando uma 

exposição sobre a vida de Jesus Cristo. 
d) Teresópolis está em festa com a visita de Maria Rita e 

Caetano Veloso. 
 

11. Aponte a alternativa em que o termo sublinhado é um 
predicativo do sujeito: 
a) Ela adora macarronada. 
b) Meu pai eliminou parte da exagerada compra. 
c) A torta de banana da vovó é deliciosa. 
d) Quero resolver agora aquelas questões. 

 
12. Os superlativos absolutos de áspero e comum são, 

respectivamente: 
a) Aspericíssimo  comuníssimo. 
b) Aspérrimo  comuncíssimo. 
c) Aspericíssimo  comuncíssimo. 
d) Aspérrimo  comuníssimo. 

 
13. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta: 

Era somente a sociedade que os _____ juntos. 
No Congresso Mundial de Emagrecimento, os médicos 
disseram que a dieta a base de água, fibras e frutas 
______. 
a) Mantinham  é essencial. 
b) Mantinha  são essenciais. 
c) Mantinham  são essenciais. 
d) Mantinha  é essencial. 

 
14. O sinônimo da palavra rechaçar é: 

a) Apoiar. 
b) Rebater. 
c) Interessar. 
d) Ousar. 

 
15. O plural incorreto é: 

a) Gizes. 
b) Escrivães. 
c) Anciãos. 
d) Revólvers. 

 
16. A fração 728 1183 é equivalente à fração irredutível , logo 

a + b é igual a: 
a) 57. 
b) 21. 
c) 32. 
d) 83. 

 
17. O número de modos distintos para se escolher, entre um 

grupo de 9 homens e 7 mulheres, uma equipe de 5 
comissários de bordo constituída de 3 homens e 2 mulheres 
é igual a: 
a) 21.168. 
b) 18.356. 
c) 1.764. 
d) 2.817. 

 
18. A medida em centímetros da base de um retângulo é a 

soma de um número real com seu inverso e a medida da 
altura é a diferença entre o mesmo número e seu inverso. 
Qual é esse número se a área do retângulo é 3,75 cm²? 
a) 8. 
b) 2. 
c) 4. 
d) 6. 
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19. O montante, em reais, produzido por R$ 20.000,00 
aplicados em regime de juro composto a 2% ao mês, 
durante um trimestre é: 
a) R$ 20.224,10. 
b) R$ 21.224,16. 
c) R$ 22.112,00. 
d) R$ 19.224,16. 

 
20. A capacidade de um copo de forma cilíndrica com 

dimensões internas de 12 cm de altura e 25 mm de raio é: 
(Considere = 3,14). 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
21. Resolver a equação: x³ - 4x² + x + 6 = 0, sabendo que a 

soma de duas raízes é 2. 
a) 1; 2; -3. 
b) -1; 2; 3. 
c) 1; 2; 3. 
d) -1; -2; 3. 

 
22. Um triângulo isósceles ABC é tal que um dos seus ângulos 

mede 120° e AB = AC = 4. Calcule a área desse triângulo. 
a) 4. 
b) 2. 
c) 2 3. 
d) 4 3. 

 
23. Um motorista aciona os freios de um carro. Após a freada, o 

veículo percorre 64 m no primeiro segundo e, durante 
alguns segundos, percorre, em cada segundo, 1 2 da 
distância que percorreu no segundo anterior. Ache a 
distância total a ser percorrida no tempo de 4 segundos 
após a freada. 
a) 120 m. 
b) 80 m. 
c) 130 m. 
d) 90 m. 

 
24. Rafaela ganhou de Abel 9 pulseiras, sendo 3 de prata e 6 de 

ouro. Ganhou de Bruno, 11 pulseiras, 7 delas de prata e 4 
de ouro, guardando todas elas em uma pequena caixa de 
jóias. Certo dia, ao sair com Abel, retirou, ao acaso, 
apressadamente, uma pulseira dessa caixa. Observou que 
era uma pulseira de prata. A probabilidade de que a 
pulseira que Rafaela retirou seja uma de prata e que 
ganhou de Abel é igual a: 
a) 1 3. 
b) 3 5. 
c) 1 5. 
d) 3 10. 

 
25. As sucessões: -4; x; y+2 e z; 5; 6 são inversamente 

proporcionais e o fator de proporcionalidade entre elas é 
180. Então o valor de x + y  z é: 
a) 99. 
b) 109. 
c) 19. 
d) 129. 

 
26. Era território boliviano, mas começou a ser ocupado por 

seringueiros brasileiros no final do século XIX, o que 
culminou em um levante armado dos brasileiros liderados 
por Plácido de Castro. Trata-se: 
a) Do Acre. 
b) Do Rio Grande do Sul. 
c) De Rondônia. 
d) Da Bahia. 

 
 
 
 
 

27. Analise o trecho abaixo e responda: 
e esteve no poder, grupos 

minoritários considerados indesejados, como 
testemunhas de Jeová, eslavos, poloneses, ciganos, 
negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais, e 
judeus, foram perseguidos no que se convencionou 
chamar de Holocausto. Os documentos reunidos 
indicam ainda que, enquanto a maior parte das 
vítimas foi submetida à Solução Final (do alemão 
Endlösung der Judenfrage, refere-se ao plano nazista 
de genocídio sistemático contra a população judaica 
durante a Segunda Guerra Mundial), outros foram 

 
 

Sobre quem o texto se refere? 
a) Napoleão Bonaparte. 
b) Adolf Hitler. 
c) Alexandre Magno. 
d) Josef Stalin. 

 
28. Predomina no Planalto Central, no Meio Norte e em parte da 

Bahia e de Minas Gerais: 
a) Clima Equatorial. 
b) Clima Subequatorial. 
c) Tropical de Altitude. 
d) Tropical. 

 
29. A capital do Estado de Santa Catarina é: 

a) Curitiba. 
b) Porto Alegre. 
c) Florianópolis. 
d) Joinvile. 

 
30. Louis Hamilton, um dos favoritos da Fórmula 1, teve sua 

participação na corrida de Monza, realizada em 13 de 
setembro de 2009, na Itália,  interrompida no final dela 
devido: 
a) A um erro na curva, que gerou uma batida no muro. 
b) A presença de óleo na pista, que gerou uma batida no 

muro. 
c) Ao atropelamento de um integrante de sua equipe na 

pista. 
d) A batida em um carro de outra equipe que estava 

parado na pista. 
 
31. Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 

Somente por deliberação da Mesa diretora, e quando 
o interesse público o exigir, poderá o recinto de 
reuniões da Câmara ser utilizado para fins estranhos 
à sua finalidade. 
a) A afirmação está totalmente correta. 
b) A afirmação está parcialmente correta, uma vez que a 

deliberação deverá ser feita exclusivamente pelo 
Presidente da Câmara Municipal. 

c) A afirmação está totalmente incorreta, pois em 
nenhuma hipótese o recinto de reuniões da Câmara 
deverá ser utilizado para fins estranhos à sua 
finalidade. 

d) A afirmação está parcialmente correta, pois o único 
requisito necessário para o recinto de reuniões da 
Câmara ser utilizado para fins estranhos à sua 
finalidade é o interesse público. 

 
32. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Teresópolis, compete privativamente à Mesa da Câmara 
em colegiado, exceto: 
a) Propor ao Plenário projetos de resolução que criem, 

transformem e extingam cargos, empregos ou funções 
da Câmara Municipal, bem como fixem as 
correspondentes remunerações iniciais. 

b) Elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 31 (trinta 
e um) de agosto, a proposta orçamentária da Câmara, 
para ser incluída na proposta geral do Município. 

c) Declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores, nos casos previstos em lei. 

d) Representar, em nome da Câmara, junto aos Poderes 
da União, do Estado e do Distrito Federal. 
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33. O Regimento Interno da Câmara de Teresópolis dispõe que 
o Presidente da Câmara somente poderá votar nas 
seguintes hipóteses, exceto: 
a) Na eleição e destituição da Mesa da Câmara. 
b) Quando houver empate em qualquer votação no 

Plenário. 
c) Nos casos de escrutínio secreto. 
d) Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto 

favorável da maioria simples ou de um terço dos 
membros da Câmara.  
 

34. Os Vereadores são agentes políticos investidos de mandato 
legislativo municipal, eleitos, pelo sistema partidário e de 
representação proporcional, por voto secreto e direto. 
Contudo, analise as assertivas abaixo: 
I. Comparecer às sessões pontualmente, exceto por 

motivo de força maior devidamente comprovado, e 
participar das votações, salvo quando se encontre 
impedido. 

II. Manter o decoro parlamentar. 
III. Não residir fora do município, salvo se possuir mais de 

dois imóveis no Município de sua vereança 
devidamente registrados na Prefeitura Municipal. 

IV. Comparecer decentemente trajado às reuniões, na 
hora prefixada, usando obrigatoriamente gravata e 
paletó. 
 

a) I, II, III e IV são deveres dos Vereadores dispostos no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Teresópolis. 

b) Apenas I e III são deveres dos Vereadores dispostos no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Teresópolis. 

c) Apenas II, III e IV são deveres dos Vereadores 
dispostos no Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Teresópolis. 

d) Apenas I, II e IV são deveres dos Vereadores dispostos 
no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Teresópolis. 

 
35. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Teresópolis: 
a) A renúncia do Vereador far-se-á por ofício dirigido ao 

Presidente da Câmara, reputando-se aberta a vaga 30 
(trinta) dias a partir da sua protocolização. 

b) A extinção do mandato dar-se-á por deliberação do 
Plenário, na forma e nos casos previstos em legislação 
vigente, e se tornará efetiva a partir do Decreto 
Legislativo ou projeto de resolução, promulgado pelo 
Presidente e devidamente publicado. 

c) Em qualquer caso de vaga, licença ou investidura no 
cargo de Secretário Municipal ou equivalente, o 
Presidente da Câmara convocará imediatamente o 
respectivo suplente. 

d) O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 
20 (vinte) dias contados da data da convocação, salvo 
por motivo justo, aceito pela Câmara, quando se 
prorrogará o prazo por mais 5 (cinco) dias. 

 
36. Complete as lacunas abaixo, de acordo com o disposto no 

Regimento Interno da Câmara e assinale a alternativa 
correta: 
A remuneração do Prefeito será fixada pela Câmara 
Municipal no último ano da legislatura, até ____ dias 
antes das eleições municipais, vigorando para a 
legislatura seguinte, observado o disposto nas 
Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do 
Município. Será composta de subsídios e de verba de 
representação, a qual não poderá exceder a _____ de 
seus subsídios. 
 
a) 60 (sessenta)  1 3. 
b) 30 (trinta) - 2 3. 
c) 30 (trinta) - 1 6. 
d) 10 (dez) - 1 3. 

 

37. Analise as assertivas abaixo sobre as Proposições em 
Espécie, dispostas no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Teresópolis: 
I. A iniciativa dos projetos de lei cabe exclusivamente a 

qualquer Vereador e às Comissões Permanentes, 
ressalvados os casos de iniciativa exclusiva do 
Executivo, conforme determinação legal. 

II. Moção é todo pedido verbal feito ao Presidente da 
Câmara ou por seu intermédio, sobre qualquer 
assunto, por Vereador ou Comissão. 
 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente II está correta. 

 
38. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Teresópolis, serão verbais e decididos pelo Presidente da 
Câmara os Requerimentos, exceto: 
a) Juntada de documento ao processo e o seu 

desentranhamento. 
b) A permissão para falar sentado. 
c) A observância de disposição regimental. 
d) A retirada, pelo autor, de proposição ainda não 

submetida à deliberação do Plenário. 
 
39. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis 

dispõe que as sessões da Câmara serão ordinárias, 
extraordinárias ou solenes, assegurado o acesso do público 
em geral na parte reservada a eles. Logo, para que 
qualquer cidadão possa assisti-las é necessário, exceto: 
a) Apresentar-se convenientemente trajado. 
b) Não portar armas. 
c) Conservar-se em silêncio durante os trabalhos. 
d) Ser maior de 21 (vinte e um) anos. 

 
40. Sobre as Discussões, dispostas no Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Teresópolis, analise as assertivas 
abaixo: 
I. A discussão e votação da matéria constante da ordem 

do dia só poderá ser efetuada com a presença da 
maioria absoluta dos membros da Câmara. 

II. Terão uma única discussão e votação o veto, os 
requerimentos, as moções e as matérias que se 
encontrem em regime de urgência. 
 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente II está correta. 

 
41. Reza o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Teresópolis, que o Vereador a quer for dada a palavra 
deverá inicialmente declarar a que título se pronuncia e não 
poderá, exceto: 
a) Falar sobre matéria vencida. 
b) Deixar de atender às advertências do Presidente. 
c) Levantar questão de ordem ou pedir esclarecimento à 

Mesa. 
d) Ultrapassar que lhe competir. 

 
42. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Teresópolis: 
a) Concluída a votação de projeto de lei, com ou sem 

emendas aprovadas, ou de projeto de lei substitutivo, 
será a matéria encaminhada à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, para adequar o texto à 
correção vernacular. 

b) Caberá exclusivamente ao Presidente da Câmara a 
redação final dos projetos de decreto legislativo e de 
resolução. 

c) Aprovado pela Câmara um projeto de lei, este será 
enviado ao Prefeito, para sanção e promulgação ou 
veto, uma vez expedidos os respectivos autógrafos. 

d) Os originais dos projetos de lei aprovados serão, antes 
da remessa ao Executivo, registrados em livro próprio 
e arquivados na Secretaria da Câmara. 
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43. Complete as lacunas abaixo, sobre os direitos sociais 
expressos na Constituição Federal de 1988, e assinale a 
alternativa correta: 

 
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição 
social a duração do trabalho normal não superior a 
_________ diárias e ________ semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução de jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva e a jornada 
de ________ para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva. 
 
a) 10 (dez) horas; 50 (cinquenta) horas; 8 (oito) horas. 
b) 8 (oito) horas; 44 (quarenta e quatro); 6 (seis) horas. 
c) 8 (oito) horas; 40 (quarenta); 6 (seis) horas. 
d) 9 (nove) horas; 45 (quarenta e cinco); 8 (oito) horas. 

 
44. Analise as assertivas abaixo, sobre a promoção pelo critério 

merecimento, disposto no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais de Teresópolis: 
I. A promoção pelo critério do merecimento recairá no 

funcionário escolhido pelo Prefeito, dentre os que 
fiquem na lista que for organizada pela repartição 
competente. 

II. O merecimento será apurado, objetivamente, segundo 
o preenchimento de condições, levando-se em conta 
exclusivamente idoneidade moral e elogios. 
 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente II está correta. 

 
45. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais de Teresópolis, a nomeação de funcionário de 
uma série de classes para outra pertencente ao mesmo 
grupo ocupacional, desde que atendidos os requisitos para o 
provimento do cargo em que vai se investir, chama-se: 
a) Aproveitamento. 
b) Acesso. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 

 
46. Dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de 

Teresópolis que, o funcionário que houver adquirido 
estabilidade só poderá ser demitido: 

I. Em virtude de sentença judicial. 
II. No caso de falta injustificada por três dias consecutivos. 
III. No caso de demissão decorrente de processo 

administrativo em que se lhe tenha assegurado ampla 
defesa. 
 

a) No caso I, II e III. 
b) Apenas em II e III. 
c) Apenas em I e III. 
d) Apenas em I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Teresópolis, assinale a alternativa correta: 
I. O período de prorrogação da licença deverá ser 

apresentado pelo menos 30 (trinta) dias antes de findo 
o prazo da mesma. 

II. O funcionário não poderá permanecer em licença por 
prazo superior a 7 (sete) meses consecutivos. 
 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente II está correta. 

 
48. Assinale a alternativa incorreta em relação ao Estatuto dos 

Funcionários Públicos de Teresópolis: 
a) É vedado ao funcionário trabalhar sob a direção 

imediata do cônjuge ou de parentes, até segundo grau, 
salvo quando se tratar de função de imediata confiança 
ou de livre escolha, não podendo exceder a dois o 
número de auxiliares. 

b) Não é necessária a assinatura do ponto diário pelo 
funcionário público, salvo as exceções previstas em lei. 

c) O pagamento do vencimento ou remuneração do mês 
em que o funcionário entrar em gozo de férias, deverá 
ser efetuado até a véspera do dia do início das 
respectivas férias. 

d) Os funcionários que contarem mais de 30 (trinta) anos 
de efetivo exercício terão uma gratificação de 20% 
(vinte por cento) adicional aos vencimentos.   
 

49. Analise as assertivas abaixo, de acordo com a Lei Orgânica 
de Teresópolis, e assinale a alternativa correta: 
I. É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na 

Administração Pública, direta ou indireta, inclusive a 
posse em virtude de concurso público. 

II. É vedado ao Prefeito desempenhar função de 
administração em qualquer empresa privada; a 
infringência importará ao pagamento de multa, 
estipulada pela Câmara Municipal e também, o Prefeito 
poderá, de acordo com votação da maioria absoluta da 
Câmara Municipal, perder o cargo. 

 
a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente II está correta. 

 
50. Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária 

exercida pela Câmara Municipal, estipulada na Lei Orgânica 
de Teresópolis, assinale a alternativa correta: 
a) O controle externo da Câmara será exercido com 

auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro e compreenderá a apreciação das contas do 
Prefeito e da Mesa da Câmara, o desempenho das 
funções de auditoria financeira e orçamentária do 
Município, bem como o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis por bens e 
valores públicos. 

b) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas 
semestralmente, serão julgadas pela Câmara, dentro 
de 30 (trinta) dias após o recebimento do parecer 
prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, considerando-se julgadas nos termos das 
conclusões desse parecer, se não houver deliberação 
dentro desse prazo.  

c) Somente por decisão fundamentada de 1 3 (um terço) 
dos membros da Câmara Municipal deixará de 
prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro. 

d) As contas do Município ficarão durante 30 (trinta) dias, 
semestralmente, à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe 
a legitimidade, nos termos da lei. 

  
 




