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OFICIAL DE ATAS 
 
Analise um fragmento da obra Não Somos Racistas, de Ali 
Kamel, e responda as questões 1 e 2: 

segundo o qual os pobres 
estariam acima do peso por consumirem muito 
açúcar, gordura e farinha. Ou não leram a pesquisa 
ou mentiram deliberadamente (...). 

 
1. O sinônimo do termo esdrúxulo é: 

a) Excêntrico. 
b) Normal. 
c) Inofensivo. 
d) Louvável. 

 
2. A palavra sublinhada no texto se classifica como: 

a) Advérbio. 
b) Pronome. 
c) Conjunção. 
d) Preposição. 

 
3. Assinale a alternativa incorreta em relação à utilização das 

palavras: 
a) Houve uma confusão na casa de José! 
b) Daqui a pouco, irei à festa. 
c) Há três semanas fui para o Rio de Janeiro. 
d) O homem houve as instruções com atenção. 

 
4. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão 

escritas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Quisito  mercearia  artifício  erisipela. 
b) Crioulo - Desinteria  umedecer  errôneo.  
c) Beneficiência  adquirir  estropiar  lenitivo. 
d) Despautério  miscelânea  escárnio  privilégio. 

 
5. A correta classificação do termo sublinhado na oração 

abaixo é: 
Amanhã, domingo, irei à missa. 
 
a) Adjunto adnominal. 
b) Complemento nominal. 
c) Aposto. 
d) Vocativo. 

 
6. Aponte a concordância incorreta: 

a) Havia tingido o cabelo e as sobrancelhas. 
b) Anexas ao processo, estavam as certidões de óbito. 
c) Julia anda meia aborrecida com seu trabalho. 
d) Escolheu vinho e carne péssimos. 

 
7. O superlativo absoluto de sábio e amigo é: 

a) Sabiíssimo  amicíssimo. 
b) Sapientíssimo  amiguicíssimo. 
c) Sabiíssimo  amicíssimo. 
d) Sapientíssimo  amicíssimo. 

 
8. A palavra sublinhada na oração abaixo se classifica como: 

Eu viajo para qualquer lugar com você! 
 

a) Pronome demonstrativo. 
b) Adjetivo. 
c) Pronome indefinido. 
d) Advérbio de dúvida. 

 
9. Qual das palavras abaixo é acentuada pela mesma regra 

que a palavra também? 
a) Júri. 
b) Cômodo. 
c) Pés. 
d) Armazéns. 

 
 
 
 
 
 

10. Qual das obras abaixo é de autoria de José Lins do Rego? 
a) O Ateneu. 
b) O Quinze. 
c) Fogo Morto. 
d) Macunaíma. 

 
11. Analise as assertivas abaixo quanto à regência e assinale a 

alternativa correta: 
I. Assistimos ao espetáculo. 
II. Paguei a todos os funcionários. 
III. Aspiro o ar puro de Teresópolis. 

 
a) I, II e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Somente III está correta. 

 
12. Analise a oração abaixo e assinale a alternativa incorreta: 

Papai deixou a reunião entusiasmado. 
 

a) O verbo é transitivo direto. 
b) O predicado é verbal. 
c) Entusiasmado é predicativo do sujeito. 
d) A reunião é objeto direto. 

 
13. Assinale a alternativa em que o texto apresenta a 

pontuação incorreta: 
a) Em junho, a Embrapa, em parceria com outras 28 

instituições, inaugurou seu laboratório de 
nanotecnologia aplicada ao agronegócio, em São 
Carlos, no interior de São Paulo. 

b) Em São Carlos, no interior de São Paulo, a Embrapa 
inaugurou, em junho, seu laboratório de 
nanotecnologia aplicada ao agronegócio em parceria 
com outras 28 instituições. 

c) A Embrapa, em junho, inaugurou em São Carlos, no 
interior de São Paulo, seu laboratório de 
nanotecnologia aplicada ao agronegócio em parceria 
com outras 28 instituições. 

d) Em junho a Embrapa, inaugurou seu laboratório de 
nanotecnologia aplicada ao agronegócio, em parceria 
com outras 28 instituições, em São Carlos, no interior 
de São Paulo.  

 
14. Analise a oração abaixo: 

 
 

O vício de linguagem presente é: 
a) Solecismo. 
b) Barbarismo. 
c) Estrangeirismo. 
d) Pleonasmo. 

 
15. O antônimo da palavra fenecer é: 

a) Terminar. 
b) Murchar. 
c) Idealizar. 
d) Começar. 

 
16. Um agricultor estava perdendo a sua plantação em virtude 

da ação de uma praga. Um especialista o orientou para 
pulverizar, uma vez ao dia, uma determinada quantidade 
de certo produto, todos os dias da seguinte maneira: no 
primeiro dia 1 litro; no segundo dia 1,5 litros; no terceiro 
dia 2 litros; no quarto dia 2,5 litros, ......, e assim 
sucessivamente. Sabendo-se que o total de produto 
pulverizado foi de 52 litros, o número de dias de duração 
desse tratamento nessa plantação foi de: 
a) 16. 
b) 12. 
c) 13. 
d) 14. 
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17. Para que valores de p as retas (p - 2)x + y + 5 = 0 e     
4x + 4y  3 = 0 são paralelas. 
a) 4. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 2. 

 
18. Uma pessoa pagou 40% de uma dívida. Se R$ 9.000,00 

correspondem a 30% do restante a ser pago, a pessoa 
pagou; 
a) R$ 10.000,00. 
b) R$ 18.000,00. 
c) R$ 20.000,00. 
d) R$ 32.000,00. 

 
19. Um número complexo  possui módulo igual a 2 e 

argumento 6. Sendo  o conjugado de , a forma 
algébrica do complexo  é: 
a) 3 - i. 
b) 2 ( 3 + 1). 
c) 1- 3 i. 
d) - 3 + i. 

 
20. Para amarrar um tubo cilíndrico com uma corda, uma 

pessoa gasta 3 m de corda, sendo 0,802 m para fazer o nó 
e o restante para circular o tubo. Considerando-se que, ao 
circular esse cilindro, obtém-se uma circunferência, pode-se 
afirmar que o raio dessa circunferência mede, em 
centímetros: (Considere  = 3,14). 
a) 42 cm. 
b) 35 cm. 
c) 18 cm. 
d) 29 cm. 

 
21. O conjunto solução da equação modular + =   é: 

a) {1, 7}. 
b) {-1, 7}. 
c) {-7, -1}. 
d) {-7, 1}. 

 
22. Quando David pára em um posto de gasolina, a 

probabilidade de ele pedir para verificar o nível de óleo é de 
0,37; a probabilidade de ele pedir para verificar a pressão 
dos pneus é 0,15 e a probabilidade de ele pedir para 
verificar ambos, óleo e pneus é de 0,08. Portanto, a 
probabilidade de David passar em um posto de gasolina e 
não pedir nem para verificar o nível de óleo e nem para 
verificar a pressão dos pneus é igual a: 
a) 56%. 
b) 44%. 
c) 62%. 
d) 38%. 

 
23. Os raios de infinitos círculos são dados pelos termos da 

progressão (9, 3, 1, ....). Calcule a soma das áreas desses 
círculos. 
a) 729 8. 
b) 81 8. 
c) 72 7. 
d) 243 8. 

 
24. Em uma estante de miniaturas de brinquedos, há carrinhos, 

bicicletas e triciclos no total de 120 rodinhas, sendo ao todo 
38 brinquedos. Sabendo-se que o número de bicicletas 
supera em 4 o número de triciclos, quantos carrinhos há 
nessa estante? 
a) 8. 
b) 12. 
c) 18. 
d) 22. 

 
 
 
 
 

25. O determinante da matriz abaixo é um número múltiplo de:  

A =  

a) 4. 
b) 5. 
c) 9. 
d) 12. 

 
26. Governou o Brasil por alguns dias, logo após o Golpe Militar 

de 1964: 
a) Pascoal Ranieri Mazzilli. 
b) Humberto de Alencar Castelo Branco. 
c) Artur da Costa e Silva. 
d) Ernesto Geisel. 

 
27. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Apartheid é o termo empregado para designar a 
separação racial que foi imposta aos negros pela 
minoria dominate branca na África do Sul. 

II. Nelson Mandela liderou a opinião pública internacional 
a favor do Apartheid e, por este motivo, ficou preso por 
27 anos. 
 

a) Ambas as assertivas estão corretas. 
b) Nenhuma assertiva está correta. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) Apenas a assertiva II está correta. 

 
28. Alagoas e Sergipe têm por capitais, respectivamente: 

a) Maceió e Aracajú. 
b) Porto Velho e Fortaleza. 
c) Vitória e São Luís. 
d) Cuiabá e Teresina. 

 
29. A histórica Ilha de Alcatraz, prisão de segurança máxima 

federal, que foi utilizada inicialmente como base americana, 
localiza-se na baía de: 
a) Seattle. 
b) São Francisco. 
c) Los Angeles. 
d) San Diego. 

 
30. Complete a lacuna da notícia abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
Ao criticar o projeto de zoneamento agroecológico de 
cana-de-açúcar, o Governador do Estado do Mato 
Grosso do Sul, ____________, ofendeu o Ministro 
Carlos Minc com palavras de baixo calão, pedindo, 
posteriormente, desculpas. (22/09/2009) 
 
a) André Puccinelli. 
b) Blairo Maggi. 
c) Eduardo Braga. 
d) Carlos Henrique Amorim. 

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

Interno da Câmara Municipal de Teresópolis: 
a) A Mesa da Câmara compõem-se dos cargos de 

Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, 
com mandato de 2 (dois) anos, admitida a reeleição 
para os mesmos cargos. 

b) A Mesa da Câmara compõem-se dos cargos de 
Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, 
com mandato de 1 (um) ano, admitida a reeleição para 
os mesmos cargos.  

c) A Mesa da Câmara compõem-se somente dos cargos 
de Presidente e Primeiro Secretário, com mandato de 2 
(dois) anos, admitida a reeleição para os mesmos 
cargos. 

d) A Mesa da Câmara compõem-se dos cargos de 
Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, 
com mandato de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, 
admitida a reeleição para os mesmos cargos. 
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32. Assinale a alternativa incorreta sobre o Presidente da 
Câmara, de acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Teresópolis: 
a) O Presidente da Câmara, quando estiver substituindo o 

Prefeito, nos casos previstos em lei, ficará impedido de 
exercer qualquer atribuição ou praticar qualquer ato 
que tenha implicação com a função legislativa. 

b) O Presidente da Câmara não poderá oferecer 
proposições ao Plenário, exceto na concessão de 
honrarias. 

c) Uma das hipóteses em que o Presidente da Câmara 
poderá votar é na eleição e destituição das comissões 
permanentes. 

d) Compete ao Presidente da Câmara fazer a inscrição dos 
oradores na pauta dos trabalhos. 

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

Interno da Câmara Municipal de Teresópolis, sobre o 
Plenário da Câmara: 
a) O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara, 

constituindo-se do conjunto dos Vereadores em 
exercício em local, forma e quórum legais para 
deliberar. Integra o Plenário o suplente do Vereador 
regularmente convocado, enquanto dure a convocação 
e o Presidente da Câmara, salvo quando se achar em 
substituição ao Prefeito. 

b) O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara, 
constituindo-se do conjunto dos Vereadores em 
exercício em local, forma e quórum legais para 
deliberar. Não integra o Plenário o suplente do 
Vereador regularmente convocado e o Presidente da 
Câmara quando se achar em substituição o Prefeito. 

c) O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara, 
constituindo-se do conjunto dos Vereadores em 
exercício em local, forma e quórum legais para 
deliberar. Integra o Plenário o suplente do Vereador 
regularmente convocado, enquanto dure a convocação 
e o Presidente da Câmara, inclusive quando se achar 
em substituição o Prefeito. 

d) O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara, 
constituindo-se do conjunto de Vereadores em 
exercício em local, forma e quórum legais para 
deliberar. Não integra o Plenário o Presidente da 
Câmara e o suplente do Vereador regularmente 
convocado. 

 
34. Complete as lacunas abaixo, de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara de Teresópolis, e assinale a alternativa 
correta: 
As Comissões de Inquérito, criadas pela Câmara 
Municipal, mediante requerimento proposto por 
_____ de seus membros e aprovado por _________ 
da Casa, terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos no 
Regimento Interno da Câmara, com a finalidade de 
apurarem fatos determinados 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.  

 
a) 1/3 (um terço); maioria simples. 
b) 2/3 (dois terços); maioria absoluta. 
c) 1/3 (um terço); maioria absoluta. 
d) 2/3 (dois terços); maioria simples. 

 
35. Dentre as providências tomadas pelo Presidente da Câmara 

no caso de Vereador cometer, em sessão plenária da 
Câmara, excesso que deva ser reprimido, assinale a 
alternativa incorreta de acordo com o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Teresópolis: 
a) Advertência em Plenário. 
b) Determinação para retirar-se do Plenário. 
c) Suspensão do comparecimento em Plenário por 3 

(três) dias. 
d) Proposta de perda do mandato de acordo com a 

legislação vigente. 
 

36. A partir do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Teresópolis, analise as assertivas abaixo sobre as licenças 
dos Vereadores, e assinale a alternativa correta: 
I. O Vereador investido no cargo de secretário municipal 

ou equivalente, conforme previsto na Lei Orgânica, não 
perderá o mandato e será considerado 
automaticamente licenciado. 

II. Ao Vereador que licenciar-se por motivo de doença, 
para desempenhar missões temporárias de caráter 
cultural ou de interesse do Município e por licença 
maternidade por 120 (cento e vinte) dias, a Câmara 
poderá determinar o pagamento, no valor que 
estabelecer e na forma que especificar, de auxílio-
doença ou de auxílio-especial, além dos seus subsídios 
integrais.    

III. A licença para tratar de interesse particular não será 
inferior a 30 (trinta) dias, entretanto o Vereador 
poderá reassumir o cargo, antes do término da licença, 
através de pedido devidamente formalizado ao 
Presidente da Câmara.  
 

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

 
37. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Teresópolis, as diárias concedidas aos Vereadores à 
serviço da Câmara: 
a) Serão de no máximo 5 (cinco) anuais para viagens 

circunscritas ao Estado do Rio de Janeiro. 
b) Serão de no máximo 15 (quinze) anuais para viagens 

com destino a outros Estados. 
c) Os valores das diárias serão regulamentados pelo 

Primeiro Secretário da Câmara, com aprovação do 
Presidente da Câmara. 

d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 
 
38. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao 

Presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre 
qualquer assunto, por Vereador ou Comissão. Serão 
escritos e sujeitos à deliberação do Plenário os 
requerimentos que versarem sobre: 
a) Audiência de Comissão Permanente. 
b) A requisição de documento, processo, livro ou 

publicação existentes na Câmara sobre proposição em 
discussão. 

c) A dispensa de leitura da matéria constante de ordem 
do dia. 

d) Inserção de documento em Ata. 
 
39. Analise a afirmação abaixo, de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Teresópolis: 
Sempre que o Prefeito vetar, no todo ou em parte, 
determinada proposição aprovada pela Câmara, 
comunicado o veto a esta, a matéria será incontinenti 
encaminhada a Comissão de Finanças e Orçamento, 
que poderá solicitar a audiência de outra Comissão, 
com a qual poderá reunir-se em conjunto.   
a) A afirmação está totalmente correta. 
b) A afirmação está parcialmente correta, uma vez que, 

no caso do Prefeito vetar proposição aprovada pela 
Câmara, a matéria será incontinenti encaminhada à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

c) A afirmação está parcialmente correta, uma vez que, o 
poder de veto de proposição aprovada pela Câmara 
pertence ao Presidente da Câmara. 

d) A afirmação está parcialmente correta, uma vez que, 
em hipótese alguma, uma Comissão poderá solicitar 
audiência à outra Comissão. 
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40. Assinale a alternativa correta sobre as sessões 
extraordinárias, vislumbradas no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Teresópolis: 
a) As sessões extraordinárias serão convocadas na forma 

prevista na Lei Orgânica do Município, mediante 
comunicação escrita aos Vereadores sob protocolo, 
com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias e 
afixação de edital, no átrio do edifício da Câmara, que 
poderá ser reproduzido pela imprensa local. 

b) As sessões extraordinárias serão convocadas na forma 
prevista na Lei Orgânica do Município, mediante 
comunicação verbal aos Vereadores pelo Primeiro 
Secretário, com a antecedência mínima de 10 (dez) 
dias e afixação de edital, no átrio do edifício da 
Câmara, que poderá ser reproduzido pela imprensa 
local. 

c) As sessões extraordinárias serão convocadas na forma 
prevista na Lei Orgânica do Município, mediante 
comunicação verbal aos Vereadores pelo Segundo 
Secretário, com a antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias e afixação de edital, no átrio do edifício da 
Câmara, que poderá ser reproduzido pela imprensa 
local. 

d) As sessões extraordinárias serão convocadas na forma 
prevista na Lei Orgânica do Município, mediante 
comunicação escrita aos Vereadores sob protocolo, 
com a antecedência mínima de 20 (vinte) dias e 
afixação de edital, no átrio do edifício da Câmara, que 
poderá ser reproduzido pela imprensa local. 

 
41. Os debates nas sessões da Câmara deverão realizar-se com 

dignidade e ordem, cumprindo ao Vereador atender às 
seguintes determinações regimentais, exceto: 
a) Falar de pé, inclusive se tratar do Presidente, salvo 

quando impossibilitado de fazê-lo. 
b) Não usar a palavra sem a solicitar e sem receber 

consentimento do Presidente. 
c) Referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo 

tratamento de Excelência. 
d) Dirigir-se ao Presidente ou à Câmara voltado para a 

Mesa, salvo quando responder a aparte. 
 

42. O processo de votação nominal, disposto no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Teresópolis, consiste na 
expressa manifestação de cada Vereador, pela chamada, 

Logo, a votação será nominal nos seguintes casos, exceto: 
a) Eleição ou destituição de membro de Comissão 

Permanente. 
b) Julgamento das contas do Município. 
c) Concessão de licença ao Prefeito ou Vereador. 
d) Criação ou extinção de cargos, empregos ou funções 

da Câmara. 
 

43. Analise as assertivas abaixo, de acordo com o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Teresópolis, e assinale a 
alternativa correta sobre os procedimentos realizados na 
Câmara Municipal: 
I. A Câmara poderá convocar os Secretários Municipais 

ou ocupantes de cargos da mesma natureza, para 
prestarem informações sobre a Administração 
Municipal, sempre que a medida se faça necessária 
para assegurar a fiscalização apta do Legislativo sobre 
o Executivo. 

II. A Câmara poderá optar pelo pedido de informações ao 
Prefeito, por escrito, caso em que o ofício do Presidente 
da Câmara será redigido contendo os requisitos 
necessários à elucidação dos fatos. No caso do Prefeito 
se recusar a prestar informações à Câmara, quando 
devidamente solicitado, o autor da proposição deverá 
produzir denúncia para efeito da cassação do mandato 
do infrator. 
 

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

44. Sobre o processo destituitório, realizado na Câmara 
Municipal de Teresópolis, assinale a alternativa correta: 
a) Qualquer Vereador poderá propor a destituição de 

membro da Mesa através de representação. O Plenário, 
conhecendo dela, deliberará, preliminarmente, em face 
da prova documental oferecida por antecipação pelo 
representante, sobre o processamento da matéria.  

b) Somente o Presidente da Câmara poderá propor a 
destituição de membro da Mesa através de 
representação. O Plenário, conhecendo dela, deliberará, 
preliminarmente, em face da prova documental 
oferecida por antecipação pelo representante, sobre o 
processamento da matéria. 

c) Qualquer Vereador poderá propor a destituição de 
membro da Mesa através de moção. O Plenário, 
conhecendo dela, deliberará, preliminarmente, em face 
da inquirição de testemunhas apresentadas por 
antecipação pelo representante, sobre o processamento 
da matéria. 

d) Somente um membro da Mesa poderá propor a 
destituição de outro membro da Mesa através de 
indicação. O Plenário, conhecendo dela, deliberará, 
preliminarmente, em face da inquirição de testemunhas 
apresentadas por antecipação, sobre o processamento 
da matéria. 

 
45. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais de Teresópolis, assinale a alternativa incorreta: 
a) Dentre os requisitos para o provimento em cargos 

público têm-se estar no gozo dos direitos políticos e 
possuir aptidão para o exercício da função. 

b) Durante o estágio probatório são verificados os 
seguintes requisitos: idoneidade moral, aptidão, 
disciplina, probidade de conduta, assiduidade, 
dedicação ao serviço e eficiência. 

c) A conclusão do estágio importará na efetivação 
automática do funcionário. 

d) O funcionário que for nomeado para outro cargo 
público e já houver adquirido a estabilidade ficará 
sujeito a novo estágio probatório. 

 
46. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais de Teresópolis, o reingresso no serviço público 
de funcionário em disponibilidade chama-se: 
a) Acesso. 
b) Aproveitamento. 
c) Reintegração. 
d) Readmissão. 

 
47. Dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de 

Teresópolis que, na classificação por antiguidade, quando 
ocorrer empate no tempo de serviço, na classe, terá 
preferência sucessivamente: 
a) O mais idoso, o de maior prole, o de maior tempo de 

serviço público e o funcionário de maior tempo de 
serviço municipal. 

b) O mais idoso, o de maior prole, o de maior tempo de 
serviço municipal, o de maior tempo de serviço público. 

c) O funcionário de maior tempo de serviço municipal, o 
de maior tempo de serviço público, o de maior prole, o 
mais idoso. 

d) O de maior tempo de serviço municipal, o mais idoso, o 
de maior prole, o de maior tempo de serviço público. 

 
48. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais de Teresópolis, conceder-se-á licença, exceto: 
a) Para repouso à gestante. 
b) Para serviço militar obrigatório. 
c) Para tratamento de saúde, quando acidentado no 

serviço ou atacado por doença profissional. 
d) Para tratamento odontológico. 
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49. A Lei Orgânica de Teresópolis vislumbra, sobre o Poder 
Legislativo do Município de Teresópolis, o qual é exercido 
pela Câmara Municipal, que:  
a) Cada legislatura terá duração de 4 (quatro) anos, 

compreendendo cada 2 (dois) anos uma sessão 
legislativa. 

b) As deliberações da Câmara Municipal de Teresópolis e 
das suas Comissões se darão sempre por voto secreto. 

c) Dentre as condições de elegibilidade para o mandato de 
Vereador, na forma da Lei Federal, têm-se a 
nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral e a 
idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 

d) O número de Vereadores é fixado em 12 (doze), 
proporcional à população do Município, obedecidas as 
normas do artigo 29, IV, da Constituição Federal e do 
artigo 346 e seu parágrafo único da Constituição 
Estadual. 

 
50. De acordo com a Lei Orgânica de Teresópolis, são de 

competência do Município os impostos sobre, exceto: 
a) 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. 

b) Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 
exceto óleo diesel. 

c) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 
competência do Estado, definidos na lei complementar 
prevista no artigo 146 da Constituição Federal. 

d) Produtos Industrializados, de qualquer natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




