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TÉCNICO LEGISLATIVO 
 
1. Analise um fragmento da canção Aquele Abraço, de Gilberto 

Gil, e assinale a alternativa correta: 
 

Continua lindo 
O Rio de Janeiro 
Continua sendo 
O Rio de Janeiro 
Fevereiro e março... 
Alô, alô, Realengo 
Aquele Abraço! 
Alô torcida do Flamengo 

 
O termo sublinhado no fragmento acima é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 
2. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância: 

a) Ele chupou meia laranja. 
b) Kátia comprou meio quilo de carne. 
c) Larissa ficou meia tonta com a confusão. 
d) Lavei duas bacias de meias. 

 
3. A obra Caetés, Memórias do Cárcere e Vidas Secas são de 

autoria: 
a) Carlos Drummond de Andrade. 
b) José de Alencar. 
c) Mário de Andrade. 
d) Graciliano Ramos. 

 
4. Em qual das alternativas o termo sublinhado é um 

advérbio? 
a) Os moradores não querem a usina atômica aqui. 
b) Laura é uma aluna inteligente e corajosa. 
c) Calmamente, ele foi expondo o difícil assunto para o 

médico. 
d) Estamos discutindo há cinco horas. 

 
5. Aponte a alternativa incorreta em relação à pontuação: 

a) Com o Rodoanel, nossa região terá seu 
desenvolvimento acelerado. 

b) Nossa região, com o Rodoanel, terá seu 
desenvolvimento acelerado. 

c) Nossa região terá seu desenvolvimento acelerado com 
o Rodoanel. 

d) Nossa região com o Rodoanel, terá, o desenvolvimento 
acelerado. 
 

6. Em qual das frases abaixo só há substantivos sublinhados? 
a) Esta ótima equipe conquistará o primeiro lugar. 
b) Caramba! Como é linda esta cachoeira. 
c) Transmitirei o recado a sua namorada. 
d) Haverá eleições para Presidente da República? 

 
7. Analise as assertivas abaixo quanto à classificação dos 

verbos, e assinale a alternativa correta: 
I. O goleiro já renovou seu contrato. 
II. Você cuida bem da sua saúde? 
III. Pediu a todos maior participação. 

 
a) Em I, II e III o verbo é transitivo direto. 
b) Em I e II o verbo é transitivo direto, em II o verbo é 

transitivo direto e indireto. 
c) Em I o verbo é transitivo direto, em II o verbo é 

transitivo indireto, em III é transitivo direto e indireto. 
d) Em I o verbo é transitivo indireto, em II e III transitivo 

indireto. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Complete as lacunas da oração abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
Os ______ estavam ______ com a ______. 
a) Acessores  obsecados  reinvindicação. 
b) Assessores  obsecados  revindicação. 
c) Acessores  obcecados  reivindicação. 
d) Assessores  obcecados  reivindicação. 

 
9. Na oração abaixo, o sujeito é: 

Vendem-se terrenos em Ubatuba. 
a) Simples. 
b) Composto. 
c) Inexistente. 
d) Indeterminado. 

 
10. Complete as lacunas abaixo com o modo e tempo verbal 

entre parênteses e assinale a alternativa correta: 
__________ (pretérito perfeito do modo indicativo) 
nosso dinheiro porque papai _________ (pretérito 
perfeito do modo indicativo) nossos direitos. 
a) Reaveremos  requeira. 
b) Reouveram  requerera. 
c) Reouvermos  requeria. 
d) Reouvemos  requereu. 

 
11. O antônimo da palavra sublinhada na oração abaixo é: 

Ele postergou ao convite. 
a) Desprezou. 
b) Omitiu-se. 
c) Considerou. 
d) Transgrediu. 

 
12. Aponte a oração com erro de concordância: 

a) Os cachorros são tais qual o dono. 
b) Mamãe faz bolos os mais deliciosos possível. 
c) É necessária muita dedicação. 
d) É preciso habilitação para dirigir. 

 
13. Assinale a alternativa em que a classificação do pronome 

sublinhado está correta: 
a) Ele comprou muitos presentes  pronome indefinido. 
b) Aquele carro está muito conservado  pronome 

indefinido. 
c) Quem será a próxima vítima?  pronome relativo. 
d) Certas garçonetes são muito simpáticas  pronome 

demonstrativo. 
 

14. A figura de linguagem presente na oração abaixo é: 
Ele é um leão no trabalho. 
a) Sinestesia. 
b) Metáfora. 
c) Pleonasmo. 
d) Barbarismo. 

 
15. O coletivo de éguas é: 

a) Matilha. 
b) Vara. 
c) Alcateia. 
d) Manada. 

 
16. O quadrado do quadrado de um número a, subtraído de 13 

vezes o quadrado desse número, dá como resultado -36. 
Qual é o número a? 
a) {0, 2, 4, 8}. 
b) {1, -8, 7, 2}. 
c) {3, 2}. 
d) {-3, -2, 2, 3}. 
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17. Rafael foi ao shopping comprar três presentes. Sabe-se que 
ele comprou os presentes em lojas diferentes e que, em 
cada loja, gastou metade do que ainda possuía. No final das 
compras, verificou que lhe restaram apenas R$ 30,00. 
Logo, Rafael possuía, inicialmente: 
a) R$ 280,00. 
b) R$ 240,00. 
c) R$ 340,00. 
d) R$ 400,00. 
 

18. Se y é diferente de zero, e se 5x
y

= , então a razão de     

3x  y para 2x, em termos percentuais, é igual a: 
a) 165%. 
b) 25%. 
c) 300%. 
d) 140%. 
 

19. Por 10 dias de serviços prestados, uma pessoa deveria 
receber R$ 80,00 e um bônus. Retira-se depois de trabalhar 
6 dias e então recebe o bônus, devolvendo porém R$ 30,00. 
O preço do bônus é: 
a) R$ 210,00. 
b) R$ 195,00. 
c) R$ 184,00. 
d) R$ 78,00. 
 

20. Em 2003, um pai tinha 48 anos e os filhos, respectivamente 
15, 18 e 23 anos. O ano em que a idade do pai 
corresponderá ou correspondeu a soma das idades dos 
filhos é: 
a) 1.996. 
b) 2.000. 
c) 1.999. 
d) 2.002. 
 

21. O chefe do departamento de promoção de uma loja 
verificou que, quanto mais ele divulgava os produtos da loja 
pela televisão, mais os vendia. A venda se dava em função 
do número de anúncios feitos na televisão. Verificou-se que 

essa função era definida pela fórmula 
4

310
3

y x= + , em 

que y representa a quantidade de mercadorias vendidas 
numa determinada semana, e x, o número de comerciais de 
televisão durante a mesma semana. Quantas mercadorias a 
loja vendeu durante a semana em que o seu comercial 
apareceu 60 vezes na televisão? 
a) 99. 
b) 390. 
c) 270. 
d) 420. 
 

22. Considere uma lata cilíndrica de raio r e altura h, 
completamente cheia de um determinado líquido. Esse 
líquido deve ser distribuído totalmente em copos também 
cilíndricos, cuja altura é um terço da altura da lata e cujo 
raio é um quarto do raio da lata. Quantos copos serão 
necessários, considerando que os mesmos serão totalmente 
cheios com esse líquido? 
a) 48. 
b) 18. 
c) 10. 
d) 15. 
 

23. Um carro de certa marca custa R$ 40.000,00. Supondo que 
sofra, a cada ano, desvalorização de 20%, qual será o valor 
desse carro após 3 anos? 
a) R$ 29.580,00. 
b) R$ 32.120,00. 
c) R$ 20.480,00. 
d) R$ 36.400,00. 
 
 
 
 

24. Uma empresa contratou profissionais de nível superior e de 
nível médio. Sabe-se que os números que representam as 
quantidades desses profissionais, por níveis superior e 
médio, são diretamente proporcionais a 3 e a 4, que o 
salários de cada profissional de nível superior é R$ 2.500,00 
e o salário de cada profissional de nível médio é R$ 780,00 
e que a despesa da empresa com esses salários é de        
R$ 21.240,00. Com relação a esses profissionais, quantos 
foram contratados de nível superior e médio, 
respectivamente? 
a) 8; 10. 
b) 4; 6. 
c) 2; 5. 
d) 6; 8. 
 

25. A remuneração mensal dos funcionários de uma empresa é 
constituída de uma parte fixa igual a R$ 1.400,00, mais 
uma comissão de 2% sobre o total de vendas que excedeu 
a R$ 9.000,00. Calcula-se em 10% o percentual de 
descontos diversos que incidem sobre o seu salário bruto 
(isto é, sobre o total da parte fixa mais a comissão). Em 
dois meses consecutivos, um dos funcionários dessa 
empresa recebeu líquido, respectivamente, R$ 1.458,00 e 
R$ 1.674,00. Logo, as vendas realizadas por esse 
funcionário, no segundo mês, foram superiores às do 
primeiro mês, em: 
a) 40%. 
b) 60%. 
c) 70%. 
d) 20%. 
 

26. A primeira Constituição brasileira foi a Republicana, 
promulgada em 1891, com ela o Brasil passou a ser uma 
República Federativa e Presidencialista. Quem foi o primeiro 
Presidente da República eleito no Brasil? 
a) Floriano Peixoto. 
b) Campos Sales. 
c) Deodoro da Fonseca. 
d) Getúlio Vargas. 
 

27. No período da expansão marítima européia, dois reinos 
ibéricos já haviam decidido a partilha do mundo, antes 
mesmo que outras nações começassem a se aventurar nos 
novos territórios. Esse fato culminou na assinatura, por 
estes dois reinos, do Tratado de Tordesilhas, que estipulava 
que todas as terras situadas a oeste do meridiano de 
Tordesilhas (localizado a 370 léguas a oeste do arquipélago 
de Cabo Verde e divide o território brasileiro) pertenciam a 
um destes reinos, enquanto as terras situadas a leste 
pertenciam ao outro. Quais eram estes reinos? 
a) Inglaterra e Alemanha. 
b) França e Italia. 
c) Suécia e Irlanda. 
d) Portugal e Espanha. 
 

28. Varsóvia é a capital de qual dos países abaixo? 
a) Noruega. 
b) Finlândia. 
c) Polônia. 
d) Ucrânia. 

 
29. As cidades de Juazeiro, Petrolina e Lauro de Freitas 

pertencem ao Estado: 
a) Pernambuco. 
b) Bahia. 
c) Piauí. 
d) Rio Grande do Norte. 
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30. Complete a lacuna da notícia abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

poder, o Presidente deposto de Honduras, _______, 
retornou ao país na segunda-feira (21/09/2009) e 
está alojado na embaixada do Brasil, o que gerou 
confl  
 
a) Álvaro Uribe. 
b) Óscar Arias. 
c) Felipe Calderón. 
d) Manuel Zelaya. 

 
31. Analise, de acordo com o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Teresópolis, as assertivas abaixo, e assinale a 
alternativa correta: 

I. A Mesa da Câmara compõem-se dos cargos de 
Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, com mandato 
de 1 (um) ano, admitida a reeleição para os mesmos 
cargos. 

II. O Vereador ocupante de cargo na Mesa poderá dele 
renunciar, através de ofício a ela dirigido, que se 
efetivará, independente do Plenário, a partir de sua 
leitura em sessão. 

III. Quando o membro da Mesa licenciar-se do mandato de 
Vereador por prazo superior a 60 (sessenta) dias, 
considerar-se-á vago seu cargo na Mesa. 
 

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

 
32. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Teresópolis, compete ao Presidente da Câmara, exceto: 
a) Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem 

como as leis que receberem sanção tácita e as cujo 
veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham 
sido promulgadas pelo Prefeito Municipal. 

b) Deliberar sobre convocações de sessões extraordinárias 
na Câmara. 

c) Requisitar o numerário destinado às despesas da 
Câmara. 

d) Administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo 
lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão. 

 
33. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Teresópolis, analise as assertivas abaixo sobre as 
competências dos membros da Câmara e assinale a 
alternativa correta: 

I. Compete ao Vice-Presidente da Câmara promulgar e 
fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os 
decretos legislativos sempre que o Presidente, ainda 
que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo 
estabelecido. 

II. Compete ao Primeiro Secretário fazer a chamada dos 
Vereadores ao abrir-se a sessão e nas ocasiões 
determinadas pelo Presidente, anotando os 
comparecimentos e as ausências. 

III. Compete ao Segundo Secretário conceder audiência ao 
público, a seu critério, em dias e horas prefixadas.  

 
a) I, II e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Somente II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Analise as assertivas abaixo sobre as Comissões, dispostas 
no Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis, 
e assinale a alternativa correta: 
I. As Comissões são órgãos técnicos compostos de 5 

(cinco) Vereadores com a finalidade de examinar 
matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer 
sobre a mesma, ou ainda, de investigar fatos 
determinados de interesse da Administração. 

II. Às Comissões Permanentes incumbe apurar 
irregularidades administrativas do Executivo, 
Legislativo, da Administração Indireta e da própria 
Câmara. 

III. Em cada Comissão será assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos ou 
dos blocos parlamentares que participem da Câmara. 
 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I está incorreta. 
c) Apenas I e II estão incorretas. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 
35. Assinale a alternativa correta sobre a remuneração dos 

agentes políticos, de acordo com o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Teresópolis: 
a) As remunerações do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Vereadores serão fixadas pela Câmara Municipal no 
último ano da legislatura, até 45 (quarenta e cinco) 
dias antes das eleições municipais, vigorando para a 
legislatura seguinte, observado o disposto nas 
Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do 
Município. 

b) A remuneração do Vice-Prefeito não poderá exceder a 1 3 (um terço) da que for fixada para o Prefeito 
municipal. 

c) A verba de representação do Presidente da Câmara, 
que integra a remuneração, não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) da que for fixada para o Prefeito 
Municipal. 

d) No recesso, a remuneração dos Vereadores será 
integral. 

 
36. Correlacione as proposições em espécie com as definições 

dispostas no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Teresópolis e assinale a alternativa correta: 

I. É a proposição apresentada como acessório de outra. 
II. É o pronunciamento por escrito de Comissão 

Permanente sobre matéria que haja sido regularmente 
distribuída. 

III. É a proposição escrita pela qual o Vereador sugere 
medidas de interesse público aos poderes competentes. 

IV. É todo pedido verbal ou escrito feito pelo Presidente da 
Câmara ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, 
por Vereador ou Comissão. 
 

( ) Indicação. 
( ) Emenda. 
( ) Parecer. 
( ) Requerimento. 

  
a) III, I, II, IV. 
b) IV, I, III, II. 
c) II, III, I, IV. 
d) III, I, IV, II. 
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37. Sobre a apresentação e retirada de proposições dispostas 
no Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis, 
analise as afirmações abaixo: 
I. Só será admitida a apresentação de emendas na 

primeira discussão dos projetos. As que versarem à 
proposta orçamentária, à lei de diretrizes 
orçamentárias e ao plano plurianual serão oferecidas 
no prazo de 15 (quinze) dias a partir da leitura da 
matéria em Plenário.  

II. As representações se acompanharão sempre, 
obrigatoriamente, de documentos hábeis que as 
instruam e, a critério de seu autor, de rol de 
testemunhas, devendo ser oferecidas em tantas vias 
quantos forem os acusados. 
 

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

 
38. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis 

afirma, em relação às sessões da Câmara, dispõe: 
a) A Câmara poderá realizar sessões secretas, por 

deliberação tomada pelo Presidente da Câmara, para 
tratar de assuntos de sua economia interna, quando 
seja o sigilo necessário à preservação do decoro 
parlamentar. 

b) A Câmara somente se reunirá quando tenha 
comparecido às sessões ordinárias ou extraordinárias 
pelo menos 1 5 (um quinto) dos Vereadores que a 
compõem. 

c) Após a aprovação da ata, o Presidente determinará ao 
Secretário a leitura da matéria do expediente, na 
seguinte ordem: expediente oriundo do Prefeito, 
expediente oriundo de diversos, expediente 
apresentado pelos Vereadores. 

d) Somente as proposições de alta relevância poderão ser 
postas em discussão, sem que tenha sido incluída na 
ordem do dia regularmente. 

 
39. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Teresópolis, quando mais de 1 (um) Vereador solicitar a 
palavra simultaneamente, o Presidente concedê-la-á na 
seguinte ordem: 
a) Ao relator do parecer em apreciação  ao autor da 

proposição em debate  alternadamente, a quem seja 
pró ou contra a matéria em debate  ao autor da 
emenda. 

b) Alternadamente, a quem seja pró ou contra a matéria 
em debate  ao autor da proposição em debate  ao 
autor da emenda  ao relator do parecer em 
apreciação. 

c) Ao autor da proposição em debate  ao relator do 
parecer em apreciação  ao autor da emenda - 
alternadamente, a quem seja pró ou contra a matéria 
em debate. 

d) Ao relator do parecer em apreciação  a quem seja pró 
ou contra a matéria em debate  ao autor da emenda  
ao autor da proposição em debate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis 
explana que a deliberação na Câmara se realiza através da 
votação. Sobre ela, pode-se afirmar: 
a) O voto será público nas deliberações da Câmara, salvo 

por motivo justo protocolizado pelo Presidente da 
Câmara. 

b) O processo de votação simbólico consiste na expressa 
manifestação de cada Vereador, pela chamada, sobre 

 
c) Uma vez iniciada a votação, poderá ser interrompida a 

qualquer tempo por ofício devidamente encaminhado 
ao Presidente da Câmara. 

d) Não será permitido ao Vereador abandonar o Plenário 
no curso da votação, salvo se acometido de mal súbito, 
sendo considerado o voto que já tenha proferido. 

 
41. Complete as lacunas abaixo, sobre a Proposta Orçamentária 

disposta no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Teresópolis, e assinale a alternativa correta: 
Recebida do Prefeito a proposta orçamentária, dentro 
do prazo e na forma legal, ______ mandará publicá-la 
e distribuir cópia da mesma aos Vereadores, 
enviando-a a _________, a qual deverá pronunciar-
se em ______. 

 
a) A Mesa  Comissão de Obras e Serviços Públicos  2 

(dois) dias. 
b) O Presidente  Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final  5 (cinco) dias. 
c) O Presidente  Comissão de Finanças e Orçamento  

15 (quinze) dias. 
d) A Mesa  Comissão de Finanças e Orçamento  2 (dois) 

dias.   
 
42. Sobre a nomeação dos funcionários públicos municipais de 

Teresópolis, disposta no Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Teresópolis, assinale a alternativa correta: 
I. A nomeação será feita para estágio probatório, quando 

se tratar de cargo que em virtude da lei, assim deve 
ser provido, mediante livre escolha do Prefeito 
Municipal, dentre pessoas que satisfaçam os requisitos 
legais.  

II. A nomeação será feita em comissão, quando de tratar 
de cargo de provimento efetivo, de carreira ou isolada, 
ainda que preenchido por concurso. 

III. A nomeação será feita em caráter efetivo, quando se 
tratar de cargo de provimento efetivo e o candidato for 
ocupante de cargo público, com estágio probatório 
completo. 
 

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

43. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais de Teresópolis: 
a) A Reintegração é o aproveitamento do funcionário em 

função mais compatível com a sua capacidade física ou 
intelectual, e vocação. 

b) Readmissão é o ato pelo qual o funcionário, demitido 
ou exonerado, reingressa no serviço público, sem 
direito a ressarcimento de prejuízo, assegurado, 
apenas, a contagem do tempo de serviço em cargos 
anteriores, para efeito de aposentadoria ou 
disponibilidade. 

c) A readaptação não acarretará aumento nem diminuição 
de vencimentos ou remuneração. 

d) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no 
serviço público, após verificação, em processo, de que 
não subsistem os motivos determinantes da 
aposentadoria. 
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44. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Teresópolis, assinale a alternativa incorreta 
sobre as férias: 
a) O funcionário gozará, por ano de exercício, 30 (trinta) 

dias consecutivos de férias, que somente poderão ser 
acumuladas até o máximo de 2 (dois) períodos, em 
face de imperiosa necessidade de serviço. 

b) Na impossibilidade absoluta de gozo de férias 
acumuladas, ou no caso de sua interrupção, no 
interesse do serviço, os funcionários contarão em 
dobro, para efeito de aposentadoria, o período não 
gozado. 

c) O funcionário adquirirá direito às férias somente após 
do segundo ano de exercício. 

d) O funcionário promovido, transferido ou removido, 
quando em gozo de férias, não está obrigado a 
apresentar-se antes de terminá-las, salvo por 
imperiosa necessidade de serviço. 

 

45. A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 
estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão e dá outras providências. Sobre 
ela, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
I. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 

planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social 
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

II. As disposições desta Lei obrigam a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, compreendendo o 
Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos 
os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério 
Público, as respectivas administrações diretas, fundos, 
autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes. Em relação aos Tribunais de Contas 
estão incluídos Tribunal de Contas da União e do 
Estado, salvo Tribunal de Contas dos Municípios ou do 
Município, quando existir. 

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

 
46. Complete as lacunas abaixo, de acordo com o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Municipais de Teresópolis, e assinale a 
alternativa correta: 
O funcionário, ocupante de cargo de provimento 
efetivo, será aposentado compulsoriamente quando 
completar a idade de _____ anos ou outra inferior 
que a lei estabelecer para determinados cargos ou 
carreira, tendo em vista a natureza especial de suas 
atribuições, e, voluntariamente após _____ anos de 
serviço, quando do sexo masculino, e após _____ 
anos de serviço quando do sexo feminino. 
 
a) 60 (sessenta); 30 (trinta); 25 (vinte e cinco). 
b) 70 (setenta); 35 (trinta e cinco); 30 (trinta). 
c) 65 (sessenta e cinco); 35 (trinta e cinco); 30 (trinta). 
d) 70 (setenta); 30 (trinta); 25 (vinte e cinco). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Sobre o regime disciplinar do funcionário público, disposto 
no Estatuto dos Funcionários Públicos de Teresópolis, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) O funcionário aposentado ou em disponibilidade, 

quando designado para órgão legal de deliberação 
coletiva, poderá perceber a gratificação respectiva, 
além do provento da inatividade. 

b) É proibido ao funcionário público comerciar ou ter 
partes em sociedades comerciais, exceto como 
acionista, cotista ou comanditário. 

c) A destituição da função dar-se-á quando se verificar a 
falta de exação no seu desempenho. 

d) O funcionário é responsável por todos os prejuízos que 
causar à Fazenda Municipal, ou a terceiro, por dolo, 
salvo os casos de omissão ou negligência. 

 
48. Analise as assertivas abaixo, de acordo com a Lei Orgânica 

de Teresópolis, e assinale a alternativa correta: 
I. O Município de Teresópolis, para fins administrativos, é 

dividido em 3 (três) Distritos: Teresópolis, sede na 
Várzea; Vale do Paquequer, sede em Cruzeiro; Vale do 
Bonsucesso, sede em Bonsucesso. 

II. Ao Município compete prover a tudo quanto diga 
respeito ao seu peculiar interesse e ao bem estar de 
sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre 
outras atribuições elaborar o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado; cassar a licença que 
houver concedido ao estabelecimento que se tornar 
prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança 
ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou 
determinando o fechamento do estabelecimento; fixar 
as tarifas de transporte coletivo e de táxis. 

III. É de competência administrativa do Município, 
observadas as determinações de Lei Federal, instituir 
imposto sobre templos de qualquer culto e livros, 
jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão. 
 

a) Todas estão corretas. 
b) Somente I está incorreta. 
c) Somente II e III estão incorretas. 
d) Somente III está incorreta. 

 
49. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Teresópolis, 

são de iniciativa exclusiva do Prefeito as Leis que 
disponham sobre: 
a) Criação, transformação ou extinção de cargos, funções 

ou empregos públicos do Executivo Municipal, da 
Administração Direta, Indireta, Autarquias, bem como 
os aumentos de sua remuneração; e autorização para 
abertura de créditos suplementares ou especiais, 
através do aproveitamento total ou parcial das 
consignações orçamentárias da Câmara. 

b) Servidores Públicos do Executivo, seu regime jurídico, 
provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria; e 
matéria orçamentária e a que autorize a abertura de 
créditos suplementares ou conceda auxílios, prêmios e 
subvenções. 

c) Criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou 
Departamentos equivalentes e órgãos de Administração 
Pública; e organização dos serviços administrativos da 
Câmara, transformação ou extinção de seus cargos, 
empregos e funções, e fixação da respectiva 
remuneração. 

d) Autorização para abertura de créditos suplementares 
ou especiais, através do aproveitamento total ou 
parcial das consignações orçamentárias da Câmara; e 
organização dos serviços administrativos da Câmara, 
transformação ou extinção de seus cargos, empregos e 
funções, e fixação da respectiva remuneração. 
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50. Analise a afirmação abaixo, de acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Teresópolis, sobre entidades de 
personalidade jurídica própria que compõem a 
Administração Indireta do Município, e assinale a alternativa 
correta: 
A Autarquia se classifica como serviço autônomo, 
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio 
e receita próprios, para executar atividades típicas de 
administração pública, que requeiram, para seu 
melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizadas; a Fundação Pública se 
classifica como entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada por lei, para 
exploração de atividades econômicas, sob forma de 
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam, em sua maioria, ao Município ou 
entidades da Administração Indireta. 
 
a) A afirmação está totalmente correta. 
b) A afirmação está totalmente incorreta. 
c) A afirmação está parcialmente correta, uma vez que a 

Autarquia se classifica como entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com 
patrimônio e capital do Município, criada por lei, para 
elaboração de atividades econômicas que o Município 
seja levado a exercer, por força de contingência ou 
conveniência administrativa, podendo revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito. 

d) A afirmação está parcialmente correta, uma vez que a 
Fundação Pública se classifica como entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada em 
virtude de autorização legislativa, para 
desenvolvimento de atividades que não exijam 
execução por órgão ou entidades de direito público, 
com autonomia administrativa, patrimônio próprio 
gerido pelos respectivos órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por recursos do Município e de 
outras fontes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




