CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, RJ.
EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: CONTÍNUO.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s),
emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, onde estará
ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após
ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche. Outros pertences, como água, ou qualquer outro tipo de líquido, antes do início das provas,
o candidato deverá acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem 60 questões, cada qual com 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu
está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE
o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o. Nenhuma
reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais
permitido o uso do banheiro e bebedouro.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o poema para responder às próximas três questões.

Fanatismo. (Florbela Espanca).
Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida
Meus olhos andam cegos de te ver!
Não és sequer a razão do meu viver,
Pois que tu és já toda a minha vida!
Não vejo nada assim enlouquecida...
Passo no mundo, meu Amor, a ler
No misterioso livro do teu ser
A mesma história tantas vezes lida!
"Tudo no mundo é frágil, tudo passa..."
Quando me dizem isto, toda a graça
Duma boca divina fala em mim!
E, olhos postos em ti, digo de rastros:
"Ah! Podem voar mundos, morrer astros,
Que tu és como Deus: Princípio e Fim!..."
01. Leia o poema e assinale a alternativa incorreta.
a) No poema, o eu lírico se declara inteiramente apaixonado.
b) O título do poema “Fanatismo” indica uma ideia irracional, um sentimento cego, excessivo, que extasia o eu lírico.
c) O eu lírico afirma que no mundo há pessoas que dizem que os sentimentos não são eternos, eles são transitórios,
só que o dele é diferente, é um amor sem fim, não depende do passar do tempo.
d) O eu lírico diz que sua alma anda perdida de tanto sonhar, e que seus olhos estão cegos, pois só veem a pessoa
amada.
e) O ser amado do eu lírico, não é sua razão de viver, nem é essencial na sua vida.
02. Quanto a encontros vocálicos, as palavras do poema (pois, enlouquecida, teu, Deus) são
respectivamente:
a) Ditongo / ditongo / ditongo / ditongo.
b) Hiato / hiato / hiato / hiato.
c) Hiato / hiato / ditongo / ditongo.
d) Ditongo / hiato / hiato / ditongo.
e) Hiato / ditongo / ditongo / hiato.
03. O título no poema, “Fanatismo,” tem como significado:
a) Indiferença.
b) Apatia.
c) Paixão.
d) Desinteresse.
e) Impassibilidade.
04. Assinale a alternativa, onde há incorreção na separação de sílabas nas palavras.
a) A-ba-loa-do / bac-te-rio-ló-gi-co / ca-be-le-i-ra / de-sa-do-u-ro.
b) A-ba-ca-tei-ro / ba-bo-sei-ra / ca-a-po-ra / de-pre-ci-a-ção.
c) Der-ra-dei-ro / ca-a-tin-ga / ba-bu-í-no / a-ba-ca-xi-zei-ro.
d) A-bai-xa-do / ba-ca-lho-a-da / ca-be-cei-ra / de-sa-bi-tu-a-do.
e) De-sa-bo-to-a-do / ca-be-lei-rei-ro / ba-ca-mar-tei-ro / a-bai-xo.
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05. Quanto ao acento tônico, marque a alternativa que contenha apenas palavras oxítonas.
a) Canguru / chuchu / gergelim.
b) Pudim / guru / ímã.
c) Quindim / sêmen / porém.
d) Bombom / álbum / médico.
e) Crepom / pólen / órfã.
06. Assinale a alternativa, onde temos só ditongos orais decrescentes.
a) Pais – fui – cãibra.
b) Degrau – festivais – põe.
c) Destrói – pau – dispõe.
d) Mãe – capelães – jeito.
e) Mais – dezoito – besouro.
07. Relacione as colunas sobre figuras de linguagem e marque a alternativa verdadeira.
Coluna I.
A- Pleonasmo.
B- Polissíndeto.
C- Hipálage.
D- Hipérbato.
E- Anáfora.
F- Antítese.
G- Eufemismo.
Coluna II.
(1) É a contraposição de uma palavra, ou frase, a outra de significação oposta.
(2) Consiste em atribuir-se a uma palavra o que pertence a outra da mesma frase.
(3) É a repetição da mesma palavra no começo de cada um dos membros da frase.
(4) É o meio pelo qual se evita uma palavra, ou expressão molesta, odiosa, ou triste, substituindo-a por outra
palavra, ou expressão menos desagradável.
(5) É a reiteração do conectivo entre elementos coordenados.
(6) É a inversão da ordem natural das palavras na oração, ou a da ordem das orações no período.
(7) É o emprego de palavras desnecessárias ao sentido. Há o grosseiro, decorrente da ignorância da
significação das palavras e o literário, que serve à ênfase, ao vigor da expressão.
a) A (2) – B (4) – C (6) – D (7) – E (5) – F (1) – G (3).
b) A (1) – B (3) – C (5) – D (2) – E (4) – F (6) – G (7).
c) A (5) – B (1) – C (4) – D (2) – E (6) – F (7) – G (3).
d) A (7) – B (5) – C (2) – D (6) – E (3) – F (1) – G (4).
e) A (7) – B (5) – C (2) – D (3) – E (1) – F (4) – G (6).
08. Sobre separação de sílabas, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta:
( ) Separam-se os hiatos.
( ) Separam-se os dígrafos (rr, ss, sc, xc).
( ) Os encontros consonantais disjuntos de uma consoante + uma consoante são separados.
( ) Não se separam os ditongos.
( ) Não se separam os tritongos.
a) F – V – V – V – V.
b) V – V – F – V – V.
c) V – V – V – F – V.
d) F – V – F – V – V.
e) V – V – V – V – V.
09. Sobre o uso, ou não do acento de crase, assinale a alternativa incorreta.
a) Vou a escola.
b) Iluminação a gás.
c) Você faz jus a uma recompensa.
d) Não compareço a festas públicas.
e) Preferiu morrer a entregar-se.
De acordo com o texto, responda às próximas duas questões.
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/766878642775559780/
10. Na primeira oração do período “Ela é imperfeita”, temos:
a) Predicado verbal.
b) Objeto direto.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado nominal.
e) Objeto indireto.
11. Na segunda oração do texto “mas é de verdade”, temos uma conjunção:
a) Coordenativa aditiva.
b) Coordenativa explicativa.
c) Coordenativa adversativa.
d) Coordenativa alternativa.
e) Coordenativa conclusiva.
12. Sobre acentuação gráfica, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta:
( ) São acentuadas todas as palavras proparoxítonas.
( ) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em i e u, seguidas ou não, de s.
( ) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em um, uns.
( ) Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ão, ãos, ã, ãs.
( ) Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongo oral.
a) V – V – V – F – F.
b) V – F – V – V – F.
c) V – V – V – V – F.
d) V – V – F – F – V.
e) V – V – V – V – V.
13. Assinale a alternativa, onde todas as palavras são acentuadas segundo a mesma regra.
a) Pôs – vatapá – amarás.
b) Também – câmara – amássemos.
c) Útil – tímido – mês.
d) Nós – sensível – exército.
e) Já – pé – só.
14. O substantivo coletivo súcia indica:
a) Lobos.
b) Pessoas desonestas.
c) Peixes miúdos.
d) Cavalgaduras.
e) Músicos.
15. Assinale a alternativa, onde nem todos os substantivos compostos estão grafados corretamente.
a) Vice-diretores / beijas-flores / sempre-vivas.
b) Quebra-mares / grão-duques / tico-ticos.
c) Padre-nossos / ave-marias / pés de moleque.
d) Mulas sem cabeça / amores-perfeitos / segundas-feiras.
e) Bananas-maçãs / canetas-tinteiro / corres-corres.
16. Quanto aos graus de significação do adjetivo, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa
correta:
( ) Grau comparativo de superioridade: Esta cidade é mais antiga do que a nossa.
( ) Grau comparativo de inferioridade: Esta cidade é menos antiga que a nossa.
( ) Grau comparativo de igualdade: Esta cidade é tão antiga como a nossa.
( ) Grau superlativo relativo: Esta cidade é muito antiga (ou antiquíssima).
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( ) Grau superlativo absoluto: Esta cidade é a mais antiga da Europa.
a) V – F – V – F – V.
b) F – F – V – V – V.
c) V – V – F – V – F.
d) V – V – V – F – F.
e) V – V – V – V – V.
17. Em se tratando de concordância verbal, assinale a alternativa incorreta.
a) “O resto do exército realista evacua neste momento Santarém; vai em fuga para o Alantejo.”
b) Gonçalves Dias era as delícias do Romantismo.
c) Todo eu era olhos e coração.
d) Oito dias e mais três dias é tanto tempo.
e) Hoje são vinte e um do mês, não são?
18. Sobre ortografia, no uso de há (verbo) e a (preposição), marque a alternativa incorreta.
a) Há dois mil anos te mandei meu grito... (Castro Alves).
b) De 2 de janeiro a 30 de setembro.
c) Hoje, amanhã, daqui há cem anos, como há cem anos atrás, uma realidade física, uma realidade moral se
cristalizavam em Itabira. (Carlos Drummond de Andrade).
d) De há muito, vem ele queixando-se.
e) De hoje a dois dias teremos novas partidas de futebol.
19. Assinale a alternativa, onde a preposição por, indica tempo.
a) E por onde ela passa a sombra se ilumina. (Vicente de Carvalho).
b) E hei de amar-te por toda a eternidade. (Francisco Otaviano).
c) Por uma fatalidade, dessas que descem do Além. (Castro Alves).
d) (...) vendei gato por lebre... (Machado de Assis).
e) Por mares nunca de antes navegados. (Os Lusíadas).
20. Observe a imagem.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/589056826235314736/
Neste período temos:
a) Sujeito Simples.
b) Sujeito oculto (ou elíptico).
c) Sujeito composto.
d) Sujeito indeterminado.
e) Sujeito inexistente.
CONHECIMENTOS GERAIS.
Nos termos da Lei nº 3.156/2008, (Estrutura Administrativa do Poder Legislativo do Município de Três Rios,
RJ), responda às próximas cinco questões.
21. Analise as alternativas e indique a incorreta.
a) O quadro de cargos de provimento efetivo, de funções gratificadas e em comissão, vigorarão de acordo com o
Plano de Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Três Rios.
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b) A Lei nº 3.156, de 04 de julho de 2008, estabelece a estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal
de Três Rios, dentro dos primados estabelecidos pela Reforma Administrativa por força da Emenda Constitucional
nº 19/98 e balizada nas diretrizes Lei nº 1.691/1990 (Institui o Regime Jurídico Único).
c) Os entes operacionais da Câmara Municipal compor-se-ão dos seguintes órgãos: Gabinete da Presidência e
Secretaria Geral.
d) As atividades da Ação Legislativa obedecem aos princípios constitucionais e fundamentais.
e) Os Órgãos de Apoio à Contadoria constituim-se de Tesouraria e Setor de Empenho.
22. Segundo o art. 4º, da Lei nº 3.156, de 04 de julho de 2008, o Gabinete da Presidência tem a seguinte
estrutura:
I- Secretaria do Gabinete da Presidência.
II- Secretaria Jurídica.
III- Assessoria de Gabinete.
IV- Assessoria de Imprensa.
V- Controladoria.
VI- Segurança do Legislativo.
Não compõe(m) a estrutura do Gabinete da Presidência o(s) item(ns):
a) V.
b) II e IV.
c) IV.
d) II, V e VI.
e) VI.
23. Os princípios fundamentais de que trata o art. 2º, da Lei nº 3.156, de 04 de julho de 2008, são:
- Planejamento.
- Coordenação.
- Descentralização.
- Delegação de competência.
- Controle (interno e externo).
- Publicidade.
- Avaliação.
Não é princípio fundamental o item:
a) Descentralização.
b) Delegação de competência.
c) Publicidade.
d) Planejamento.
e) Controle (interno e externo).
24. Das incumbências elencadas nas alternativas, qual não compete à Secretaria do Gabinete da
Presidência?
a) Prestar assistência direta e imediata ao Presidente, no desempenho de suas atividades legislativas e
administrativas.
b) Preparar e encaminhar todo o expediente à Presidência do Poder Legislativo.
c) Executar outras atividades determinadas pela Presidência da Casa.
d) Desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Presidente da Câmara.
e) Assessorar a Presidência da Câmara no que for solicitado.
25. Realizar pesquisas e estudos técnicos nas diversas áreas do conhecimento para subsidiar a elaboração
de projetos, objetivando o aperfeiçoamento das técnicas legislativas, é uma competência do(a):
a) Recursos Humanos.
b) Central de Processamento de Dados.
c) Setor de Biblioteca.
d) Assessoria de Gabinete.
e) Setor de Cerimonial.
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Três Rios, RJ (Revisada – 2002, atualizada em 03/08/2018),
responda às próximas seis questões.
26. Analise as afirmativas e marque a incorreta.
a) Na administração indireta aplicar-se-á preferencialmente o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho.
b) O título de domínio e a concessão de uso do solo, tanto na área urbana quanto rural, serão conferidos ao homem,
à mulher, ou a ambos, independentemente, do estado civil.
c) O Município deverá garantir o livre acesso de todos os cidadãos às praias de rios e cachoeiras, proibindo, nos
limites de sua competência, edificações particulares sobre as areias.
d) O povo é o sujeito da vida política e da história do Município de Três Rios.
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e) As decisões dos Conselhos Municipais, dentro de suas competências, serão em forma de decreto, observadas
as disposições dos respectivos regimentos internos.
27. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.
Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista serão representados, na proporção
de _____________, nos conselhos de administração e fiscal das entidades referidas.
a) 30%
b) 1/3
c) 15%
d) 2/3
e) 5%
28. Marque a alternativa que não está em conformidade com a Lei Orgânica.
a) O Município garantirá a institucionalização de comissões paritárias de trabalho, nos órgãos da administração
direta e indireta.
b) Os representantes dos trabalhadores serão eleitos para um mandato de dois anos, por votação secreta, vedadas
a reeleição e a eleição daqueles que exercem cargo, ou função de confiança.
c) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos em que
interesses profissionais, ou previdenciais sejam objetos de discussão e deliberação.
d) Os representantes dos trabalhadores, a partir do registro de suas candidaturas e até dois anos após o término
dos mandatos, têm assegurada a estabilidade no emprego, nos termos da legislação pertinente.
e) Nas entidades de que trata o art. 21, da Lei Orgânica, serão criadas comissões permanentes de acidentes,
compostas equitativamente de representantes da empresa e dos trabalhadores.
29. Qual alternativa é incorreta?
a) Compete ao Município dar assistência aos idosos, à maternidade e aos excepcionais.
b) O Município de Três Rios é uma unidade do território do Estado do Rio de Janeiro, dotado de autonomia política,
administrativa, financeira e se regerá pela Lei Orgânica e outras que adotar.
c) São símbolos do Município: a Bandeira, o Brasão e o Hino de Três Rios. O Município não poderá criar novos
símbolos, nem modificar os atuais.
d) O Município é dividido em distritos. A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.
e) Os bairros constituem as porções contínuas e contíguas do território da sede e possuem denominação própria.
30. Compete privativamente ao Município, descontar mensalmente os valores devidos por seus servidores
à sua entidade de classe, desde que por esta notificado, devendo efetuar o repasse do montante no prazo
máximo de:
a) 5 dias.
b) 30 dias.
c) 20 dias.
d) 15 dias.
e) 10 dias.
31. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.
Os servidores públicos observarão, na expedição dos atos de sua competência, os prazos fixados pelos
respectivos secretários, ou diretores com atribuições equivalentes, que em nenhuma hipótese poderá
exceder a __________, nos seguintes casos: despacho de mero impulso e prestação de informações;
providências a serem procedidas pelos administradores, salvo prazo diverso, especialmente fundamentado;
apresentação de pareceres e relatórios; proferir decisão conclusiva.
a) dez dias
b) quinze dias
c) trinta dias
d) sessenta dias
e) noventa dias
Responda às próximas quatro questões sobre o Município de Três Rios, RJ.
32. O texto a seguir foi retirado do site https://www.tresrios.rj.gov.br/historia-de-tres-rios/. De acordo com
ele, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e indique a alternativa correta:
( ) A referência mais remota sobre o Território do Município de Três Rios, data do início do século XIX,
quando Antônio Barroso Pereira obteve, por requerimento de 16 de setembro de 1817, "terras de sesmaria
no sertão entre os Rios Paraíba e Paraibuna..."
( ) É no teor da concessão da referida sesmaria, exarada pela Coroa Portuguesa, que se identifica a origem
da primeira toponímia do Município “Entre-Rios”.
( ) Dentro do seu patrimônio territorial, Antônio Barroso Pereira, fundou cinco fazendas: a Fazenda
Cantagalo, a mais importante, e as Fazendas Piracema, Rua-Direita, Boa União e Cachoeira, todas
dependentes da primeira.
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a) V – V – V.
b) V – F – F.
c) F – F – V.
d) V – F – V.
e) V – V – F.

33.

Imagem: https://www.google.com/.

A partir de 31 de dezembro de 1943, o Município de Entre-Rios, passou a chamar Três Rios, numa clara
conotação aos três mais importantes rios que cortavam o seu território. São eles:
a) Rios Paranaíba, Paracatu e Paraibuna.
b) Rios São Francisco, Paraíba do Sul e Paracatu.
c) Rios Paraíba do Sul, Piabanha e Paraibuna.
d) Rios das Velhas, Paraibuna e Paranaíba.
e) Rios Paracatu, Paraíba do Sul e Piabanha.
34. Analise as bandeiras e indique a do Município de Três Rios, RJ.

a)

b)

c)

d)
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e)
35. Observe os itens:
I- Festa Padroeira de Bemposta, grande homenagem a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do distrito
de Bemposta.
II- Festa Cigana, homenagem a Santa Sarah Kali, padroeira do povo cigano.
III- Festival Vale do Café, tem por objetivo o resgate cultural e o patrimônio imaterial, da região do Vale do
Café.
IV- Festival do Milho, evento que acontece há anos, com pratos elaborados a partir de receitas feitas com
milho.
V- Multi Festival de Teatro OFF RIO, Festival de Teatro, que traz mais de cinquenta espetáculos consagrados,
entre performances, intervenções em espaços públicos, esquetes, além de debates e oficinas.
Quais festas relacionadas nos itens constam no calendário comemorativo do Município de Três Rios, RJ?
a) Apenas I, II, III e V.
b) Apenas II, II, III e IV.
c) Apenas III, IV e V.
d) Apenas I, III e IV.
e) Todas.
MATEMÁTICA.
36. Suzan está fazendo um tratamento médico de Covid-19 e precisa tomar dois medicamentos. Um deles
deve ser tomado de 6 em 6 horas e o outro, de 8 em 8 horas. Sabendo que ela tomou os dois medicamentos
às 9 horas da manhã, de quarta-feira, qual será o horário e o dia que ela vai tomar novamente os dois
medicamentos juntos?
a) Às 15 horas, de quarta-feira.
b) Às 9 horas, de sexta-feira.
c) Às 9 horas, de quinta-feira.
d) Às 15 horas, de quinta-feira.
e) Às 17 horas, de quinta-feira.
37. “A Ponte das Garças é um dos pontos turísticos do Município de Três Rios. Sua construção se iniciou
em 1859, e a inauguração aconteceu em 23 de junho de 1861, com a presença do Imperador D. Pedro II.”
Com base nas informações do texto, a escrita correta do ano da inauguração da Ponte das Garças em
algarismo romano é:
a) MDCCCLIX.
b) MCCMLXI.
c) MCCCDLXI.
d) MDCCCLXI.
e) MLXXXDI.
38. Uma pessoa desejando estimar a altura do Cristo Redentor, percebeu que sua distância à estátua era de
30 metros e formava o seguinte triângulo retângulo:

Com base nas informações, qual é a altura da estátua?
a) 80 metros.
b) 45 metros.
c) 50 metros.
d) 55 metros.
e) 40 metros.
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39. A edificação da Casa da Cultura, em Três Rios, tem uma geometria retangular. Qual o perímetro e a área
dessa edificação, sabendo que seu comprimento é de 25 m e sua largura 5 m?
a) P= 50 m, A= 120 m².
b) P= 50 m, A= 100 m².
c) P= 60 m, A= 150 m².
d) P= 30 m, A= 60 m².
e) P= 60 m, A= 125 m².
40. Joana passou o dia passeando no Município de Três Rios e comprou 5 pacotes de biscoito Globo a R$
4,80 cada um, em um mercado, 3 pacotes do mesmo biscoito a R$ 4,50, em uma padaria, 2 pacotes a R$
5,00 cada, de um comerciante. O preço médio, por pacote de biscoito, foi de:
a) R$4,75.
b) R$4,68.
c) R$4,70.
d) R$4,77.
e) R$5,12.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
41. Um editor de texto é um aplicativo de edição de arquivos/ficheiros de texto. É exemplo de editor de texto
o contido na alternativa:
a) Movie Maker 2016.
b) Microsoft Teams 2016.
c) Edge 2016.
d) Microsoft Word 2016.
e) Frame Host 2016.
42. O uso dos navegadores permite que possamos visualizar todos os conteúdos que estão publicados na
internet e em redes sociais, por exemplo. Para isso, basta contar com um endereço, informá-lo ao navegador
e o programa vai exibir o que estiver contido naquela página. As opções apresentam exemplos de
navegadores, exceto o exposto na alternativa:
a) Google Chrome.
b) Internet Explorer.
c) Safari.
d) Frame Host.
e) Microsoft Edge.
43. _______ é a mesma coisa de endereço web, o texto que você digita na barra de endereços de seu
navegador para acessar uma determinada página, ou serviço. A sigla que completa adequadamente a lacuna
está disponível na alternativa:
a) URL
b) WWW
c) FTT
d) HTPC
e) IRC
44. ____________ é o "endereço" de um documento (ou um recurso) na web. Nos sistemas de gerenciamento
de dados, é um ponteiro para outro registro. Pode ser usado para conectar um, ou mais registros. Em alguns
sistemas operacionais (Windows, por exemplo), é um ponteiro para um arquivo. Resumindo, através dele é
possível fazer referência a um arquivo por várias denominações diferentes e acessar um arquivo sem
especificar um caminho completo. A palavra que completa adequadamente a lacuna está disponível na
alternativa:
a) Documento
b) Arquivo
c) Link
d) Correio eletrônico
e) E-mail
45. O aplicativo de criação de planilhas eletrônicas criado pela Microsoft é denominado:
a) Microsoft Word 2016.
b) Microsoft Excel 2016.
c) Microsoft Power Point 2016.
d) Microsoft Edge 2016.
e) Microsoft Movie Maker 2016.
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46. Um programa utilizado para criação/edição e exibição de apresentações gráficas, originalmente escrito
para o sistema operacional Windows e portado para a plataforma Mac OS X é denominado:
a) Microsoft Word 2016.
b) Microsoft Excel 2016.
c) Microsoft Power Point 2016.
d) Microsoft Edge 2016.
e) Microsoft Movie Maker 2016.
47. Utilizando o navegador Microsoft Edge, temos duas maneiras básicas de imprimir um texto na Internet.
Uma é clicando no lado direito do mouse e selecionar imprimir, ou clicar nos três pontinhos e selecionar
imprimir.
Sobre impressão podemos dizer que:
1- Na aba que abre para impressão você verá as páginas que serão impressas.
2- Caso não queira imprimir todas, tem uma opção ao lado para selecionar o número de página da página
que deseja imprimir.
3- Você tem também a opção de imprimir retrato, ou paisagem, se quer preto e branco, ou colorido.
Analisando as afirmações anteriores, é correto afirmar que:
a) Apenas a 1 está correta.
b) Apenas a 2 está correta.
c) Apenas a 3 está correta.
d) Apenas a 1 e 3 estão corretas.
e) Todas estão corretas.
48. Microsoft Office 2016 (codinome Office 16) é uma versão do pacote de produtividade Microsoft Office,
sucedendo o Office 2013 e o Office para Mac 2011. Ele foi lançado no macOS em 9 de julho de 2015, no
Microsoft Windows, em 22 de setembro de 2015, para assinantes do Office 365. As opções apresentam
aplicativos que fazem parte do Microsoft Office 2016, exceto o exposto na alternativa:
a) Microsoft Word 2016.
b) Microsoft Excel 2016.
c) Microsoft Power Point 2016.
d) Microsoft Outlook 2016.
e) Microsoft Cantasia 2016.
49. Marque a alternativa que não contém um dos atributos da redação oficial.
a) Clareza.
b) Pessoalidade.
c) Concisão.
d) Uso da norma padrão da Língua Portuguesa.
e) Objetividade.
50. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Três Rios – RJ, o Município terá alguns livros necessários
aos seus serviços. Dos itens abaixo, marque a opção que não inclui um dos referidos livros.
a) Protocolo de indicações de arquivamento de livros e documentos.
b) Atas das sessões da Câmara.
c) Tombamento de bens imóveis.
d) Termos de compromisso e posse, declaração de bens.
e) Registro da dívida inativa.
51. A ausência de gestão de arquivos acarreta um ciclo vicioso de danos ao patrimônio público documental.
Marque a alternativa que não apresenta uma vantagem que contribua para uma gestão eficiente da gestão
de documentos.
a) Organização, eficiência e legalidade administrativa.
b) Diminuição de riscos e custos.
c) Formação de massas documentais acumuladas.
d) Diminuição da burocracia.
e) Boa utilização do mobiliário e equipamentos.
52. Há algumas atividades que fazem parte de programas de destinação de documentos, dentre as quais
não se inclui o/a:
a) Garantia do uso de materiais apropriados na confecção de documentos.
b) Identificação e descrição de documentos por séries, ou classes.
c) Avaliação para determinar quais documentos são de guarda permanente.
d) Eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente.
e) Recolhimento dos documentos permanentes para a instituição arquivística.
53. Marque a alternativa que não possui um dos objetivos do Plano de Classificação de Documentos:
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a) Identificar as atribuições do órgão produtor.
b) Facilitar o arquivamento e a localização dos documentos de arquivo.
c) Apresentar às competências, funções e às atividades do organismo produtor, deixando explícitas as ligações
entre os documentos.
d) Descontextualizar a produção do documento com seu objetivo e processamento (tramitação) na atividade ao qual
está associado.
e) Identificar conjuntos documentais que possuam os mesmos requisitos.
54. O Arquivo da Câmara Municipal de Três Rios – RJ, pode ser considerado um tipo de arquivo:
a) Associativo.
b) Pessoal.
c) Eclesiástico.
d) Comercial.
e) Público.
Nos termos da Lei nº 3.156/2008, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Legislativo do
Município de Três Rios, RJ, responda às próximas seis questões.
55. Qual alternativa traz informação incorreta sobre as competências do Departamento de Recursos
Humanos?
a) Elaborar a folha de pagamento mensal dos servidores do Poder Legislativo.
b) Confeccionar a GEFIP mensal dos servidores e a RAIS dos mesmos.
c) Fazer a conferência de folha de pagamento e adotar as providências para as correções que se fizerem
necessárias.
d) Providenciar a emissão das declarações para o imposto de renda e efetuar sua distribuição.
e) Confeccionar os contracheques e pagamento mensal dos servidores do Poder Legislativo.
56. Efetuar os registros de posses, admissões, demissões e de todas as alterações ocorridas no quadro de
pessoal da Câmara, é competência do(a):
a) Controladoria.
b) Serviço de Admissão e Cadastro.
c) Central Processamento de Dados.
d) Setor de Empenho.
e) Secretaria Geral.
57. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Informar ao público interno, através ___________________________, ou de panfletos e quadros afixados em
local próprio, ou outros meios de divulgação, sobre as atividades e programas em curso, ou previstos no
serviço, é uma atribuição do Serviço de Treinamento.
a) do Diário da Prefeitura
b) do Diário do Estado
c) de Ofício
d) do Diário da Câmara Municipal
e) de Comunicado Interno
58. A qual setor compete assessorar a Secretaria Geral da Mesa Diretora, nos assuntos relacionados com
suas atribuições?
a) Setor de Processos.
b) Setor de Protocolo.
c) Setor de Processamento Legislativo.
d) Setor de Recursos Humanos.
e) Setor de Almoxarifado.
59. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e indique a alternativa correta.
Compete ao Serviço de Acompanhamento de Proposições:
( ) Registrar os projetos e acompanhar a sua tramitação.
( ) Controlar a publicação das fases de andamento dos projetos, providenciar eventuais republicações.
( ) Prestar informações sobre o andamento dos projetos.
a) V – V – V.
b) F – V – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
e) V – F – F.
60. Dentre outras, são responsabilidades do Serviço de Autógrafos:
I- Proceder a guarda dos originais das proposições aprovadas e arquivadas.
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II- Organizar e manter atualizado o arquivo de coleções de cópias das mensagens, autógrafos, leis, vetos,
decretos, resoluções e atos da Mesa Diretora.
III- Conferir, digitar, controlar e expedir os projetos aprovados, as leis, autógrafos, coleção de cópias de
mensagens e vetos.
Podemos afirmar que é (são) responsabilidade(s) do Serviço de Autógrafos:
a) Apenas o item I.
b) Apenas o item III.
c) Todos os itens.
d) Apenas os itens I e II.
e) Apenas os itens II e III.
RASCUNHO.
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