CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, RJ.
EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: TESOUREIRO.
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.
POEMA DE SETE FACES. (Carlos Drummond de Andrade).
Quando nasci, um anjo torto
Desses que vivem na sombra
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
Que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
Não houvesse tantos desejos.
O bonde passa cheio de pernas:
Pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus,
pergunta meu coração.
Porém meus olhos
Não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
É sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
O homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
Se sabias que eu não era Deus
Se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo,
Se eu me chamasse Raimundo
Seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
Mais vasto é meu coração.
Eu não devia te dizer
Mas essa lua
Mas esse conhaque
Botam a gente comovido como o diabo.
01. De acordo com o poema, marque a alternativa incorreta.
a) Já na 1ª estrofe, o eu lírico começa a contar a sua história.
b) No poema, existe a afirmação, de que o eu lírico é um predestinado, seu destino foi traçado por um anjo torto,
logo que ele nasceu.
c) A palavra “gauche”, refere-se a quem é estranho, diferente dos demais, fora do convencional.
d) Não existe nenhuma identificação entre o autor e o eu lírico, portanto, não há cunho autobiográfico no poema.
e) As “sete faces” no título, são mostradas nas sete estrofes que compõem o poema, podendo ser entendido como
um perfil autobiográfico do poeta, como indica o uso do seu próprio nome, no terceiro verso. Trata-se do indivíduo
em desacerto com o mundo, o eu em conflito.
02. Assinale a alternativa, onde todas as palavras tiradas do poema, contêm exemplos de hiato.
a) Mais / lua / diabo.
b) Cheio / vai / gauche.
c) Poucos / houvesse / meu.
d) Deus / Raimundo / eu.
e) Lua / eu / Deus.
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03. Assinale a alternativa correta, quanto a classe de palavras.
a) Torto: (1ª estrofe) – substantivo.
b) Atrás: (2ª estrofe) – advérbio.
c) Meu: (3ª estrofe) – pronome demonstrativo.
d) Brancas: (3ª estrofe) – substantivo.
e) Te: (7ª estrofe) – pronome pessoal reto.
04. Sobre a comunicação e seus elementos, relacione as colunas e marque a alternativa correta.
COLUNA I.
A- Comunicação.
B- Emissor.
C- Receptor.
D- Mensagem.
E- Código.
F- Canal.
G- Referente.
COLUNA II.
(1) É o que interpreta a mensagem transmitida pelo emissor.
(2) É o meio físico através do qual a mensagem se propaga, é a via de circulação da mensagem.
(3) É o que formula a mensagem, mediante a palavra oral, ou escrita, gestos, desenhos, etc.
(4) É tudo aquilo que o emissor leva ao receptor. Pode ser visual, auditiva, audiovisual, etc.
(5) É o sistema de signos e regras que permite formular e compreender uma mensagem.
(6) É o processo de que o homem dispõe para transmitir suas ideias, sentimentos, experiências,
informações, etc.
(7) É a entidade (objeto, fato, estado de coisas, etc) do mundo externo a que um termo símbolo se refere.
Exemplo: o referente da palavra livro é o objeto livro.
a) A (6) – B (3) – C (1) – D (4) – E (2) – F (7) – G (5).
b) A (6) – B (1) – C (3) – D (2) – E (4) – F (5) – G (7).
c) A (6) – B (3) – C (1) – D (4) – E (5) – F (2) – G (7).
d) A (6) – B (3) – C (1) – D (4) – E (7) – F (5) – G (2).
e) A (1) – B (6) – C (3) – D (2) – E (5) – F (7) – G (4).
Avalie a imagem e responda à próxima questão.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/306174474652355240/
05. Nas duas orações da imagem, temos:
a) Dois sujeitos indeterminados.
b) Dois sujeitos inexistentes.
c) Dois sujeitos simples.
d) Dois sujeitos compostos.
e) Dois sujeitos ocultos (ou elípticos).
06. Assinale a alternativa onde não temos pronome oblíquo.
a) Nós nos encontramos na esquina.
b) Tu não te lembras?
c) Tais atitudes não devem ficar despercebidas.
d) Irei contigo.
e) Venha comigo.
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07. Quanto à flexão dos verbos, assinale a alternativa incorreta.
a) Verbo regular: não sofre alteração no radical.
b) Verbo irregular: sofre alteração, em geral, no radical.
c) Verbo defectivo: não apresenta todas as formas.
d) Verbo abundante: tem dois gerúndios.
e) Não há o presente do subjuntivo no verbo precaver.
08. Referindo-se a pronomes, assinale a alternativa verdadeira, quanto aos itens:
I- Eu e tu exercem a função de sujeito, são pronomes pessoais do caso reto.
II- Mim e ti são pronomes do caso oblíquo, funcionam como complemento.
III- A forma Vossa (Excelência, Senhoria) é empregada quando se fala com a própria pessoa; a forma Sua
(Excelência, Senhoria), quando se fala a respeito da pessoa.
IV- As formas seu(s), sua(s) podem, em certos contextos, gerar duplo sentido. Ex: Depois da festa, Pedro
levou Daniela para sua casa. (Casa de Pedro ou de Daniela?).
V- Pronomes possessivos têm por função situar a posição de um ser no espaço, relativamente à 1ª pessoa
do discurso (o falante); localizar no próprio texto, elementos já referidos, ou que serão referidos mais à
frente; situar no tempo, um fato, ou uma informação.
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
b) Apenas II, III, IV e V estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, II, III e V estão corretos.
e) Todos estão corretos.
09. As orações subordinadas adverbiais têm valor de advérbio, ou de locução adverbial e são constituídas
de conjunções subordinativas adverbiais, que estabelecem relações de sentido entre as orações que
compõem os períodos. Sendo assim, assinale os itens com (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa
correta:
( ) Oração subordinada adverbial temporal, apresenta uma circunstância de tempo ao acontecimento
mencionado na oração principal.
( ) Oração subordinada adverbial concessiva, indica que o fato expresso na oração subordinada é
consequência do que está enunciado na oração principal.
( ) Oração subordinada adverbial consecutiva, indica um fato contrário à ideia expressa na oração principal.
( ) Oração subordinada adverbial causal, indica a causa do que está expresso na oração principal.
( ) Oração subordinada adverbial comparativa, expressa uma comparação com algo que foi expresso na
oração principal.
a) V – F – F – F – V.
b) F – V – V – V – F.
c) V – F – F – V – V.
d) F – F – V – V – V.
e) V – V – V – V – V.
O quadro a seguir refere-se à próxima questão.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/626000416938056846/
10. O verbo (põe) está colocado indevidamente, o correto seria:
a) Pões.
b) Punhas.
c) Puseste.
d) Porás.
e) Ponha.

4

11. Referindo-se à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta, quanto à variedade padrão.
a) Mais de um quilômetro da avenida ficou intransitável.
b) Ainda falta mais de dois meses para a festa.
c) Cerca de vinte atletas participaram da prova.
d) Na fazenda, trabalhavam perto de cem colonos.
e) Deus e tu são testemunhas.
12. Em se tratando de verbos, marque a alternativa incorreta.
a) Formação do imperativo afirmativo: tu e vós vêm do presente do indicativo, sem o s final. Você, nós, vocês, vêm,
sem alteração, do presente do subjuntivo.
b) Formação do imperativo negativo: suas cinco formas são as mesmas do presente do subjuntivo, colocando a
palavra (não) antes do verbo.
c) O infinitivo pessoal recebe tal nome por não se referir a nenhuma pessoa gramatical, isto é, por não ter sujeito. O
infinitivo pessoal é o próprio “nome” do verbo.
d) O pretérito perfeito é um tempo primitivo do qual se formam o pretérito mais-que-perfeito, o futuro do subjuntivo
e o pretérito imperfeito do subjuntivo.
e) O objeto direto, da voz ativa, será o sujeito da passiva, o sujeito da ativa passará a agente da passiva e o verbo
ativo assumirá a forma passiva, conservando o mesmo tempo.
13. Marque a alternativa, onde há uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
a) Todos os jogadores discordaram de que o time havia jogado mal.
b) Ele não tem muita certeza de que sua namorada lhe seja fiel.
c) A exigência dos torcedores era a contratação de um novo técnico.
d) Foi muito importante a sua participação na reunião.
e) Pedra que rola não cria limo.
14. No período do quadro, há duas orações, sobre isto, assinale a alternativa correta.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/362539838732142944/
a) Duas orações coordenadas sindéticas.
b) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética aditiva.
c) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética adversativa.
d) Uma oração coordenada assindética e outra, coordenada sindética explicativa.
e) Duas orações coordenadas assindéticas.
15. Sobre regência verbal, assinale a alternativa incorreta.
a) Sempre me lembrarei de suas palavras!
b) Vocês foram ao show ontem?
c) Ele quase nunca vai na escola.
d) Quando o ser humano chegará a Marte?
e) Em certas horas, nada agrada tanto quanto uma boa música.
16. Quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta.
a) Ele nada nos disse sobre isso.
b) Ela era muito curiosa: tudo lhe interessava.
c) O terreno já foi comprado; construir-se-á nele a sede da empresa.
d) Abandonei o emprego, me preparei para a viagem e parti para realizar meu sonho.
e) Falar-lhe-ei a teu respeito, na primeira oportunidade.
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17. Assinale a alternativa, onde todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra.
a) Árdua – cerimônia – planície.
b) Xará – ninguém – espontâneo.
c) Pá – mês – caí.
d) Sábio – lógico – vôlei.
e) Afável – cá – parênteses.
18. Assinale a alternativa, onde há erro, na separação silábica das palavras.
a) Fal-ca-tru-ei-ro / ga-u-ches-co.
b) I-di-o-ta / ir-ri-tar.
c) Lei-to-ra-do / ma-ta-dou-ro.
d) Mei-o / pos-tei-ro.
e) Le-i-ra / ma-lu-que-i-ra.
19. As obras Grande Sertão: Veredas, Sagarana, Corpo de Baile, têm como autor:
a) João Cabral de Melo Neto.
b) Mário de Andrade.
c) Guimarães Rosa.
d) Dalton Trevisan.
e) Nelson Rodrigues.
20. O Naturalismo Brasileiro tem como obra inaugural em 1881, O Mulato. Seu autor é:
a) Machado de Assis.
b) Aluísio Azevedo.
c) Raul Pompeia.
d) José de Alencar.
e) Euclides da Cunha.
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. A Secretaria Geral divide-se em:
(i) Contadoria.
(ii) Órgãos de Apoio à Contadoria (Tesouraria e Setor de Empenho).
(iii) Recursos Humanos.
(iv) Setor de Processamento Legislativo.
(v) Almoxarifado.
(Vi) Comissão de Licitação.
(Vii) Serviço de Protocolo e Arquivo.
(viii) Serviço de Segurança do Legislativo.
(ix) Setor de Cerimonial.
(x) Setor de Biblioteca.
(xi) Central de Processamento de Dados.
Quais itens compõem a estrutura da Secretaria Geral?
a) Todos.
b) Apenas (i), (ii), (iii), (v).
c) Apenas (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (x), (xi).
d) Apenas (i), (ii), (iii), (v), (vii), (ix).
e) Apenas (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (viii), (x).
22. Analise as assertivas e depois aponte a alternativa verdadeira.
1- Compete à Secretaria Jurídica: Emitir pareceres sobre anteprojetos, projetos, resoluções, estudos e
projetos diversos sob o aspecto legislativo.
2- Compete à Assessoria de Gabinete: Elaborar anteprojetos de leis, resoluções, proposições, pareceres e
instrumentos legais diversos, quando solicitados pela Mesa.
3- Compete à Assessoria de Imprensa: Desenvolver e manter cooperação com o Cerimonial, para o êxito
dos trabalhos de interesse comum.
É correto o que se apresenta:
a) Apenas na assertiva 1.
b) Apenas na assertiva 2.
c) Apenas nas assertivas 1 e 3.
d) Apenas nas assertivas 2 e 3.
e) Nas assertivas 1, 2 e 3.
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23. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e indique a alternativa correspondente.
Compete à Assessoria de Imprensa:
( ) Divulgar para a imprensa, em geral, as atividades da Câmara e dos Vereadores.
( ) Manter contados com os órgãos de comunicação.
( ) Coordenar a preparação e editoração de originais, programação visual, diagramação, revisão tipográfica
e secretaria-gráfica dos textos a serem publicados.
( ) Dar cumprimento às diretrizes, planos e projetos concernentes à sua área de atuação.
a) F – F – V – V.
b) V – F – V – V.
c) V – V – F – V.
d) V – V – V – F.
e) V – V – V – V.
24. Qual(is) atividade(s) compete(m) ao Serviço de Protocolo e Arquivo?
I- Organizar e manter atualizado o arquivo de notícias sobre a Câmara.
II- Organizar e manter atualizado o arquivo inativo.
III- Manter atualizado o arquivo das proposições apresentadas.
IV- Executar os serviços de abertura, registro, controle, arquivamento e desarquivamento de processos.
a) Apenas II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas III e IV.
e) Apenas IV.
25. Numere a coluna B de acordo com a A e marque a alternativa que apresenta sequência correta.
COLUNA A.
(1) Compete ao Serviço de Avulsos:

COLUNA B.
( ) Supervisionar e coordenar as
atividades da
Divisão e órgãos
subordinados.

(2) Compete à Secretaria Geral:

( ) Registrar e controlar todos os
documentos
emitidos
pela
Mesa
Diretora.

(3) Compete à Divisão de Aperfeiçoamento
de Pessoal:

( )Controlar e distribuir por liderança
partidária, todas as matérias oriundas do
Poder Executivo Municipal.

(4) Compete ao Setor de Processamento
Legislativo:

( )Encaminhar para publicação as leis
promulgadas e as resoluções.

(5) Compete ao Serviço de Autógrafos:

Organizar a Ordem do Dia a ser
anunciada pelo Presidente da Mesa.

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
b) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
c) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
e) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
À luz da Lei Orgânica do Município de Três Rios, RJ (Revisada – 2002, atualizada em 03/08/2018), responda
às próximas quatro questões.
26. Analise as assertivas e indique a(s) que está(ão) em conformidade com a Lei Orgânica do Município de
Três Rios, RJ.
(i) É dever do Município garantir a todos qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana,
assegurando-lhes educação, serviço de saúde, alimentação, habitação, transporte, saneamento básico,
suprimento energético, drenagem, trabalho remunerado, lazer e atividades econômicas, devendo as
dotações orçamentárias contemplarem, diferencialmente, tais atividades, segundo planos e programas de
governo.
(ii) As omissões do poder público na esfera administrativa, que tornem inviável o exercício dos direitos
constitucionais, serão supridas, no prazo fixado em lei, sob pena de responsabilidade da autoridade
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competente, após requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização do mandado de injunção, da ação
de inconstitucionalidade e mais medidas judiciais.
(iii) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública do Município,
fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeados por entidades privadas, deverá
ter caráter educativo, informativo, ou de orientação social e será realizada de forma a não abusar da
confiança do cidadão, não lhe explorar a falta de experiência e a credibilidade.
a) Apenas (i).
b) Apenas (ii).
c) Apenas (i) e (iii).
d) Apenas (ii) e (iii).
e) (i), (ii) e (iii).
27. Qual alternativa completa corretamente a lacuna?
O poder executivo publicará e enviará à Câmara Municipal, no prazo de _____________________, relatório
completo sobre gastos publicitários da administração direta e indireta.
a) quinze dias após o encerramento do bimestre
b) trinta dias após o encerramento do trimestre
c) vinte dias após o encerramento do quadrimestre
d) quarenta e cinco dias após o encerramento do trimestre
e) trinta dias após o encerramento do semestre
28. Analise as assertivas e aponte a incorreta.
a) A publicação das Leis e Atos Municipais far-se-á em Boletim Informativo Oficial do Município, com circulação
periódica de, no mínimo, três vezes ao mês, ou jornal local, com edição periódica de, no mínimo, três vezes por
semana.
b) Os poderes públicos promoverão a consolidação, a cada quatro anos, por meio de edição popular, das leis e atos
normativos municipais, para a venda a preço de custo.
c) A Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal e a Biblioteca Municipal manterão arquivos das edições dos órgãos
fiscais, facultando o acesso aos interessados.
d) A publicação de atos normativos poderá ser resumida.
e) A escolha do órgão e imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação em
que se levarão em conta, não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, tiragem e
distribuição.
29. Atribua (C) certo ou (E) errado aos itens e indique a alternativa que traz a sequência correta:
( ) São funções típicas de estado, no âmbito municipal: procuradoria jurídica; finanças, envolvendo:
tributação, arrecadação e fiscalização de rendas; segurança ( guarda municipal ); fiscalização de obras, de
serviços urbanos, de costumes ( posturas ), de higiene ( profilaxia ), de trânsito ( se e quando o Município
assumir a competência ), de transporte coletivo e de meio ambiente, entre outras.
( ) A cessão de servidores da administração direta a outras entidades somente será deferida sem ônus para
o cedente, exceto para o Cartório Eleitoral da Comarca, Junta Militar do Município e o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Três Rios. A remuneração do servidor cedido, não poderá ser reduzida
a valor inferior à percebida na época da cessão.
( ) Fica assegurada aos servidores ativos e inativos, ocupantes de cargos comissionados, agentes políticos
de qualquer poder deste Município, da administração direta, indireta, autárquica, empresas públicas,
fundações e fundos especiais, a revisão geral anual das remunerações e dos subsídios, no dia 28 de
outubro, de cada ano.
( ) Em qualquer dos poderes, a nomeação para cargos de confiança, ressalvada a de Secretário Municipal,
observará: formação técnica, quando as atribuições a serem exercidas pressuponham conhecimento
específico que a lei cometa, privativamente, a determinada categoria profissional; exercício preferencial por
servidores público; vedação do exercício, desde que subordinado diretamente por cônjuge, de direito, ou
de fato, ascendentes, descendentes, ou colaterais, consanguíneos, ou afins, até segundo grau, em relação
ao presidente da Câmara Municipal, ao Prefeito, aos Vereadores e aos Secretários Municipais.
a) C – C – E – C.
b) C – C – C – E.
c) E – C – E – C.
d) C – E – C – C.
e) C – C – E – E.
Considerando seus conhecimentos sobre o Município de Três Rios, RJ, responda às próximas duas
questões.
30. Julgue se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as assertivas retiradas
https://www.tresrios.rj.gov.br/historia-de-tres-rios/ e assinale a alternativa correspondente:
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( ) Em 23 de junho de 1861, foi inaugurada a Rodovia União-Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora
e passava em “Entre-Rios”, na Fazenda Cantagalo de propriedade de Antônio Barroso Pereira.
( ) Em 1867, os trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II chegaram à região de “Entre-Rios”. Essa ferrovia
recebeu o importante apoio de Antônio Barroso Pereira, o qual foi agraciado, em 1852, pelo Imperador Pedro
II com o título honorífico Barão de Entre-Rios.
( ) Em 13 de agosto de 1890, pelo decreto 114, o povoado de Entre-Rios, foi elevado a 2º Distrito de Paraíba
do Sul.
( ) O Município, nascido com a toponímia de Entre-Rios, viu-se no início dos anos 40, obrigado por órgãos
federais, a mudar a sua denominação pela triplicidade do nome existente em outros municípios brasileiros.
a) V – F – F – V.
b) V – V – V – F.
c) V – V – F – V.
d) F – V – V – V.
e) V – V – V – V.
31. Qual alternativa apresenta informação incorreta?

1A Casa de Pedra, antiga estação de carga e descarga da extinta Estrada de
Ferro Leopoldina Railway, segundo relatos de pessoas que trabalharam na rede, foi construída no final do
século XIX e marcou por sua beleza de arquitetura toda em pedra e madeira. O imóvel foi preservado por lei
de tombamento municipal, devido sua importância histórica/cultural. Hoje, a Estação de Pedra, ou Casa de
Pedra, como é conhecida popularmente, abriga o Espaço da Ciência, programa de apoio à ciência e
tecnologia.

2A Ponte das Garças é um grande empreendimento da engenharia do século
XIX. Sua construção teve início em abril de 1859 e foi concluída em março de 1861. Sua inauguração deu-se
a 23 de junho de 1861, com a presença do imperador D. Pedro II. Projetada para servir à Estrada União
Indústria, também serviu à Estrada de Ferro Leopoldina Railway em 1898, o que alterou o seu perfil original,
retirando a cobertura para a passagem das locomotivas. Embora projetada com o nome de Ponte do Paraíba,
recebeu o batismo popular de Ponte das Garças, com fundamento na concentração da ave pernalta no local
e em suas proximidades, assim como o bairro que se formou naquela região.

3A Praça da Autonomia é uma das mais valiosas relíquias de Três Rios.
Inaugurada em 24 de fevereiro de 1911 com o nome de Praça Dr. Oscar Weinschenck, em homenagem e
reconhecimento das autoridades locais ao dedicado trabalho desse engenheiro. Serviu de cenário para
variados eventos (políticos, culturais, cívicos e outros). Contudo, o que veio notabilizar a praça foi o
movimento da campanha para a emancipação política e administrativa do Distrito de Entre - Rios. Por isso
o nome de Praça da Autonomia. Foi ao longo do tempo, fonte de inspiração de artistas e literatos. O ponto
de destaque dessa praça é representado por seu coreto.
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4A Fazenda Bemposta, localizada no Distrito de Afonso Arinos, foi construída
no século XIX. Possui 42 cômodos, com paredes internas recobertas por tecido francês da década de 30.

5A Capela Nossa Senhora da Piedade, construída no século XIX, é
considerada o marco da fundação da cidade de Três Rios. Nela existe uma réplica da imagem "La Pietá", de
Michelangelo. Possui um cemitério histórico onde estão sepultados a Condessa do Rio Novo e seus pais
Barão e Baronesa de Entre-Rios além de alguns membros da família Visconde de Entre-Rios. O cemitério é
de uso exclusivo dos descendentes da família Barroso Pereira, fundadora do Município.
Está incorreto a informação constante no item:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
Considerando seus conhecimentos sobre a Câmara Municipal de Três Rios, RJ, responda às próximas três
questões.
32. Analise os itens.
I- Instituto de Segurança Pública lança cartilha de dicas para garantir a segurança virtual.
De acordo com o Instituto, os crimes virtuais cresceram 273% entre março e agosto deste ano, indicando
que os criminosos têm se aproveitado da pandemia e do aumento das transações digitais para aplicar
golpes. Em razão disso, o Governo do Estado, elaborou uma cartilha com orientações e dicas de
especialistas em segurança virtual da Secretaria de Polícia Civil e do Procon-RJ para evitar que essas
fraudes façam mais vítimas.
II- A Câmara de Vereadores de Três Rios aprovou nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, um projeto de lei que
aumenta a periodicidade da realização da perícia médica para reconhecimento do passe livre e isenta
pacientes crônicos da atualização da documentação. Além de aumentar a periodicidade da perícia para um
ano, também foram isentos desta rotina os pacientes doenças crônicas. Isso vale para autistas, pessoas
com síndrome de Down, surdos, cegos, deficientes físicos, dentre outras enfermidades, que não sofrerão
alteração no quadro clínico.
III- Os Vereadores Trirrienses aprovaram, por unanimidade, nesta terça-feira, dia 04, o projeto de lei
destinando 50% dos repasses estaduais do ICMS Ecológico, ao Fundo Municipal de Meio Ambiente
(Fumma). Com essa aprovação, parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços será voltado
para o meio ambiente e assim, possibilitar que tenhamos uma ampliação de recursos para investir na
recuperação e amenizar a degradação ambiental na cidade.
IV- Os Vereadores aprovaram projeto de lei de autoria do Presidente da Casa Legislativa, Rogério
Camarinho, criando o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM). Dentre as
competências do CRAM estão: prestar informações e orientações à população; realizar atendimento
psicossocial; prestar atendimento ao agressor para orientação (quando for solicitado pela atendida);
promover atividades de prevenção da violência contra mulher, dentre outros.
É verdadeiro o que está posto:
a) Nos itens I, II e III.
b) Apenas nos itens I e III.
c) Apenas nos itens II e III.
d) Apenas nos itens I e II.
e) Apenas no item II.
33. Leia a notícia, publicada no site http://cvtr.rj.gov.br/camara-de-vereadores-de-tres-rios-aprova-projetoque-valoriza-artista-local/ e responda a questão.
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Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilcélio Sá foi aprovado por unanimidade.
A Casa Legislativa Trirriense aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do Vereador Nilcélio Sá
criando a Lei Artistas da Nossa Terra. O objetivo é valorizar o Artista Trirriense e incentivar a contratação
destes profissionais.
“Estamos num período que não podemos aglomerar, mas quando pensei neste projeto antes da pandemia
e na intenção de valorizar a prata da casa. Inclusive, a elaboração deste projeto foi feita com a ajuda e
indicação de artistas locais, de músicos e atores que vivenciam essa realidade e dificuldade. Com a
aprovação unânime e, após sanção do Poder Executivo, estamos possibilitando que os próximos eventos
tenham, com certeza, a participação de Artistas de Três Rios. Vamos valorizar nossos artistas nas
exposições, musicais, shows, feiras, dentre outros eventos que tiver investimento público”, resumiu o autor
do projeto, Vereador Nilcélio Sá.
De acordo com o projeto, do valor total que o Poder Executivo investir nos eventos:
a) 10% deve ser destinado à contratação de artista local.
b) 15% deve ser destinado à contratação de artista local.
c) 20% deve ser destinado à contratação de artista local.
d) 30% deve ser destinado à contratação de artista local.
e) 40% deve ser destinado à contratação de artista local.
34. Leia o recorte da notícia e assinale a alternativa incorreta.

Projeto de Lei de autoria do Presidente Rogério Camarinho vai contemplar empresas que se destacarem no
atendimento ao consumidor.
A Casa Legislativa Trirriense aprovou por unanimidade na última quinta-feira, dia 24, o projeto de lei de
autoria do Vereador Rogério Camarinho, criando o Selo de Qualidade Procon Três Rios. O documento segue
agora para o Poder Executivo para ser sancionado.
a) O Selo de Qualidade Procon Três Rios é para possibilitar a identificação das empresas e lojas que se destacam
pelo atendimento ao consumidor.
b) A comissão responsável por acompanhar o processo será formada pelo subsecretário geral da Câmara de
Vereadores e os Presidentes das Comissões: de Economia e Defesa do Consumidor; Defesa da Criança, do
Adolescente, da Juventude, do Idoso, Pessoa com Deficiência e das Políticas Antidrogas.
c) As empresas interessadas em participar da seleção deverão se credenciar junto ao Procon Três Rios.
d) A entrega oficial do Selo deverá acontecer no dia 15 de março – Dia do Consumidor.
e) O objetivo do Selo de Qualidade Procon Três Rios é conhecer as empresas que ajudam o Município com doações
de cestas básicas e produtos de limpeza para as comunidades carentes.
35. Leia a notícia, disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-54568071 e assinale a alternativa
que a completa corretamente.
Os novos jatos que prometem reviver os voos supersônico comerciais.
Michael Dempsey - Repórter de tecnologia.
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BOOM SUPERSONIC - Legenda da foto.
O avião de teste supersônico XB-1 testará a tecnologia do planejado Avião Comercial Supersônico Overture.
"As pessoas sempre quiseram viajar rápido, desde que a primeira pessoa galopou a cavalo", diz Mike
Bannister.
E ele sabe do que está falando. Bannister pilotou o Concorde, pela British Airways, por 22 anos. Como
capitão sênior do avião Concorde da companhia aérea, ele comandou o último voo comercial sobre Londres
em outubro de 2003 e, posteriormente, o último voo entregando o Concorde a um museu de Bristol, no Reino
Unido.
Quase duas décadas depois, o mundo está se encaminhando novamente para ter jatos de passageiros que
podem voar mais rápido do que a velocidade do som.
Este mês, a Boom Supersonic lançou seu avião de teste supersônico XB-1. É a primeira aeronave
supersônica civil desde o __________________________.
a) Tupolev TU-144 da União Soviética, em 1968
b) Concorde da França, em 1968
c) Tupolev TU-144 da Alemanha, em 1968
d) Concorde da Alemanha, em 1968
e) Concorde da British Airways, 1981
RACIOCÍNIO LÓGICO.
36. Marque a alternativa que apresenta uma tautologia.
a) Ou Matilde é carioca, ou João é brasiliense.
b) Carina e Aline são servidoras da Câmara Municipal de Três Rios.
c) Marina vai à feira, se e somente se, tiver promoção na feira.
d) Se Janaína é professora e Suzan é estudante, então, Janaína é professora, se e somente se, Suzan for estudante.
e) Se Lorena é veterinária, então Gabriel é engenheiro.
37. Um grupo de 7 turistas pretende fazer um passeio à Casa de Pedra. Sabendo-se que só podem entrar
de duas em duas pessoas na edificação, quantas combinações serão possíveis para a entrada?
a) 49.
b) 21.
c) 14.
d) 28.
e) 42.
38. Em um Concurso de Carnaval no Município de Três Rios, um dos candidatos tirou a nota 3/4 e o outro
7/5. Qual o resultado da soma das notas dos dois candidatos?
a) 43/20.
b) 10/9.
c) 21/20.
d) 10/20.
e) 21/9.
39. Em uma fábrica de biscoitos são produzidas 900 embalagens de 150 gramas cada uma. Caso queira
produzir embalagens de 100 gramas, quantas embalagens iremos obter?
a) 600.
b) 1.350.
c) 750.
d) 900.
e) 1.020.
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40. A palavra CÂMARA tem quantos anagramas?
a) 160.
b) 720.
c) 240.
d) 120.
e) 360.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
41. A URL é uma identificação que um determinado elemento obtém na internet com a finalidade de ser
referido e dar acesso aos usuários. Na verdade, quando se faz uso da internet continua usando este tipo de
referência, embora não seja percebido. Podemos afirmar que:
1- A primeira parte de uma URL, chamada de esquema, determina que tipo de protocolo é utilizado e que
tipo de recurso refere-se.
2- A segunda parte de uma URL, após a expressão “://” refere-se ao endereço do computador, como também
o caminho do arquivo em questão.
3- Este padrão é continuamente revisto e pode adicionar novos elementos no futuro, como também podem
ser eliminados. Assim, foram feitas várias correções desde o surgimento da web.
De acordo com o conceito de URL, está correto o contido em:
a) Apenas na opção 1.
b) Apenas na opção 2.
c) Apenas na opção 3.
d) Apenas nas opções 1 e 2.
e) Todas as opções.
42. Sobre o MS-Windows 10 podemos dizer que:
1- O Windows 10 foi projetado para fornecer atualizações sobre o tempo de vida do suporte do dispositivo.
2- Dois tipos de atualizações podem ser fornecidos: atualizações de qualidade e de recursos. As
atualizações de qualidade incluem atualizações de segurança e não relacionadas à segurança, e geralmente,
são segmentadas para serem lançadas uma vez por mês. As atualizações de recursos incluem atualizações
de qualidade, além de novos recursos do Windows 10 e são normalmente fornecidos duas vezes por mês.
3- O Windows 10 verifica, periodicamente, as atualizações para que você não precise fazer isso. Quando
uma atualização estiver disponível, e se houver espaço em disco suficiente disponível no seu dispositivo,
ela será instalada automaticamente.
Está correto o contido em:
a) Apenas na opção 1.
b) Apenas na opção 2.
c) Apenas na opção 3.
d) Apenas nas opções 1 e 3.
e) Todas as opções.
43. Os sumários no MS-Word 2016, baseiam-se nos títulos do documento. A maneira mais simples de
adicionar títulos é usar os ___________ do título. Usá-los significa que você pode também criar um sumário,
reorganizar seu documento e reformatar o design, rapidamente, sem precisar alterar manualmente o texto
dos títulos. O recurso que completa adequadamente a lacuna anterior é denominado:
a) Recursos de fonte
b) Parágrafos
c) Estilos
d) Cabeçalhos
e) Rodapés
44. Quando você formata um documento com colunas no MS-Word 2016 (como em alguns layouts de boletim
informativo), o texto flui, automaticamente, de uma coluna para a outra. Para ter mais controle sobre o
formato do documento, é necessário inserir suas próprias __________________. O recurso que completa
adequadamente a lacuna anterior é denominado:
a) Linhas da coluna
b) Formas de coluna
c) Quebras de coluna
d) Layout de coluna
e) Formatações de coluna
45. A função do MS-Excel 2016, que permite que você faça comparações lógicas, entre um valor e aquilo
que você espera é denominada:
a) Função SE.
b) Função SOMA.
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c) Função COMPARAR.
d) Função MEDIA.
e) Função SOMASE.
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 cinco questões.
46. Atribua (C) certo ou (E) errado aos itens e marque a alternativa correspondente.
( ) São inerentes ao Setor de Tesouraria, as atividades relacionadas a pagamentos e recebimentos,
compreendidas dentre elas todas as movimentações das transferências dos duodécimos devidos ao
Legislativo, providenciando os seus depósitos e todos os pagamentos a serem feitos mensalmente,
elaborando os diários de caixa, bem como os balancetes de movimentação financeira.
( ) O Setor de Empenho é responsável pelo processamento e elaboração de todos os empenhos do
Legislativo, bem como as demais providências que se fizerem necessárias ao funcionamento do Setor.
( ) Os princípios constitucionais que regem as atividades da Ação Legislativa são: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
a) C – C – C.
b) C – C – I.
c) I – I – C.
d) C – I – C.
e) I – C – I.
47 Julgue se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma nos itens e indique a alternativa correta.
Dentre outras, a Contadoria tem a responsabilidade de:
( ) Preparar o pagamento mensal dos servidores do Poder Legislativo, apurando a frequência do pessoal.
( ) Estabelecer o pagamento dos Subsídios dos Vereadores, tomando como base a legislação específica.
( ) Proceder o controle orçamentário das dotações existentes, e solicitar abertura de créditos adicionais.
( ) Proceder com as transposições de dotações na conformidade da Lei Orçamentária.
( ) Proceder o controle financeiro das despesas e receitas do Poder Legislativo Municipal, através de Caixa
e Bancos, mantendo a Presidência informada de todo o movimento.
a) V – V – F – V – F.
b) F – V – V – F – V.
c) V – F – V – V – V.
d) F – F – V – V – V.
e) V – V – V – V – V.
48. Analise os itens.
I- Compete à Secretaria do Gabinete da Presidência: organizar e controlar todas as audiências públicas e
agendamento de todos os assuntos.
II- Compete à Secretaria do Gabinete da Presidência: assessorar o Gabinete da Presidência na produção de
matérias relacionadas com a atuação da Câmara.
III- Compete à Assessoria de Gabinete, emitir pareceres sobre anteprojetos, projetos, resoluções, estudos e
projetos diversos sob o aspecto legislativo.
Sobre os itens, podemos afirmar que:
a) Todos são corretos.
b) Apenas I e III são corretos.
c) Apenas I e II são corretos.
d) Apenas II é correto.
e) Apenas III é correto.
49. Dentre as funções a seguir, qual(is) não se aplica(m) à Contadoria?
1- Providenciar a emissão das declarações para o imposto de renda e efetuar sua distribuição.
2- Elaborar prestações de Contas do Poder Legislativo, através de seus balancetes mensais e balanço geral
anual, além de relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos em audiência
pública.
3- Desenvolver outras atividades que lhe foram atribuídas pela Presidência, ou pela Secretaria Geral.
4- Promover meios para efetiva transparência, com participação popular e realização de audiências públicas
durante os processos de discussão dos planos do orçamento.
a) Apenas 1 e 3.
b) Apenas 2 e 4.
c) Apenas 4.
d) Apenas 3.
e) Apenas 1.
50. Quais dos itens a seguir compõem o Departamento de Recursos Humanos?
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(i) Serviço de Admissão e Cadastro.
(ii) Serviço de Direitos Funcionais.
(iii) Serviço de Frequência.
(iv) Divisão de Aperfeiçoamento de Pessoal.
(v) Serviço de Habilitação
(vi) Serviço de Treinamento.
a) Todos.
b) Somente (ii), (iii) e (v).
c) Somente (i), (iv) e (v).
d) Somente (iii), (iv) e (v).
e) Somente (i), (ii) e (iii).
Conforme a Lei nº 4320/64, responda às próximas duas questões.
51. Preencha os parênteses com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta.
Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem:
( ) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, mesmo quando provada a inexatidão da proposta.
( ) Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes.
( ) Conceder dotação para instalação, ou funcionamento de serviço, que não esteja anteriormente criado.
( ) Conceder dotação superior aos quantitativos, previamente, fixados em resolução do Poder Legislativo
para concessão de auxílios e subvenções.
a) C – C – C – C.
b) E – C – C – C.
c) C – E – C – E.
d) E – C – E – C.
e) C – E – E – E.
52. Acerca do Capítulo II, da Receita, assinale a alternativa que contenha a soma exata dos itens corretos.
03- Nenhum tributo será exigido, ou aumentado, sem que a lei o estabeleça, nenhum tributo será cobrado
em cada exercício, sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado
por motivo de guerra, ou pandemia.
15- São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado
em lei, regulamento, ou contrato.
22- O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a
pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
29- Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas, ou receitas com direito creditório,
contra a Fazenda Pública.
35- Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.
a) 69.
b) 75.
c) 82.
d) 101.
e) 104.
Em conformidade ao que expressa a Lei Complementar nº 101/2000, responda às próximas duas questões.
53. Relacione a Coluna I com a Coluna II e assinale a alternativa que contemple a sequência correta.

COLUNA I

COLUNA II
( ) Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
1. Dívida pública consolidada, ou fundada. financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços,
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros.
2. Dívida pública mobiliária.

( ) Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido
da atualização monetária.

3. Operação de crédito.

( ) Dívida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e
Municípios.
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4. Concessão de garantia.

( ) Compromisso de adimplência de obrigação financeira, ou
contratual, assumida por ente da Federação, ou entidade a
ele vinculada.

5. Refinanciamento da dívida mobiliária.

( ) Montante total, apurado sem duplicidade das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de
leis, contratos, convênios, ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior a
doze meses.

a) 1, 2, 3, 4, 5.
b) 4, 3, 2, 5, 1.
c) 5, 1, 3, 2, 4.
d) 2, 4, 1, 3, 5.
e) 3, 5, 2, 4, 1.
54. Assinale a alternativa incorreta.
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará
aos seguintes preceitos:
a) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados ao órgão, fundo, ou
despesa obrigatória, fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.
b) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em
caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa.
c) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo, ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
d) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários, que
poderão ser vislumbrados de modo específico, ou não.
e) As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento, ou assunção
de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida
pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor, a demonstração das variações
patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.
55. Conforme descrito na NBC T 16, os atos da administração que podem modificar o patrimônio da entidade
devem ser registrados nas contas de:
a) Compensação.
b) Receitas.
c) Despesas.
d) Custos.
e) Patrimoniais.
56. No Ativo, temos contas redutoras de valor, decorrentes da exploração, dos recursos minerais, florestais
e outros recursos naturais esgotáveis. Elas são denominadas de:
a) Amortização.
b) Depreciação.
c) Exaustão.
d) Valor residual.
e) Vida útil econômica.
57. O controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos
e processos adotados pela entidade do setor público, sendo classificado em categorias.
I- Operacional – relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade.
II- Contábil – relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis.
III- Normativo – relacionado à observância da regulamentação pertinente.
IV- Societário – relacionado à divisão dos sócios no contrato social.
Sobre isto, marque a alternativa verdadeira.
a) Somente os itens I e II estão corretos.
b) Somente os itens I, II e III estão corretos.
c) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
d) Somente os itens III e IV estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
58. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por
categoria econômica, através de um confronto entre o orçamento inicial versus o orçamento executado,
discriminando:
a) Somente as despesas por grupo de natureza e as receitas financeiras.
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b) Somente as receitas por fonte e juros da dívida.
c) Somente os juros da dívida pública,
d) As receitas financeiras e as despesas de capital.
e) As receitas por fonte e as despesas por grupo de natureza.
59. Após o recebimento do crédito orçamentário, o Órgão Público está em condições de efetuar a
realização da despesa, que deve obedecer aos seguintes estágios:
a) Compensação, empenho e pagamento.
b) Liquidação, restos a pagar, pagamento e compromissos.
c) Compromissos, restos a pagar e compensação.
d) Empenho, liquidação e pagamento.
e) Empenho, liquidação, pagamento e compensação.
60. Toda receita arrecadada de tributos (impostos, taxas e contribuições), de receita própria (aluguéis, taxa
de ocupação, taxas de prestação de serviços oriundos de natureza contratual) e de previdência é
classificada como:
a) Receita de vendas.
b) Receita financeira.
c) Receita primária.
d) Receita de serviços financeiros.
e) Receita operacional.
RASCUNHO.
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