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PORTUGUÊS 
 
Leia com atenção o texto abaixo para responder as questões de 
número 1 a 3. 

MÁRCIA 
Marcinha, de sete anos, conversava com a mãe e o irmão 

Serginho, que só tem quatro de graça e encantamento. Dizia a irmã: 
 - Sabe, mamãe? A japonesinha que mora aqui ao lado se 
chama Miuki e a mãe dela diz que esse nome é japonês, mas que na 
nossa língua quer dizer Clara. 
 E o Serginho na mesma hora perguntou: 
 - É? E no nariz quer dizer o quê?  

(BLOCH, Pedro. O menino falou e disse. Rio de Janeiro) 
 

01. No trecho “... e o irmão Serginho, que só tem quatro de graça e 
encantamento.” há um termo que foi omitido. Que termo é esse? 
(A) Mãe. 
(B) Anos. 
(C) Conversava. 
(D) Dizia. 

 
02. Qual das alternativa melhor corresponde à conclusão que podemos 

chegar sobre a pergunta de Serginho no final do texto? 
(A) Ele pensou que a língua a que Marcinha se referia era a parte 

do corpo. 
(B) Ele não sabe qual o significado da palavra NARIZ. 
(C) Ele não entendeu o significado do nome MIUKI. 
(D) Ele quer saber como se diz “NARIZ” em japonês. 

 
03. Analise o trecho: “... mas que na nossa língua quer dizer Clara.” As 

palavras em destaque podem ser substituídas, sem modificar o 
sentido do texto, por: 
(A) Na nossa civilização  . 
(B) Na nossa cultura. 
(C) No nosso idioma. 
(D) Na nossa boca. 

 
04. Assinale a alternativa em que há uma oração onde todas as palavras 

apresentam grafia correta. 
(A) Irei analizar o caso. 
(B) A riquesa não enche a alma. 
(C) O herói atirou a flecha no bandido. 
(D) O cachorro quebrou a tijela.  

 
05. Analise as orações abaixo e em seguida marque a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas. 
 

I. O ____ tempo atrasou a viagem. 
II. Essa história está ____ contada. 
III. Que trabalho _____ feito! 

 
(A) Mau, mau, mal. 
(B) Mal, mal, mau. 
(C) Mal, mau, mau. 
(D) Mau, mal, mal. 

 
06. Assinale a alternativa em que há uma palavra com acentuação 

gráfica INCORRETA. 
(A) Caíndo. 
(B) Idéia 
(C) Ruim 
(D) Lápis. 

 
07. Marque a melhor resposta. Na palavra SAÚDE nós temos: 

(A) Um ditongo. 
(B) Um polissílabo. 
(C) Um hiato. 
(D) Um dissílabo. 

 
08. Nas palavras IGUAIS, FOICE e ROUPA nós temos, 

respectivamente, os seguintes tipos de encontros vocálicos: 
(A) Hiato, tritongo, ditongo. 
(B) Tritongo, ditongo, ditongo. 
(C) Ditongo, hiato, hiato. 
(D) Tritongo, ditongo, hiato. 

 
 

 
09. Qual das alternativas apresenta uma palavra com INCORRETA 

divisão silábica? 
(A) Que-i-jo. 
(B) Gai-o-la. 
(C) E-nig-ma. 
(D) Co-lhei-ta. 

 
10. Qual o coletivo de PALAVRAS e ELEFANTES, respectivamente? 

(A) Dicionário e matilha. 
(B) Linguagem e caravana. 
(C) Língua e rebanho 
(D) Vocabulário e manada. 

 
11. Analise a oração abaixo e indique a alternativa que classifica a 

palavra em destaque quanto à classe morfológica a que pertence 
e quanto à função sintática que desempenha, respectivamente. 

 
“Vossa senhoria agiu de forma brilhante.” 
 

(A) Substantivo; sujeito. 
(B) Adjetivo; predicado. 
(C) Substantivo; predicado. 
(D) Pronome; sujeito. 

 
12. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 

corretamente acentuadas. 
(A) Açaí, bônus. 
(B) Sací, jacaré. 
(C) Chapéu, orêlha. 
(D) Tatú, lírio. 

MATEMÁTICA 
 

13. Resolvendo a expressão -1 +  +  x  obtemos: 

(A) 1/2  
(B) 2/3 
(C) 1/6 
(D) 1/12 

 
14. Qual o valor da expressão numérica 6² ÷ 9 + 5 x 6? 

(A) 33 

(B) 34 

(C) 42 

(D) 54 
 

15. Uma estrada está sendo construída e terá 600 metros de 
comprimento. Em 6 dias foram construídos 180 metros da estrada 
. Se a construção continuar no mesmo ritmo, em quantos dias o 
restante da estrada será construído? 
(A) 6 dias. 
(B) 12 dias. 
(C) 14 dias. 
(D) 16 dias. 

 
16. Indique a alternativa FALSA: 

(A) 14 é divisível por 4. 
(B) 8 é divisor de 24. 
(C) 12 é divisível por 3. 
(D) 72 é múltiplo de 8. 

 
17. Em uma caixa há balas amarelas e azuis, num total de 60 balas. 

A quantidade de balas amarelas é o quádruplo da quantidade de 
balas azuis. O número de balas amarelas é: 
(A) 12 
(B) 24 
(C) 48 
(D) 54 

 
18. Um número foi multiplicado por 8, em seguida subtraiu-se 12 e 

dividiu-se o resultado por 3, obtendo-se 12 ao final. Que número 
foi esse? 
(A) 6 
(B) 10 
(C) 12 
(D) 15 
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19. Dados os conjuntos A = {4, 12, 25}, B = {12, 25, 54} e                              

C = {12, 25, 54, 72}, determine A ∩ B ∩ C. 
(A) {4, 54, 72} 
(B) {4, 72} 
(C) {4, 12, 25, 54, 72} 
(D) {12, 25} 

 
20. A soma de cinco números consecutivos é 65. Qual o terceiro número 

(número do meio) da sequência desses cinco números? 
(A) 12 
(B) 13 
(C) 14 
(D) 15 

 
21. A base de um retângulo mede 12m e a altura é igual a 1/3 da medida 

da base. Marque a alternativa que corresponde à área desse 
retângulo. 
(A) 48m² 
(B) 36 m² 
(C) 24 m² 
(D) 20 m² 

 
22. Assinale a alternativa que corresponde ao maior múltiplo de 17, 

menor que 600. 
(A) 595 
(B) 583 
(C) 579 
(D) 476 

 
23. Em uma escola, a média anual mínima de notas para aprovação, 

calculada pela média aritmética das notas bimestrais é 6. Um aluno 
tem as seguintes notas nos três primeiros bimestres: 5, 8 e 8. Qual a 
nota mínima que ele precisa obter no último bimestre para ser 
aprovado? 
(A) 8 
(B) 5 
(C) 6 
(D) 3 

 
24. A que taxa de juros simples foi aplicado um capital de R$ 1.800,00, 

por 5 meses, para render uma quantia de R$ 207,00? 
(A) 1,5% 
(B) 2,3% 
(C) 3,2% 
(D) 4,6% 

CONHECIMENTOS GERAIS – GIRAU DO PONCIANO 
 
25. De acordo com a história de Girau, em que século, registra-se o 

início do povoado? 
(A) Século XX 
(B) Século XVII 
(C) Século XVIII 
(D) Século XIX 

 
26. Dos itens abaixo elencados, qual não corresponde a um cidadão 

girauense que lutou pela emancipação política do Município? 
(A) Filadelfio Firmino de Oliveira. 
(B) Armando de Oliveira. 
(C) Maria Soares Neto 
(D) Pedro Lima de Oliveira 

 
27. Qual normatização concretizou a emancipação Política de Girau? 

(A) Lei nº 2.010 de 15 de julho de 1958. 
(B) Lei nº 2.100 de 15 de junho de 1958. 
(C) Lei nº 2.001 de 15 de julho de 1958. 
(D) Lei nº 2.010 de 15 de junho de 1958. 

 
28. No ano de 1912, houve a mudança do nome do então Povoado Belo 

Horizonte, que passou a ser chamado: 
(A) Povoado Ponciano. 
(B) Povoado Girau. 
(C) Vila Ponciano. 
(D) Vila Girau. 

 
 

 

 
29. Qual o nome do primeiro médico da cidade de Girau? 

(A) Vicente Ramos da Silva. 
(B) Antonio Cerqueira. 
(C) Celso Vieira. 
(D) Joaquim Luiz de Farias. 

 
30. É tida como bebida típica de Girau, EXCETO. 

(A) Caipirinha. 
(B) Quentão. 
(C) Chumbrego. 
(D) Cachaça. 

 
31. A cidade de Girau é conhecida, também, pelas belas encenações 

sobre a “Paixão de Cristo”, realizadas no período de quaresma. 
Em sendo assim, podemos destacar como atores expoentes 
deste espetáculo, EXCETO. 
(A) Sérgio Alves de Menezes. 
(B) Luiz Albuquerque de Lima e Silva. 
(C) Alexandro Negrão. 
(D) Paulino da Julita. 

 
32. É artista plástico girauense que trabalha com “óleo sobre tela”, 

pintura a óleo.  
(A) Maria Gilberto. 
(B) Professora Socorro. 
(C) José Paulo. 
(D) Jota de Farias. 

 
33.  Assinale a alternativa que caracteriza a personalidade política 

girauense de acordo com o seguinte trecho. 
 

“Fundador e Presidente do Partido M.D.B (Partido do Movimento 
Democrático). Foi comerciante por vários anos. Foi o primeiro 
prefeito de Girau do Ponciano. Responsável pela construção do 
Grupo Escolar Municipal Alcina Maria Canuto. Líder e amigos de 
todos. Vereador por duas legislaturas.” 

  
(A) José Enoque de Barros. 
(B) Manoel João Neto. 
(C) Paulo Barros. 
(D) José Bezerra Pinheiro. 

 
34. Conforme disciplina a Lei Orgânica Municipal, acerca da utilização 

de bens públicos, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) A concessão de uso é livre, independentemente de lei que a 

discipline ou autorize. 
(B) A permissão de uso será feita a título precário, por ato 

unilateral do Prefeito. 
(C) A concorrência não poderá ser dispensada por lei. 
(D) Os bens municipais poderão ser cadastrados, desde que 

haja necessidade iminente, para fins de controle do 
patrimônio estadual ou federal. 

 
35. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos 

no exercício de seu mandato, não podendo desde a expedição de 
diploma, na circunscrição do Município, EXCETO. 
(A) Ocupar cargos ou funções que sejam demissíveis “ad 

nutum”. 
(B) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público. 
(C) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado 

inclusive os que sejam demissíveis ad nutum em empresas 
concessionárias de serviço público municipal. 

(D) Patrocinar causa que seja interessado sociedade de 
economia mista.  

 
36. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, qual o quórum para que 

as Leis Complementares possam ser aprovadas? 
(A) Maioria simples dos vereadores. 
(B) Maioria absoluta dos vereadores. 
(C) 3/5 dos vereadores, presentes. 
(D) 1/3 dos vereadores eleitos. 
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37. Sobre a INICIATIVA POPULAR, assinale a alternativa CORRETA. 

(A) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por no mínimo 
5% (cinco por cento) do eleitorado do município, distribuído 
pelo menos, por 02(dois) distritos. 

(B) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por no mínimo 
15% (quinze por cento) do eleitorado do município, distribuído 
pelo menos, por 03(três) distritos. 

(C) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por no mínimo 
10% (dez por cento) do eleitorado do município, distribuído 
pelo menos, por 03(três) distritos. 

(D) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por no mínimo 
8% (oito por cento) do eleitorado do município, distribuído pelo 
menos, por 02 (dois) distritos. 

 
38. Sobre o sistema legislativo municipal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
(A) Acaso o Prefeito vete um projeto de lei, este tido como veto 

parcial, somente, abrangerá o texto integral de artigo, de 
parágrafo ou de alínea. 

(B) O veto do Prefeito será apreciado pela Câmara dentro de 
30(trinta) dias a contar de seu recebimento, só podendo ser 
rejeitado pelo voto da maioria dos vereadores. 

(C) Se o veto do Prefeito não for mantido, será o texto enviado ao 
mesmo para promulgação. 

(D) Se o Prefeito não se manifestar sobre o projeto de lei em 10 
dias a contar de seu recebimento, o silêncio importará em 
sanção tácita. 

 
39. Qual prazo tem a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara 

Municipal, ao tomar conhecimento de irregularidades e ilegalidades, 
para solicitar à autoridade responsável os esclarecimentos 
necessários? 
(A) 30 dias. 
(B) 20 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 10 dias. 

 
40. Compete PRIVATIVAMENTE ao Prefeito, EXCETO: 

(A) Nomear e exonerar secretários municipais. 
(B) Sancionar, promulgar, fazer publicar, regulamentar e executar 

leis. 
(C) Autorizar a alienação de bens imóveis do Município. 
(D) Representar o Município em juízo ou fora dele. 

 

 







