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QUESTÃO 3_________________________ ________ __
Assinale a alternativa que fere as normas gramaticais
quanto à regência:
a. Aquiles se sobressaiu no teste de velocidade.

PORTUGUÊS

b. Informar-lhe-ei o resultado do exame assim que o receber.

TEXTO I
Como lidar com as críticas
“Escuto muita barbaridade nos comentários. Já falei para
repórteres: ‘Vocês acham que os jogadores não riem
quando vocês falam besteira?’ Isso mexe na credibilidade.
Muitas vezes um jogador pode não falar um plural
corretamente, ou errar uma palavra, mas não significa
que não tem inteligência na sua atividade. Há vários tipos
de inteligência. Se eu passar uma orientação absurda aos
jogadores, logo eles vão entender que aquilo não tem
coerência. A inteligência dele é do jogo, e eles sabem, eles
absorvem. Se um comentarista não sabe interpretar uma
jogada, provavelmente vai falar besteira, porque não leva
em conta a situação e as variantes da jogada no
momento. Já fui comentarista, passei um ano em vídeo, e
compreendi o outro lado. Eu procurava compreender a
ideia do técnico, o que ele queria fazer com aquilo. O
técnico trabalha em cima de uma previsão e o
comentarista em cima de um fato acontecido, essa é a
diferença.”
(Revista VEJA, novembro de 2011.)

QUESTÃO 1___________________________________ __
Infere-se do texto que:
a. Os jogadores não riem quando escutam besteira.
b. Um jogador sempre fala plural de forma errada.
c. Um comentarista não sabe interpretar uma jogada.
d. Técnico e comentarista têm trabalho semelhante.
e. Mesmo que um jogador fale errado, pode ser
inteligente na atividade profissional.
QUESTÃO 2________________ _____________________
”O” em “Eu procurava compreender a ideia do técnico, o
que ele queria fazer ...” representa:
a. Artigo definido
b. Pronome demonstrativo
c. Pronome oblíquo átono
d. Pronome oblíquo tônico
e. Pronome indefinido

c. Aspirávamos às férias no litoral.
d. Informá-lo-ei da necessidade de estar presente à
reunião.
e. Chamei-o de tolo inúmeras vezes.
QUESTÃO 4__________________________________ ___
Em “Há vários tipos de inteligência” o verbo haver é
impessoal. Assinale a alternativa cuja flexão do verbo
não fere a norma culta:
a. Não podia existir erros naquele trabalho.
b. Podem haver discussões acirradas na sessão do
plenário.
c. Já fazem alguns anos que não vejo amigos de infância.
d. Podem chover canivetes, mas não confessarei o crime.
e. Não podia haver discórdias entre irmãos tão bem
criados por aqueles pais.
QUESTÃO 5__________________________________ __ _
Eu diria__________garotos que meu parecer seria
favorável_____participação deles nas atividades
destinadas_____aquisição de alimentos e na entrega
destes______famílias carentes.
a. Aqueles – a – à – a
b. Aqueles – à – à – à
c. Àqueles – à – à – a
d. Àqueles – a – a – à
e. Àqueles – à – a – a
QUESTÃO 6____________________________________ _
Assinale a alternativa cuja pontuação esteja correta:
a. Quando chegar o dia da festa cantaremos o hino
nacional, para as autoridades municipais.
b. Ele não atendera as ordens do pai; iria, pois, receber
uma punição.
c. Trazia nas mãos, comida, água, agasalhos, para aquecer
os mendigos da praça.
d. O pai, velho coronel do exército, comandava , os passos
dos filhos adultos.
e. As crianças da cidade tão logo saíam de férias, corriam
as ruas do bairro, numa grande algazarra.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 7___________________________________ _
Se
a.
b.
c.
d.
e.

então o valor de

é:

QUESTÃO 10___________________________________
Sejam A e B, respectivamente, os conjuntos soluções das
e
O conjunto
inequações
é:
a.
b.
c.

QUESTÃO 8_____________________ _________ ____
Um número real positivo é tal que o seu quadrado
somado com sua terça parte é igual a 1. Determine esse
número.
a.

d.
e.
QUESTÃO 11__________________________ ________ _
O valor de
é:
a. 12.300,1 litros
b. 12.030,1 litros
c. 12.003,1 litros
d. 12.300 litros
e. 12.003 litros

b.
c.
d.
e.
QUESTÃO 9____________________________________ _
Três pedreiros constroem 20 metros de um muro em 4
dias. Em quantos dias, 5 pedreiros constroem 50 metros
do mesmo muro?
a. 12 dias
b. 10 dias
c. 5 dias
d. 8 dias
e. 6 dias

QUESTÃO 12_____________________________ ______
Sejam x, y e z três números tais que a média aritmética
deles é 12. Se o primeiro é o triplo do segundo, e o
segundo é a metade do terceiro, então o menor deles é:
a. 4
b. 8
c. 12
d. 10
e. 6
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CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 13___________________________________ _
Localizado na região Central do Estado de Alagoas, o
município
de
Girau
do
Ponciano
possui
aproximadamente 502,150 Km² de território e segundo
dados do IBGE (Censo Demográfico 2010) sua população
é:
a. 39.635 habitantes
b. 32.312 habitantes
c. 30.625 habitantes
d. 36.917 habitantes
e. 31.612 habitantes
QUESTÃO 14___________________________________ _
Com relação
ao Estado de Alagoas, analise as
alternativas abaixo:
I. A cana–de-açúcar está entre os principais produtos
cultivados no Estado.
II. A rede hidrográfica do Estado, é constituída pelos rios:
São Francisco, Ipojuca, Capiberibe e Mandaú.
III. Na pecuária destacam-se, as criações de aves, equinos,
bovinos, caprinos, ovinos e suínos.
IV. O Estado de Alagoas limita-se com os Estados de
Pernambuco, Sergipe, Bahia e o Oceano Atlântico.
A sequência correta é:
a. V, F, V, F
b. F, V, V, V
c. V, F, F, V
d. V, V, V, F
e. V, F, V, V
QUESTÃO 15___________________________________ _
A bacia do rio São Francisco tem uma localização
estratégica, pois seu território faz a ligação entre o
Sudeste, a região mais industrializada do Brasil, parte do
Centro-Oeste (incluindo a capital federal) e o Nordeste,
região que há décadas vem sendo deixada em segundo
plano no que diz respeito a investimentos estratégicos. É
por essas e outras que o rio São Francisco é mencionado
como o rio da integração nacional. O curso principal da
bacia, o rio São Francisco, tem uma extensão de 2.696

km, nascendo na Serra da Canastra (MG) e
desembocando no oceano Atlântico. Seis estados são
banhados pelo rio São Francisco e seus aﬂuentes, além
do Distrito Federal. São eles:
a. Goiás, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Alagoas e
Piauí.
b. Goiás, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Piauí.
c. Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe.
d. Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e
Bahia.
e. Goiás, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Alagoas e Piauí.
QUESTÃO 16___________________________________ _
Uma sacola plástica sozinha causa pouco estrago, mas o
consumo excessivo estimulado pela gratuidade e
disponibilidade tem grande impacto ambiental. No
mundo são distribuídas de 500 bilhões a 1 trilhão de
sacolas plásticas por ano. No Brasil, estima-se o
consumo de 41 milhões de sacolas plásticas por dia, 1,25
bilhão por mês, e 15 bilhões por ano. Para a confecção
de sacolas plásticas são utilizados recursos naturais não
renováveis como petróleo e gás natural além de água e
energia, e liberados efluentes (líquidos) e gases tóxicos,
alguns dos quais acentuam o efeito estufa. Sobre as
sacolas plásticas é correto afirmar que:
a. Seu tempo de degradação na natureza não ultrapassa
20 anos.
b. Não contribuem para tornar os lixões e aterros
impermeáveis.
c. Podem levar mais de 2 milhões de anos para se
degradarem.
d. Podem levar de 100 a 400 anos para se degradarem.
e. Não possuem qualquer relação com os alagamentos e
enchentes observados nas grandes cidades.
QUESTÃO 17__________________________________ __
Assinale a alternativa que indica os países que assinaram
em 26 de março de 1991 o Tratado de Assunção, com o
objetivo de criar o MERCOSUL.
a. Argentina, Bolívia, Brasil e Uruguai.
b. Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.
c. Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela.
d. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
e. Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai.
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QUESTÃO 18___________________________________ _
Sabe-se que o Estado brasileiro é Laico desde a
constituição de 1891. Por estado Laico pode-se entender
que:
a. É aquele que mantém neutralidade quanto à religião,
não adotando nenhuma como oficial e mantendo
equidistância entre os cultos, também denominado
Estado Secular.
b. É aquele em que o voto é direto, secreto e obrigatório.
c. É aquele em que a religião interfere diretamente na
gestão
pública,
também
denominado
Estado
Confessional.
d. É um Estado que adota a religião católica como oficial,
mas permite que qualquer pessoa possa escolher outra
religião.
e. É aquele em que há atuação de três poderes,
denominados Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo
que os três poderes têm atribuições específicas e são
independentes entre si, mas devem funcionar em
harmonia e de forma complementar.
QUESTÃO 19___________________________________ _
Sobre o município de Girau do Ponciano, assinale V para
as alternativas verdadeiras e F para as alternativas
falsas.
I. ( )Desmembrado de Traípu, o município de Girau do
Ponciano foi oficialmente instalado em 15 de janeiro de
1956.
II. ( )O primeiro prefeito eleito pela população foi Vicente
Ramos da Silva que governou de 1962 a 1966.
III.( )São cidades limítrofes do município de Girau do
Ponciano: Campo Grande, Jaramataia e Lagoa Grande.
IV.( )O município de Girau do Ponciano está localizado na
mesorregião do agreste Alagoano e microrregião de
Arapiraca.
A sequência correta é:
a. V,V,V,F
b. V,F,F,V
c. F,V,F,V
d. V,F,V,V
e. V,F,F,F

QUESTÃO 20__________________________________ __
Considere os itens abaixo e assinale a alternativa
correta:
I. Em 26 de outubro de 2011, o Ministro do Esporte
Orlando Silva, pediu demissão após denuncias de
envolvimento de irregularidades em sua pasta.
II. O Ministro do Trabalho pediu demissão do cargo em
função das denuncias de corrupção e assumiu
interinamente o Secretário Executivo, Paulo Roberto dos
Santos Pinto.
III. O primeiro ano do governo Dilma Rousseff, foi
marcado com uma série de demissões dos seus ministro:
o primeiro foi Alfredo Nascimento (Transportes), em
seguida Orlando Silva (Esportes), Guido Mantega
(Agricultura) e Carlos Lupi (Trabalho).
a. Apenas I está correta
b. Apenas II está correta
c. Apenas I e II estão corretas
d. Apenas II e III estão corretas
e. I, II e III estão corretas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21___________________________________ _
Para realizar uma chamada telefônica da Câmara
Municipal de Girau do Ponciano para o Instituto
Legislativo Brasileiro (ILB), localizado em Brasília, através
da telefonia fixa, que DDD você irá utilizar?
a. 15
b. 21
c. 61
d. 85
e. 79
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QUESTÃO 22_________________________________ _
Para realizar uma chamada telefônica interurbana entre
Girau do Ponciano e a sede da SUDENE, em Recife,
usando a telefonia fixa, o procedimento correto é discar:
a. 0 (zero) + DDD + código da operadora + prefixo do
telefone + número do telefone.
b. 0 (zero) + código da operadora + DDD + prefixo do
telefone + número do telefone.
c. DDD + prefixo do telefone + número do telefone.
d. 0 (zero) + DDD + número do telefone.
e. Código da operadora + 0 (zero) + DDD + prefixo do
telefone + número do telefone.
QUESTÃO 23__________________________________ _
“As redes sociais na internet congregam 29 milhões de
brasileiros por mês. Nada menos que oito em cada dez
pessoas conectadas no Brasil têm o seu perfil estampado
em algum site de relacionamentos [...]. Por definição,
uma rede social on-line é uma página na rede em que se
pode publicar um perfil público de si mesmo – com fotos
e dados pessoais – e montar uma lista de amigos que
também integram o mesmo site”. (Trecho de matéria
publicada na Revista Veja, edição 2120, de 8 de julho de
2009). São consideradas redes sociais na internet:

a. Facebook, Orkut e Twitter.
b. Facebook, Twitter e Word.
c. Orkut, Facebook e Windows.
d. Windows, Linux e Facebook.
e. Twitter, Linux e Flickr.
QUESTÃO 24________________________________ ____
Nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de
Girau do Ponciano, a alienação de bens imóveis do
município dependerá:
a. Somente de autorização legislativa.
b. De autorização legislativa e concretização da
concorrência.
c. De decreto do chefe do Executivo Municipal.
d. De termo de doação, independente de autorização
legislativa.
e. Somente de concretização da concorrência.

QUESTÃO 25___________________________________ _
O Excel é um programa de planilha eletrônica produzido
pela Microsoft para computadores que utilizam o
sistema operacional Microsoft Windows e também
computadores Macintosh da Apple. Seus recursos
incluem uma interface intuitiva e capacitadas
ferramentas de cálculo e de construção de gráficos que,
juntamente com marketing agressivo, tornaram o Excel
um dos mais populares aplicativos de computador até
hoje.

Considerando a ilustração acima, para o cálculo do total
de Requerimentos apresentados pelos vereadores de
Santa Felicidade no primeiro semestre de 2011, devemos
usar a seguinte fórmula:
a. SOMA(B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)
b. =(B2:B10)
c. SOMA(B2+B10)
d. =DIV(B7+D7)
e. =SOMA(B2:B10)
QUESTÃO 26_________________________________ ___
De acordo com o inciso V do artigo 22 da Lei Orgânica
do Município de Girau do Ponciano, a convocação da
Câmara Municipal, em caráter extraordinário, em caso
de urgência ou de interesse público relevante, far-se-á
pelo seu Presidente, pelo Prefeito ou a requerimento de:
a. 70% dos vereadores
b. 50% mais um dos vereadores
c. Pelo menos dois vereadores
d. 2/3 (dois terços) dos vereadores
e. 1/3 (um terço) dos vereadores
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QUESTÃO 27___________________________________ _
Um dos deveres fundamentais do servidor público, de
acordo com o Decreto 1.171/94 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal), é:
a. Ignorar as demandas e necessidades dos usuários dos
serviços públicos, restringindo-se ao atendimento
imparcial dos mesmos.
b. Restringir
o atendimento aos
procedimentos
burocráticos, ignorando as limitações individuais dos
usuários do serviço público.
c. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com
o público.
d. Ter respeito à hierarquia e jamais representar contra
qualquer comprometimento indevido da estrutura em
que se funda o Poder Estatal.
e. Priorizar o atendimento das demandas e ordens dos
superiores imediatos, em detrimento do atendimento das
necessidades dos usuários do serviço público.
QUESTÃO 28___________________________________ _
A Lei 12.288/2010 institui o Estatuto da Igualdade Racial,
destinado a garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à
discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
De acordo com o Estatuto, os programas e medidas
especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada
para a correção das desigualdades raciais e para a
promoção da igualdade de oportunidades são
considerados:

QUESTÃO 29___________________________________ _
Atualmente e de acordo com a legislação vigente, o
número de vereadores do município de Girau do
Ponciano é:
a. Quatorze
b. Nove
c. Onze
d. Sete
e. Vinte e um
QUESTÃO 30___________________________________ _
No MS-Office Word os atalhos de teclado são sempre
úteis. Além de poupar os tendões sobrecarregados pelo
uso do mouse, eles agilizam o trabalho ao economizar
comandos. É possível, por exemplo, selecionar uma
sentença segurando a tecla Ctrl conforme clica. Ou usar
a tecla F8 para selecionar letra, palavra, sentença,
parágrafo ou texto inteiro rapidamente. No Word as
combinações de teclas Ctrl + B, Ctrl + S e Ctrl + N
representam, respectivamente, os seguintes resultados:
a. Salvar, sublinhar e negritar.
b. Borrar, salvar e negritar.
c. Salvar, substituir e novo arquivo.
d. Baixar imagem, salvar e negritar.
e. Borrar, sublinhar e negritar.

________________________________
Assinatura do Candidato

a. Medidas de proteção racial
b. Ações afirmativas
c. Ações reparadoras
d. Medidas compensatórias
e. Medidas corretivas
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