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As questões de números 01 a 04 referem-se ao poema que 

segue. 
Soneto 

                        Luís de Camões 
 

Eu cantarei de amor tão docemente, 
por uns termos em si tão concertados, 
que dous mil acidentes namorados 
faça sentir ao peito que não sente. 
 
Farei que amor a todos avivente, 
pintando mil segredos delicados, 
brandas iras, suspiros magoados, 
temerosa ousadia e pena ausente. 
 
Também, Senhora, do desprezo honesto 
de vossa vista branda e rigorosa, 
contentar-me-ei dizendo a menos parte. 
 
Porém, para cantar de vosso gesto 
a composição alta e milagrosa, 
aqui falta saber, engenho e arte. 

 
01. Com base no Soneto de Luís de Camões, assinale a única 

com raciocínio incoerente. 
a) Este soneto é uma reflexão sobre a expressão poética 

do amor. 
b) Os versos 7 e 8 são marcados pela figura denominada 

de oxímoro, já que os termos se negam mutuamente. 
c) A metalinguagem se faz presente no poema, visto que 

o poeta fala de sua poesia. 
d) O poeta se diz capaz de traduzir, na linguagem de seu 

canto, a beleza que ele vê no rosto de sua amada. 
 
02. A palavra “engenho” (l.14) pode ser adequadamente 

substituída, no contexto, por: 
a) Manifestação 
b) Inspiração 
c) Coração 
d) Ação 

 
03. A análise do texto permite afirmar que: 

a) Nos dois quartetos, o poeta descreve a mulher amada 
em seu canto de modo real. 

b) Nos dois tercetos, o eu lírico anuncia seu canto de 
amor de modo doce. 

c) A função de linguagem predominante no Soneto é a 
função emotiva, já que o emissor revela seu universo 
afetivo. 

d) O poema pode ser considerado anti-lírico, pois corta os 
vínculos com o afeto. 

 
04. Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta: 

a) Na palavra também ocorre um ditongo decrescente e 
cinco fonemas. 

b) Na palavra engenho ocorre um dígrafo e seis 
fonemas. 

c) Em pintando ocorrem dois encontros consonantais e 
oito fonemas. 

d) Em brandas ocorre um encontro consonantal e sete 
fonemas. 

 
 
 

 
 
 

05. As orações destacadas classificam-se, respectivamente, 
como subordinadas: 

 
I. “Não se sabe o que é um coração isolado como eu.”  

II. “Constata-se, pelos números divulgados, que estamos 
conseguindo enfrentar a crise.” 

III. “Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido 
filosófico.” 

 
a) Substantiva predicativa, substantiva objetiva direta, 

adverbial causal. 
b) Adjetiva restritiva, substantiva subjetiva, adverbial 

conformativa. 
c) Adverbial comparativa, substantiva objetiva direta, 

adverbial comparativa. 
d) Substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, 

adverbial conformativa. 
 
06. Nas palavras sambódromo, fidalgo, amadurecer temos, 

respectivamente, os seguintes processos de formação de 
palavras: 

a) hibridismo, composição por aglutinação, derivação 
parassintética. 

b) composição por aglutinação, hibridismo, derivação 
prefixal e sufixal. 

c) derivação sufixal, composição por justaposição, 
hibridismo. 

d) composição por justaposição, hibridismo, derivação 
prefixal e sufixal. 

 
 

 
 

07. Uma pequena empresa, especializada em fabricar cintos e 
bolsas, produz mensalmente 1200 peças. Em um 
determinado mês, a produção de bolsas foi três vezes maior 
que a produção de cintos. Nesse caso, a quantidade de 
bolsas produzidas nesse mês foi: 
a) 900 
b) 750 
c) 600 
d) 450 

 
08. Quantos múltiplos de 7 existem entre 5 e 500? 

a) 68 
b) 69 
c) 70 
d) 71 

 
09. Um feirante compra maçãs de R$ 0,75 para cada duas 

unidades e as vende ao preço de R$3,00 para cada seis 
unidades. O número de maçãs que deverá vender para obter 
um lucro de R$50,00 é: 
a) 400 
b) 480 
c) 520 
d) 600 

 
10. Joaquim retira R$ 70,00 de um caixa eletrônico, recebendo 

10 notas, algumas de R$ 10,00 e outras de R$ 5,00. Quantas 
notas de R$ 5,00 Joaquim recebeu? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

 
 

 
 
 

PORTUGUÊS 

MATEMÁTICA 
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11. Um triângulo com lados medindo 2, 3 e 4 cm é: 
a) Obtusângulo 
b) Reto 
c) Acutângulo 

d) Retângulo 
 

12. Uma corda com 2,35 dam de comprimento foi cortada em 
pedaços de 152,4 cm e obteve-se: 
a) 14 pedaço + 826 mm. 
b) 15 pedaços + 304 mm. 
c) 16 pedaços + 64 mm. 
d) 15 pedaços + 640 mm. 

 
 
 
 

13. No Excel a função procv serve para: 
a) Procurar em uma tabela vertical. 
b) Procurar em uma tabela horizontal. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) N.D.A. 

 
14. Memória de acesso rápido a partir do processador, na qual é 

duplicado parte do conteúdo da memória principal, 
permitindo que o processador acesse e manipule dados mais 
rapidamente. 
a) Memória RAM 
b) Memória ROM 
c) Memória cachê 
d) Memória virtual 

 
15. No Linux, um comando permite ver a capacidade de 

armazenamento da área de swap. Para exibir a quantidade 
de espaço disponível em Megabytes, deve-se usar o 
comando: 
a) swap –all 
b) tar –t 
c) df –m 
d) chown–s 

 
16. Nos sistemas operacionais Linux, um diretório concentra os 

arquivos de configuração do sistema, substituindo, de certa 
forma, o registro do Windows. Este diretório é: 

a) /etc 
b) /reg 
c) /sys 
d) /usr 

 
17. Qual a função da seguinte figura:               ? 

a) Sombreamento. 
b) Cor da fonte. 
c) Efeitos de texto. 
d) Pincel de formatação. 

 
18. A partir do Word, na ‘caixa de impressão’ como deve digitar 

na caixa ‘intervalo de páginas’ para imprimir um intervalo de 
páginas dentro de uma seção? (Dados: páginas 6 a 9 da 
seção 5) 
a) s5p6:s5p9 
b) s5p6-s5p9 
c) s5;6-9 
d) p6s5-p9s5 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

19. A Lei Orgânica Municipal somente poderá ser alterada 
mediante votação favorável de quantos vereadores? 
a) Maioria simples. 
b) Maioria Absoluta. 
c) 1/3 dos vereadores. 
d) 2/3 dos vereadores. 
 

20. Sobre a permissão de utilização de bens municipais, 
assinale a alternativa correta. 
a) O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito 

mediante concessão ou permissão, conforme o 
interesse público exigir. 

b) A concessão depende de decreto do Executivo. 
c) A concorrência far-se-á mediante lei, votada por 2/3 

dos vereadores. 
d) A permissão de uso será feita a título precário, por ato 

bilateral do Prefeito. 
 

21. Por quantos dias o Prefeito, bem assim o vice-prefeito, 
podem se afastar da Administração Municipal sem que, para 
tanto, necessitem de autorização do Poder Legislativo? 
a) Até 15 dias 
b) Até 12 dias 
c) Até 10 dias 
d) Até 08 dias 

 
22. Não faz limite com a cidade de Girau do Ponciano. 

a) Batalha 
b) Lagoa da Canoa 
c) Campo Grande 
d) Traipu 

 
23. Qual o número de vereadores do Município de Girau do 

Ponciano? 
a) 10 
b) 09 
c) 07 
d) 05 

 
24. Qual a data de independência de direito do Município de 

Girau do Ponciano? 
a) 01 de outubro de 1959. 
b) 01 de janeiro de 1959. 
c) 01 de outubro de 1599. 
d) 01 de janeiro de 1599. 

 
 
 
 

25. Sobre o sistema de FREIOS A DISCO assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) É um freio em que um ou dois blocos segmentares, de 

material de fricção, são forçados contra a superfície de 
um disco giratório.   

b) É um freio onde as sapatas (revestidas com asbesto) 
atuam, na parte interna de um tambor, pela ação da 
força centrífuga contra a ação de molas lamelares. 

c) É um freio em que duas sapatas curvas são forçadas 
para fora, contra o interior da borda de um tambor 
giratório. 

d) É um freio em que quatro sapatas curvas são forçadas 
para fora, contra o interior da borda de um tambor 
giratório. 

 
26. São partes fixas do MOTOR. 

a) Cabeçote. 
b) Bloco. 
c) Êmbolos  
d) Cárter. 

 

INFORMÁTCA 

CONHECIMENTOS GERAIS - GIRAU DO PONCIANO  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
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27. Qual o quarto ciclo do Pistão? 
a) Explosão. 
b) Exaustão. 
c) Admissão. 
d) Compressão. 

 

28. Qual dos itens abaixo não faz parte do SISTEMA DE 
LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR? 
a) Filtro de Óleo. 
b) Comando de Válvula. 
c) Mancais de Virabrequim. 
d) Bomba de Combustível. 

 
29. Direção defensiva, ou direção segura, é a melhor maneira de 

dirigir e de se comportar no trânsito, porque ajuda a preservar a 
vida, a saúde e o meio ambiente. Sobre o tema, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Desgaste: o pneu deverá ter sulcos de, no mínimo, 1,3 

milímetros de profundidade. A função dos sulcos é permitir 
o escoamento de água para garantir perfeita aderência ao 
piso e a segurança, em caso de piso molhado. 

b) O cinto de segurança existe para limitar a movimentação 
dos ocupantes de um veículo, em casos de acidentes ou 
numa freada brusca. Nestes casos, o cinto impede que as 
pessoas se choquem com as partes internas do veículo ou 
sejam lançados para fora dele, reduzindo assim a 
gravidade das possíveis lesões. 

c) As pessoas, em geral, não têm a noção exata do 
significado do impacto de uma colisão no trânsito. 
Segundo as leis da física, colidir com um poste, ou com 
um objeto fixo semelhante, a 80 quilômetros por hora, é o 
mesmo que cair de um prédio de 9 andares. 

d) A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter 
a estabilidade do veículo. Quando gastos, podem causar a 
perda de controle do veículo e seu capotamento, 
especialmente em curvas e nas frenagens.  

 

30. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será 
apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto 
ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito 
Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede 
estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor 
preencher os seguintes requisitos, exceto. 

a) Ser penalmente inimputável. 

b) Saber ler e escrever; 

c) Possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 

d) Ter maioridade civil. 
 

31. Onde serão cadastradas as informações do candidato à 
habilitação? 
a) DETRAN. 
b) RENACH. 
c) CONATRAN. 
d) CONOMA. 

 

32. Assinale a alternativa CORRETA. 
a) O servidor público não pode se associar, salvo se tiver 

autorização expressa da Administração. 
b) A greve prescinde de autorização judicial. 
c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 

para as pessoas portadoras de deficiência e sem definir os 
critérios de sua admissão. 

d) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
indeterminado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público 

 

33. Marque a alternativa que não corresponde a um dos requisitos para 
habilitação nas categorias D e E ou para conduzir veículo de 
transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou 
de produto perigoso. 
a) Ser aprovado em curso especializado e em curso de 

treinamento de prática veicular em situação de risco, nos 
termos da normatização do CONTRAN. 

b) Estar habilitado mínimo há dois anos na categoria B, ou no 
mínimo há um ano na categoria C, quando pretender 
habilitar-se na categoria D; 

c) Estar habilitado há no mínimo uns dois anos na categoria 
C, quando pretender habilitar-se na categoria E; 

d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima 
ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 
doze meses. 

 

34. Qual a penalidade imposta ao motorista que tiver seu veículo 
imobilizado na via por falta de combustível? 
a) Multa e apreensão do veículo. 
b) Apreensão do veículo. 
c) Multa. 
d) Perda de 08 pontos na carteira, assim como multa. 

 
35. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da 

velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou 
obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e 
meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da 
direita, é infração: 

a) Leve. 

b) Média. 

c) Grave. 

d) Gravíssima. 
 
36. São infrações leves, exceto. 

a) Estacionar veículo: afastado da guia da calçada (meio-fio) 
de cinqüenta centímetros a um metro. 

b) Estacionar veículo: nas esquinas e a menos de cinco 
metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

c) Estacionar veículo: nos acostamentos, salvo motivo de 
força maior. 

d) Estacionar veículo: em desacordo com as condições 
regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - 
Estacionamento Regulamentado). 

 

37. Qual instrumento normativo estabelece diretrizes sobre os 
campos de informações que deverão constar do Auto de 
Infração, os campos facultativos e o preenchimento, para fins 
de uniformização em todo o território nacional? 
a) Resolução 59/2007 do Denatran. 
b) Portaria 59/2007 do Denatran. 
c) Instrução Normativa 95/2007 do Contran. 
d) Portaria 95/2007 do Contran. 

 
38. Qual a medida administrativa aplicada a quem dirigir sob a 

influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência? 
a) Retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado e recolhimento do documento de habilitação. 
b) Aplicação de multa. 
c) Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. 
d) Apreensão da carteira de habilitação. 

 
39. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com 

concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 06 
(seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência, poderá gerar 
uma pena de detenção de: 
a) 03 meses a 06 meses de detenção. 
b) 06 meses a 03 anos de detenção. 
c) 01 ano a 03 anos de detenção. 

d) Até 05 anos de detenção. 
 
40. Assinale a alternativa que não corresponde a uma via urbana. 

a) Via local. 
b) Via coletora. 
c) Via arterial. 
d) Rodovia. 

 







