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PORTUGUÊS
TEXTO I
Na época atual, embora a avareza ou o ócio devam
continuar merecendo a nossa condenação, no seio dos
detentores da riqueza (ou dos que se proponham a
alcança-la), há uma figura digna de ser exaltada: o
empresário. Pela razão muito simples de que agora
estamos diante de uma sociedade de abundância (ao
contrário da sociedade primitiva, vitimada pela escassez)
e a única maneira de a imensa maioria ter acesso à
variada gama de bens e serviços disponíveis na sociedade
é por intermédio do emprego. E ainda que a busca da
riqueza pelo empresário não vise diretamente ao bem
estar geral, ao propiciar novos empregos, ele está
desempenhando função primordial na economia.
(Antonio Paim. Op. Cit., P.290 – com adaptações)

QUESTÃO 1___________________________________ _
Após ler o texto, e considerando as ideias deste,
assinale a alternativa correta:
a. Avareza e ócio são consideradas sinônimos.
b. “Detentores” são aqueles que comandam a riqueza.
c. Abundância e escassez expressam relação de
antonímia.
d. “Vise” (linha 11) está empregado na acepção de mirar o
alvo, por isso está regido de preposição.
e. “Propiciar” equivale a “garantir”.
QUESTÃO 2_________________________________ __
A alternativa cujas palavras estão grafadas
corretamente:
a. Excesso – exceção – esplêndido
b. Ansioso – explêndido – excesso
c. Ogeriza – tigela – ágio
d. Ancioso – excesso – tigela
e. Esplêndido – ancioso – ojeriza
QUESTÃO 3________________________ ___________ _
A divisão silábica está correta em:
a. A – brup – ta – men – te
b. Vi- ci- ssi – tu – de
c. Fei – í – ssi – mo
d. Trans – plan – ta – do
e. Gra – tu – i – to

QUESTÃO 4__________________________________ _
Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente
acentuadas:
a. Juíz – ítem – hífen
b. Itens – juízes – hífen
c. Destróier – feiíssimo – ítem
d. Juízes – núvens – itens
e. Destróier – feiíssimo – raízes
QUESTÃO 5__________________________________ _
A inversão na ordem dos vocábulos mudar-lhes-ia o
sentido na alternativa:
a. Ordem superior
b. Entrada gratuita
c. Alguma coisa
d. Olhar triste
e. Gesto educado
QUESTÃO 6________________________________ ___ _
Assinale a alternativa cujo par de palavras mudaria a
significação se lhes fosse mudado o gênero:
a. O estudante , o colega
b. O moral, o rádio
c. O artista , o nubente
d. O cliente, o paciente
e. O paciente, o guia

MATEMÁTICA
QUESTÃO 7___________________________________ _
Eu tinha x reais, gastei do que tinha, depois gastei do
que sobrou e, no final, fiquei com R$ 10,00. Quantos
reais eu tinha?
a. R$ 21,40
b. R$ 37,00
c. R$ 37,50
d. R$ 20,40
e. R$ 35,50
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QUESTÃO 8_________________________________ _ __
Quatro costureiras confeccionam 100 roupas em 72
horas. Em quanto tempo, 6 costureiras confeccionam a
mesma quantidade de roupa?
a. 36 horas
b. 48 horas
c. 60 horas
d. 24 horas
e. 56 horas
QUESTÃO 9___________________________________ _
João vai para a escola a pé. Todo dia ele percorre 2.000m
para chegar à escola. Porém, ontem João teve que ir por
outro caminho, aumentando o seu percurso em do
que estava acostumado. O percurso percorrido por João,
ontem foi de:
a. 250 dam
b. 25.000 dam
c. 2.500 dam
d. 25 dam
e. 255 dam
QUESTÃO 10____________ ___________________ __
Seja A={1,2 , {2,3}, ∅, {1,2}}. Assinale a alternativa
INCORRETA:
a. ∅ ∈ A
b. ∅ ⊂ A
c. {2,3} ⊂ A
d. {1,2} ∈ A
e. {1} ⊂ A
QUESTÃO 11________________________________ ____
Um número de dois algarismos é tal que a soma dos seus
algarismos é 13, e o algarismo das dezenas é uma
unidade maior que o dobro do algarismo das unidades.
A metade desse número é:
a. 29
b. 38
c. 42
d. 36
e. 47

QUESTÃO 12___________________________________ _
A soma 8 dam+6 hm+10m é igual a:
a. 2.000 hm
b. 15.000 dm
c. 1.500 hm
d. 6.900 dm
e. 690 dm

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 13___________________________________ _
Com relação ao município de Girau do Ponciano é
INCORRETO afirmar:
a. Elevado à categoria de município com denominação de
Girau do Ponciano pela Lei estadual nº 2101, de 15 de
julho de 1953.
b. Seu povoamento se deve a um caçador de nome
Ponciano, que acompanhado de dois companheiros,
instalou um Girau para suas caçadas.
c. Desmembrado de Traípu, o novo município foi
instalado oficialmente em 1º de janeiro de 1959.
d. Após a emancipação assumiram o governo municipal,
em caráter provisório, dois prefeitos nomeados
respectivamente, José Pinheiro (1958-1959) e Manoel
João Neto (1959-1962).
e. O município de Girau do Ponciano encontra-se inserido
na bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
QUESTÃO 14___________________________________ _
O município de Girau do Ponciano está localizado na
região Central do estado de Alagoas e faz limites
territorial com os seguintes municípios:
I. Lagoa da Canoa e Traípu
II. Jaramataia e Campo Grande
III. Craíbas e Feira Grande
IV. Lagoa Grande e Belo Horizonte
Assinale a alternativa correta:
a. Apenas a I está correta
b. Apenas II e III estão corretas
c. Apenas I e II estão corretas
d. Apenas I, III e IV estão corretas
e. I, II e III estão corretas
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QUESTÃO 15___________________________________ _
De acordo com o último censo demográfico realizado
pelo IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
em 2010, a população do município de Girau do
Ponciano está:
a. Abaixo de 20.000 habitantes
b. Entre 34.600 e 40.000 habitantes
c. Entre 25.000 e 30.000 habitantes
d. Entre 22.600 e 24.125 habitantes
e. Acima de 40.000 habitantes
QUESTÃO 16___________________________________ _
A Região Nordeste possui uma área de 1.556.001 km²,
que corresponde a 18% do território brasileiro. É uma
região que apresenta grandes contrastes e é formada
pelos seguintes estados:
a. Piauí (PI), Ceará (CE), Minas Gerais (MG), Paraíba (PB),
Pernambuco (PE) e Alagoas (AL).
b. Minas Gerais (MG), Mato Grosso (MT), Ceará (CE),
Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE)
e Bahia (BA).
c. Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Santa Catarina
(SC), Paraíba (PB), Espírito Santo (ES), Alagoas (AL),
Sergipe (SE) e Bahia (BA).
d. Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba
(PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL) e Bahia (BA).
e. Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do
Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL),
Sergipe (SE) e Bahia (BA).
QUESTÃO 17___________________________________ _
As capitais dos estados nordestinos de Pernambuco,
Ceará e Rio Grande do Norte são respectivamente:
a. Salvador, Belo Horizonte e Recife
b. Recife, Fortaleza e Vitória
c. Recife, São Luiz e João Pessoa
d. Recife, Fortaleza e Natal
e. Belém, Fortaleza e Natal

QUESTÃO 18___________________________________ _
A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga
(demo=povo e kracia=governo). No Brasil, uma das
formas de democracia é a chamada democracia
representativa, que assegura aos cidadãos que atendam
a determinadas regras da legislação eleitoral, escolher
seus representantes para o executivo (prefeito,
governador e presidente da República e seus respectivos
vices) e legislativo (vereadores, deputados estaduais,
deputados federais e senadores).
De acordo com a Constituição Federal de 1988 e a
legislação eleitoral vigente, as eleições municipais no
Brasil devem ocorrer a cada:
a. 2 anos
b. 6 anos
c. 4 anos
d. 3 anos
e. 8 anos
QUESTÃO 19__________________________________ __
Eleito presidente do Brasil em outubro de 2002, com a
maior votação da história do país, o pernambucano Luiz
Inácio “Lula” da Silva governou o Brasil de 2003 a 2010.
Lula nasceu no dia 27 de outubro de 1945, no município
de:
a. Petrolina
b. Garanhuns
c. Recife
d. Caruaru
e. Afogados da Ingazeira
QUESTÃO 20__________________________________ _
Recentemente o Ministro do Trabalho, pediu demissão
do cargo em função das denuncias de corrupção.
Assinale a alternativa em que consta o nome desse
Ministro:
a. Orlando Silva
b. Pedro Novais
c. Alfredo Nascimento
d. Carlos Lupi
e. Wagnes Rossi
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21___________________________________ _
O atendimento e orientação ao público é atribuição do
vigia. Assinale a alternativa que apresenta conduta
correta do vigia.
a. Atende primeiro aos amigos e familiares.
b. Chega atrasado, pede desculpas e continua
conversando com colegas, independente da quantidade
de gente que está esperando.
c. Atende a todos com delicadeza, orienta e encaminha
aos setores solicitados.
d. Atende a todos com educação, dando preferência às
mulheres por serem frágeis.
e. Descobre quem são os amigos do prefeito para atender
primeiro.
QUESTÃO 22__________________________________ __
É competência do vigia fiscalizar e controlar a entrada e
saída de pessoas nas dependências da Câmara
obedecendo as normas da casa. Marque V ou F.
( )Quando o visitante for amigo do presidente da câmara
as normas de identificação não precisam ser aplicadas.
( )Para qualquer pessoa, independente do cargo que
ocupa as normas devem ser obedecidas.
( )Por ser um prédio público, funcionário público não
precisa se identificar.
( )Quando se tratar de pessoas amigas, as normas serão
dispensadas.
A sequência correta é:
a. F, F, V, F
b. F, V, F, F
c. V, F, F, V
d. F, V, V, V
e. V, V, F, F

QUESTÃO 23___________________________________ _
A segurança do trabalho tem como objetivo:
a. Proteger somente os funcionários que ganham
pequenos salários.
b. Cuidar das relações de trabalho evitando melhorias nas
atividades.
c. Punir os funcionários faltosos e descuidados.
d. Atender os acidentados de trabalho e lutar por
melhores salários.
e. Prevenir acidentes de trabalho e preservar a
integridade física do trabalhador.
QUESTÃO 24_______________________________
_
Para executar bem suas atividades o vigia precisa:
a. Ouvir os comentários dos colegas e repassar para os
chefes.
b. Registrar as ocorrências em livro e comunicar a pessoa
responsável.
c. Ficar amigo dos chefes, tratando-os com intimidade.
d. Atender aos visitantes com intimidade demonstrando
boa vontade.
e. Registrar os acontecimentos e comentar fora do
trabalho.
QUESTÃO 25___________________________________ _
Ética profissional é o conjunto de regras a serem
obedecidas pelo individuo em sua profissão. A maneira
de tratar as pessoas é importante para o sucesso do
funcionário. Assinale a alternativa que apresenta atitude
incorreta do funcionário.
a. Preserve a auto-estima do cidadão. Nunca critique-o.
b. Atenda e oriente a todos de forma gentil e correta.
c. Use o mesmo pronome de tratamento para todas as
pessoas.
d. Respeite as prioridades no atendimento.
e. Ouça sempre o visitante, mesmo quando ele se
encontra nervoso.
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QUESTÃO 26_________________________________ ___
Para realizar a vigilância diurna e/ou noturna no local de
trabalho o vigia precisa observar tudo e registrar o que
for necessário. Deve ser registrado no livro de ocorrência
somente quando encontrar:
a. Papeis que o colega deixou em desordem sobre a mesa.
b. O cesto de lixo com papeis picados.
c. Banheiro mal lavado.
d. Portas e janelas fechadas.
e. Cofre aberto e papeis no chão junto a algumas cédulas.
QUESTÃO 27___________________________________ _
Para controlar a entrada e saída dos veículos
no
estacionamento da câmara o vigia deve:
a. Fotografar as placas dos veículos na entrada.
b. Solicitar RG e CNH de todos os motoristas.
c. Anotar nomes e endereços de todas as pessoas que
entrarem no estacionamento.
d. Impedir o acesso ao prédio de pessoas estranhas e não
autorizadas que negam se identificar.
e. Ficar com as chaves e documentos dos veículos.

QUESTÃO 30___________________________________ _
O controle de entrada e saída de pessoas das
dependências da câmara é tarefa do vigia. É atitude
correta:
a. Recolher documentos das pessoas enquanto
permanecerem no prédio.
b. Olhar as bolsas e sacolas de todos os visitantes.
c. Identificar a pessoa e encaminhá-la para o setor
responsável.
d. Permitir que qualquer pessoa circule livremente pelo
prédio, é público não precisa de identificação.
e. Observar se está vestida com roupas caras antes de
autorizar a entrada.

QUESTÃO 28___________________________________ _
Prevenir incêndio é dever do cidadão. No caso de
acidente com incêndio é atitude incorreta do vigia:
a. Manter a calma e pedir ajuda especializada.
b. Fechar as portas impedindo a saída das pessoas até
que chegue os bombeiros.
c. Orientar a todos sobre as dependências do prédio e se
possível, retirá-los em segurança.
d. Nunca usar elevadores para fuga.
e. Se necessário usar escadas e evitar gritarias e
atropelos.
QUESTÃO 29___________________________________ _
Numa ronda o vigia percebe um automóvel
desconhecido estacionado próximo ao prédio. A sua
atitude correta deve ser:
a. Ligar imediatamente o alarme e chamar a polícia.
b. Se aproximar do veículo para investigar os ocupantes.
c. Atirar para cima mostrando que está armado.
d. Observar discretamente qualquer movimento, caso
desconfie de algo errado chamar a polícia.
e. Chamar os colegas para revistarem o automóvel.

________________________________
Assinatura do Candidato
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