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PORTUGUÊS 

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

QUAIS PLANETAS PODEM SER VISTOS DA TERRA A OLHO NU? 
 

São apenas cinco os planetas que podemos enxergar aqui, na Terra, 
sem o auxílio de equipamentos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 
Procurá-los no céu exige um pouco de prática, mas o ideal é buscar um local 
bem escuro. Assim, fica mais fácil enxergar os pontinhos de luz no 
firmamento.  

Para não confundir planetas com estrelas, vale saber que, enquanto os 
primeiros refletem um brilho fixo, as estrelas ficam piscando, ou, conforme o 
vocabulário utilizado em astronomia, cintilando. Há ainda outra diferença 
pontual entre eles: as estrelas ficam praticamente sempre na mesma 
posição. Já os planetas se deslocam em uma faixa onde se encontram as 
constelações do zodíaco, numa trajetória de laçada, como a de Marte. 

(Revista Nova Escola, março de 2010) 
 
01. Por que o ideal é tentar ver os planetas em um local escuro? 

(A) Para não confundir planetas com estrelas. 
(B) Porque eu um local escuro torna-se mais fácil de avistar a 

luminosidade dos planetas. 
(C) Para poder enxergar os planetas sem o auxílio de equipamentos. 
(D) Para aprimorar a técnica de ver os planetas. 

 
02. Quais as principais características das estrelas, que ajudam a distingui-

las de planetas? 
(A) Elas cintilam e não se movem. 
(B) Elas têm brilho fixo e não se movem. 
(C) Elas cintilam e têm trajetória de laçada. 
(D) Elas têm brilho fixo e têm trajetória em laçada. 

 
03. Assinale a alternativa que substitui a palavra sublinhada no trecho 

abaixo, sem modificar o sentido da oração. 
 
“Assim, fica mais fácil enxergar os pontinhos de luz no firmamento.” 
 
(A) Escuridão 
(B) Horizonte 
(C) Universo 
(D) Céu 

 
04. Sobre encontros vocálicos, analise as proposições: 

 

I. A palavra PÃO apresenta um ditongo oral decrescente.  
II. A palavra OURO apresenta um ditongo oral crescente.  
III. A palavra POEIRA apresenta um hiato.  

 

As proposições verdadeiras são: 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Todas são verdadeiras. 

 
05. Assinale a alternativa em que há apenas vocábulos que apresentam 

hiatos: 
(A) Ruína, beato. 
(B) Artéria, caótico. 
(C) Rua, gratuito. 
(D) Quaisquer, preencher. 

 
06. Assinale a alternativa em que há INCORRETA divisão silábica: 

(A) So-cie-da-de. 
(B) Rép-til. 
(C) Gno-mo. 
(D) Due-lo. 

 
07. Qual das alternativas apresenta correta concordância nominal? 

(A) Ela conhece bastante lugares.  
(B) É proibida entrada de animais.  
(C) Faz-se necessária a compreensão de todos.   
(D) Já é meio-dia e meio.  

 
08. Analise a oração: “As aves noturnas passeavam sob o luar.” A que 

classe pertence a palavra em destaque? 
(A) Substantivo 
(B) Adjetivo 
(C) Pronome 
(D) Preposição 

 
 
 

 
09. Analise a sequencia de orações e em seguida marque a alternativa 

que completa corretamente a lacunas: 
 

I. Ana usava cabelo _______. 
II. O presidiário fugiu da ________. 

 
(A) Comprido; cela. 
(B) Comprido, sela. 
(C) Cumprido, cela. 
(D) Cumprido, sela. 

 
10. Qual o sujeito da oração: “Ninguém respondeu à pergunta da 

professora de matemática.”? 
(A) “Professora de matemática.” 
(B) “Ninguém.” 
(C) “Pergunta.” 
(D) Trata-se de uma oração sem sujeito. 

 
11. Qual das alternativas apresenta correta pontuação? 

(A) São Paulo, 15 de novembro, de 1991. 
(B) A garota, corria, cantava e brincava. 
(C) Paulo onde você está? 
(D) À noite, saio para passear. 

 
12. Classifique as palavras quanto à localização do acento tônico, 

relacionando a primeira coluna com a segunda: 
 

(1) Oxítona 
(2) Paroxítona 
(3) Proparoxítona 

 
(   )  Pegadas 
(   )  Protótipo 
(   )  Gratuito 
(   )  Ruim 
(   )  Sutil 

 
Após relacionar as colunas, a ordem na numeração, de cima para 
baixo, é: 
(A) 2, 3, 2, 1, 1. 
(B) 3, 3, 2, 2, 1. 
(C) 1, 2, 3, 1, 2. 
(D) 1, 3, 3, 2, 2. 

 
MATEMÁTICA 

 
13. Uma folha de aço de 250cm

2
 pesa 400 gramas. Quanto pesará uma 

peça quadrada, de 0,2 metros de lado, da mesma folha de aço? 
(A) 640 kg 
(B) 0,64 kg 
(C) 1600 g 
(D) 0,16 kg 

 
14. Em certo estado é cobrado um valor de 1,5% sobre todas as 

mercadorias vendidas. Se nesse estado um produto é vendido por R$ 
8.200,00, quanto de imposto é cobrado nele? 
(A) R$ 82,00 
(B) R$ 96,00 
(C) R$ 112,00 
(D) R$ 123,00 

 
15. Quantos minutos correspondem a 2,50 horas? 

(A) 180 minutos 
(B) 150 minutos 
(C) 130 minutos 
(D) 90 minutos 

 
16. Qual o perímetro de um terreno que possui 4,5 metros de largura e 

16,5 metros de comprimento? 
(A) 42 metros 
(B) 33 metros 
(C) 21 metros 
(D) 9 metros 

 
17. Qual o comprimento de um paralelepípedo, sabendo que ele mede 8 

cm de largura, 20 cm de altura e tem volume de 4800 cm
3
? 

(A) 30 cm 
(B) 35 cm 
(C) 40 cm 
(D) 50 cm 

 
 
 



CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR - PARTEIRA  

  2 
 

 
18. Pensei em um número. Multipliquei este por 10 e ao resultado somei 14, 

obtendo 174. Em que número pensei? 
(A) 12 
(B) 14 
(C) 16 
(D) 18 

 
19. Qual o número de elementos do conjunto A = {0, 1, 2, 3,..., 242, 243}? 

(A) 242 
(B) 243 
(C) 244 
(D) 245 

 
20. Assinale a alternativa que contém todos os subconjuntos do conjunto      

A = {0, 2}. 
(A) {0} e {2}. 
(B) {  }, {0} e {2}. 
(C) {0}, {2} e {0, 2}. 
(D) {  }, {0}, {2} e {0, 2}. 

 
21. Assinale a alternativa em que há números primos entre si: 

(A) 15 e 26. 
(B) 12 e 15 
(C) 14 e 21 
(D) 12 e 18 

 
22. Qual o MMC entre os números 30, 45 e 75? 

(A) 5 
(B) 15 
(C) 150 
(D) 450 

 

23. Sabendo que as frações  e  são equivalentes, qual é o valor de x? 

(A) 5 
(B) 18 
(C) 40 
(D) 50 

 

24. Marque a alternativa que corresponde, em metros, a  de um quilômetro. 

(A) 600 metros 
(B) 900 metros 
(C) 1 200 metros 
(D) 1 500 metros 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GIRAU DO PONCIANO 
 

25. Assinale a alternativa CORRETA. 
(A) O hino Municipal de Girau do Ponciano foi escrito por Antonio 

Basílio e a música foi elaborada pela parceria de Vanutério de 
Almeida e Esmeralda Farias, no ano de 1983, retratando a luta 
pela Emancipação e o louvor pela padroeira local. 

(B) A emancipação política de Girau ocorreu no ano de 1959, através 
da Lei nº 2.101 de mesmo ano. A partir desta data o Município 
desmembrou-se de Traipu, passando a ter liberdade para que seu 
povo crescesse e não mais como povoado e sim como cidade de 
fato e de direito. Os grandes nomes que marcaram o movimento 
são: Amálio José Bezerra, Filadelfo Firmino de Oliveira, José 
Bezerra Pinheiro, Luiz de Albuquerque Lima, Manoel João Neto, 
dentre outros. 

(C) Em 1954, já chamada Girau do Ponciano o Município começou a 
desmembrar-se de Traipu, adquirindo sua emancipação política 
através da Lei 2.101 de 15 de julho de 1958, sendo homologada 
em 01 de janeiro de 1959. 

(D) Por volta de 1975, o então prefeito Major Vicente Ramos, 
inaugurou a luz elétrica oriunda da Cachoeira de Paulo Afonso, 
substituindo os “velhos lampiões a gás” e a energia que iluminava 
a cidade a base de motor diesel com gerador de energia.  

 
26. Qual, das inúmeras personalidades do Município, foi responsável pela 

implantação do primeiro posto dos “CORREIOS” em Girau do Ponciano, 
inclusive sendo considerada funcionária modelo? 
(A) Iracilda Barbosa Santana  
(B) Dona Clotilde. 
(C) Maria Leonise Santos. 
(D) Dinair dos Santos Costa. 

 
 
 
 
 
 

 
27. Assinale a alternativa que corresponde à descrição do seguinte texto: 

“Homem idealizador de uma cidade evoluída, caridoso, que sempre 
procurava atender com prioridade os humildes era atencioso com 
todos. Responsável pela implantação de um posto da COBAL, 
arborização geral do Município, implantação da Banda Municipal 
Marcial, criação da Casa Paroquial, construção do Matadouro Público, 
criação da Biblioteca pública.” 
(A) Aurélio Firmino de Oliveira 
(B) Major Vicente Ramos 
(C) João José de Farias. 
(D) José Enoque de Barros. 

 
28. Qual a personalidade girauense foi responsável pela criação da ONG 

intitulada CCL (Criança a Caminho da Luz)? 
(A) Iranildo Macário. 
(B) Celso Vieira. 
(C) Padre Oliveira. 
(D) Charles Farias. 

 
29. Ao se observar as particularidades do Município de Girau do Ponciano 

percebe-se que existem dois tipos climáticos dominantes, quais 
sejam: 
(A) Temperado e Equatorial. 
(B) Árido e Semi–tropical 
(C) Tropical úmido e Semi-árido. 
(D) Semi-árido e Subtropical. 

 
30.  Vegetação é o conjunto de plantas de uma região e varia de acordo 

com o solo e o clima existente no local. Dessa maneira, é um 
elemento importantíssimo para definir cada grande paisagem natural 
sem intervenção humana. Acerca do tema, assinale a alternativa 
correta. 
(A) A reserva de mata nativa da Serra do Salobro Grande possui 

vegetação típica de cerrado, formada por plantas xerófilas 
(adaptadas ao clima seco e armazena água em seu interior). Ex: 
cactos, juazeiro, Baraúna e outros. 

(B) A reserva de mata nativa da Gameleira é onde se encontra 
pequenas porções da Mata Atlântica. 

(C) A reserva de mata nativa da Serra do Salobro Grande possui 
vegetação típica de caatinga, formada por plantas xerófilas 
(adaptadas ao clima seco e armazena água em seu interior). Ex: 
cactos, juazeiro, Baraúna e outros. 

(D) A vegetação não apresenta espécies arbóreas e arbustivas, 
características da zona de transição. Contudo é fácil encontrar 
campos ou pradarias e muitas estepes. 

 
31. A hidrografia é o estudo das águas: oceanos, mares, rios, lagoas e 

lagos. Nosso estado é rico em lagos e lagoas, daí a denominação 
Alagoas. Somos banhados pelo oceano Atlântico na porção leste e na 
porção oeste pelo Rio São Francisco. Sobre a hidrografia de Girau do 
Ponciano assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A cidade de Girau do Ponciano não é banhada por nenhum rio. 
(B) Dentre alguns riachos que passam pelo município estão: O da 

Isca, localizado no Pires do Riachão; Riacho do Salobro 
Grande; Riacho do Chã do Alecrim; Da Gameleira. 

(C) As principais bacias hidrográficas que drenam o município são 
as do rio de Traipú, Itiúba, Boacica e Perucaba que drenam as 
terras permeando o subsolo dando origem a uma grande 
extensão de água subterrânea que se acumula no lençol 
freático. 

(D) Girau do Ponciano é banhada pelo Rio São Francisco estando 
localizada na Bacia hidrográfica do mesmo. 

 
32. Dos itens abaixo elencados qual corresponde a um patrimônio 

histórico e artístico do Município de Girau do Ponciano? 
(A) Biblioteca Municipal da Escola Major Vicente Ramos. 
(B) Morro de Santa Cruz. 
(C) Igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição. 
(D) Serra das Pastorinhas. 

 
33. São considerados artistas ligados a cultura da literatura de Cordel, no 

Município de Girau. 
(A) Corinto e Manoel Cirilo. 
(B) Manoel Cirilo e Cássia Oliveira. 
(C) Joas Silvestre e Corinto. 
(D) Dionete, Cássia de Oliveira e Joas Silvestre.  
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34. Qual instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana que é aprovado pela Câmara Municipal? 
(A) Plano Plurianual. 
(B) Estatuto de urbanização do Município. 
(C) Plano Diretor. 
(D) Lei Orgânica do Município. 

 
35. Em que data foi aprovada a atual Lei Orgânica do Município de Girau do 

Ponciano? 
(A) 17 de setembro de 2006. 
(B) 07 de setembro de 2005. 
(C) 27 de setembro de 2005. 
(D) 01 de janeiro de 1959, juntamente com a emancipação política da 

cidade. 
 
36. De acordo com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal, assinale a 

alternativa CORRETA. 
(A) Todos os imóveis urbanos desapropriados pelo município serão 

pagos mediante emissão de títulos de dívida pública municipal, 
previamente aprovados pelo Senado Federal, com prazo de 
resgate de 10 anos, em parcelas anuais, iguais, sucessivas, 
asseguradas o valor real da indenização e juros legais. 

(B) A propriedade não precisa cumprir sua função social, basta que 
haja conhecimento de domínio. 

(C)  O acesso e a consulta dos arquivos da documentação oficial do 
Município são restritos, devendo para tanto, ser formulado pedido 
escrito ao Chefe do Executivo que por sua vez submeterá a 
apreciação da Câmara Municipal, dada a importância da 
documentação. 

(D) A exploração direta de atividade econômica, pelo município, só 
será permitida em caso de relevante interesse coletivo, na forma 
de lei complementar.  

 
37. No que diz respeito às atribuições exclusivas da Câmara Municipal de 

Girau do Ponciano, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Fixar remuneração dos vereadores, do Prefeito e seu vice, bem 

como dos secretários municipais, em cada legislatura, para a 
subsequente até 30 (trinta) dias antes da eleição para Prefeito e 
Vereadores em consonância com a Constituição Federal. 

(B) Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas 
municipais bem como fixar sua remuneração. 

(C) Tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara 
deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, 
aguardando-se o prazo de 60 (sessenta) dias. 

(D) Dispor sobre sua organização, funcionamento, criação, 
transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e deliberando sobre a fixação da respectiva remuneração, 
observando o que prescreve as normas constitucionais. 

 
38. A lei orgânica em seu capítulo V trata dos servidores públicos municipais, 

sobre estes, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) O servidor público tem direito a licença maternidade ou 

paternidade. Remuneração de 20% (vinte por cento), dos 
vencimentos do trabalho noturno, superior ao diurno. Salário 
família, irredutibilidade do salário. Haverá repouso semanal 
remunerado aos sábados e domingos. Proteção do mercado de 
trabalho da mulher nos termos da lei. 

(B) A remuneração dos serviços extraordinários será remunerada em, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do normal. Nenhum 
servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. 

(C) A licença a gestante não será remunerada e terá prazo de 120 
(cento e vinte) dias. O décimo terceiro salário será com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria. O direito de 
greve é assegurado aos servidores públicos municipais, no 
entanto, não se aplica aos que exercem funções em serviços 
essenciais. 

(D) Haverá gozo de férias com pelo menos, metade a mais do que o 
salário normal. O servidor será estável, após 03 (três) anos de 
efetivo exercício. O servidor aposentado não poderá participar de 
sindicato. Adicional da remuneração, para atividades penosas, 
perigosas ou insalubres, na forma da lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
39. Sobre a associação sindical, prevista na LOM (Lei Orgânica Municipal) 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) É livre a associação sindical ou profissional do servidor público 

municipal, na forma da lei federal. 
(B) Haverá apenas uma associação sindical para os servidores da 

administração direta, das autarquias e das fundações, todas do 
regime estatutário. 

(C) Não é assegurado aos professores da área de saúde o direito a 
filiação, por disposição expressa da Constituição Federal. 

(D) Ao sindicato dos servidores públicos municipais cabe a defesa 
dos direitos de interesse coletivo ou individual da categoria, 
inclusive em decisões judiciais ou administrativas. 

 
40. Sobre as CPI´s, (Comissões Parlamentares de Inquérito), previstas na 

LOM (Lei Orgânica Municipal), assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Não há possibilidade de serem criadas no âmbito municipal, 

pois carecem de autonomia funcional, somente sendo criadas 
no âmbito estadual e federal. 

(B) Serão criadas mediante requerimento de pelo menos 1/3 (um 
terço) dos vereadores que compõe o Poder Legislativo, para 
apuração de fato determinado e prazo certo. 

(C) A criação de qualquer CPI será, obrigatoriamente, condicionada 
à aprovação do Prefeito Municipal. 

(D) A CPI terá poder jurisdicional. 
 
 

 

 

 

 

 

 


