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NOME:__________________________________________________________________________________________  
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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 
Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,50 (dois pontos e cinquenta décimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 08/12/2015, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 09/01/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 17 de 25/07/2015 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 
Concurso Público para o Cargo de Assistente de Serviços na Escola – SERVENTE 

DE ESCOLA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Com as mudanças ocorridas na 
educação básica a partir do ano de 
2006, passou a ser dever dos pais ou 
responsáveis efetuar a matrícula das 
crianças no ensino fundamental a partir 
do(s)___ano(s) de idade. 
Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE  a lacuna do 
texto. 
 
A) zero. 
B) 4.  
C) 5. 
D) 6. 

 
02) Considera-se criança, para os 
efeitos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a pessoa com até ______ 
anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre _______ anos 
de idade. 
Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE  a lacuna do 
texto. 
 
A) 12; 12 e 18. 
B) 12; 13 e 14.  
C) 10; 11 e 18. 
D) 14; 15 e 21. 
 
03) Uma aluna menor de 18 (dezoito) 
anos de idade, na saída do horário 
regular de suas aulas, no período 
noturno, entrou em conflito com outras 
meninas de sua comunidade e acabou 
sendo agredida fisicamente por elas. 
Diante desse fato buscou ajuda junto à 
sua escola, contudo o funcionário 
responsável pelo portão de entrada e 
saída de alunos recusou-se a ajudá-la. 
Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, qual direito da aluna foi 
violado? 
 
A) Direito de reclamar de maus tratos 
recebidos dos pais. 
B) Igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. 
C) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 
D) Direito de acesso à escola pública e 
gratuita próxima de sua residência. 
 
04) De acordo com o que prescreve a 
Constituição Federal de 1988 em 
relação ao ensino, cabe aos municípios 
atuar prioritariamente:  
 
A) No ensino médio e na educação 
infantil. 
B) No ensino fundamental e médio. 
C) Na educação infantil e no ensino 
fundamental. 
D) Na educação infantil, no ensino 
fundamental e médio. 
 
05) Nos termos da Resolução 
CNE/CEB nº 2/2001 que instituiu 
diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica, o 
atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais ou 
deficientes deve ser realizado:   
 
A) Sempre nas Apaes. 
B) Nas escolas de ensino regular, em 
turmas constituídas somente com 
alunos deficientes. 
C) Para crianças de 0 a 5 anos nas 
Apaes e posteriormente nas classes 
comuns do ensino regular.  
D) Em classes comuns do ensino 
regular. 
 
06) O ensino fundamental será 
ministrado sempre em língua 
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portuguesa, admitindo-se a seguinte 
exceção:  
 
A)Aos imigrantes japoneses, com 
oferta do ensino de japonês. 
B)Às comunidades indígenas 
brasileiras, com utilização de suas 
línguas maternas.  
C)Aos alemães no sul do Brasil, com o 
estudo de alemão.  
D)Aos haitianos recém chegados ao 
Brasil, com oferta do ensino de francês, 
por não dominarem o idioma 
português.  
 
07) De acordo com o Regimento 
Comum das Escolas Municipais de 
Bauru, para o ensino fundamental, são 
integrantes do grupo operacional: 
 
A) Pessoal da secretaria: secretário e 
seus auxiliares. 
B) Diretor da escola. 
C) Coordenação pedagógica. 
D) Inspetores e Serventes. 

 
08) De acordo com o Regimento 
Comum das Escolas Municipais de 
Bauru para o ensino fundamental, são 
atribuições dos serventes, dentre 
outras:  
 
A) Selecionar e preparar a merenda 
escolar.  
B) Executar pequenos reparos em 
instalações e mobiliários escolares.  
C) Coordenar e orientar a 
movimentação de alunos. 
D) Informar o diretor da escola da 
necessidade de reposição do estoque da 
merenda.  
 
09) De acordo com o Regimento 
Comum das Escolas Municipais de 
Bauru para o ensino fundamental, o 
Conselho de Escola  é integrado por 
professores, alunos e funcionários da 
escola, dentre outros segmentos. As 
eleições para esse colegiado poderá ser 
constituída por um mínimo de 20 

membros. Quando assim for 
constituído, caberá aos funcionários 
eleger seu(s) representante(s) com: 
 
A) 1  membro efetivo e 1  suplente. 
B) 2  membros efetivos e 2  suplentes.   
C) 5 membros efetivos e 1 suplente. 
D) 6  membros efetivos e 1 suplente. 
 
10) A saúde, conforme é entendida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
é um estado de completo bem-estar.  
Isso significa estar bem nos 
aspectos________, mental e social.   
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna.  
    
A) Moral.  
B) Clínico. 
C) Físico. 
D) Estético. 
 
11) São cuidados importantes para se 
evitar mau cheiro nos pés:  
 
I.  Lavar os pés diariamente e enxugá-
los totalmente.  
II.  Lavar bem o calçado e deixá-lo 
secar totalmente antes de usá-lo 
novamente. 
III.  Usar meias de nylon porque elas 
não retêm suor. 
Das afirmativas anteriores, estão 
CORRETAS: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas 
D) I, II e III. 
 
12. Considerando-se que o servente ao 
zelar pela limpeza do prédio escolar 
está muitas vezes em contato com 
possíveis focos de microorganismos 
nocivos à saúde que adentram o 
organismo por pequenas fissuras da 
pele e principalmente das mãos, é uma 
medida importante para prevenir-se no 
local de trabalho desses micróbios:   
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A) Usar máscara. 
B) Usar luvas. 
C) Calçar botas limpas. 
D) Vestir jaleco ou avental.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 
UM BICHO PARA OS AUTISTAS 

 Está comprovado que o animal 
de estimação, seja ele qual for, 
favorece o desenvolvimento social 
desses pequenos. 
 Apresentar-se para pessoas 
desconhecidas, pedir informações ou 
responder a perguntas. Esse tipo de 
interação é difícil para as crianças com 
autismo. A não ser que elas convivam 
com um animal de estimação. É isso o 
que aponta uma pesquisa da 
Universidade do Missouri, nos Estados 
Unidos. Para encontrar essa relação, os 
estudiosos analisaram 70 famílias com 
autistas de 08 a 18 anos. Segundo 
Gretchen Carlisle, principal autora da 
investigação, apesar de cachorros e 
gatos serem os animais mais comuns 
nesses lares, qualquer bichinho trazia 
benefícios para o dia a dia da garotada. 
Qualquer um mesmo. Para ter ideia, no 
estudo havia peixes, coelhos, répteis, 
um pássaro e até uma aranha. “Os pais 
relataram que seus filhos aprenderam 
lições de companheirismo e 
responsabilidade com os bichos”, conta 
Gretchen. 

(Karolina Bergamo, Revista Saúde é 
Vital, Ed Abril, Agosto/2015) 

Leia o texto 1 para responder as 
questões de 13 a 18: 
 
13) O  texto tem como finalidade: 
 
A) Convencer o leitor a ter um animal 
de estimação. 
B) Orientar o leitor sobre a importância 
dos animais de estimação para o 
desenvolvimento de crianças autistas. 
C) Emocionar o leitor. 

D) Explicar o que é o autismo. 
 
14) Observe os termos em destaque no 
seguinte trecho do texto: “Está 
comprovado que o animal de 
estimação, seja ele qual for, favorece o 
desenvolvimento social desses 
pequenos.”. Esses termos referem-se: 
 
A)Às crianças autistas. 
B)Aos animais de estimação. 
C)Às pesquisas desenvolvidas. 
D)Ao tamanho dos animais 
recomendados para as crianças autistas. 
 
15)  A palavra pássaro, extraída do 
texto, é acentuada graficamente pela 
seguinte regra: 
 
A) São acentuadas todas as palavras 
paroxítonas terminadas em O. 
B) São acentuadas todas as palavras 
que possuem dígrafos. 
C) São acentuadas todas as palavras 
proparoxítonas. 
D) São acentuadas todas as palavras 
oxítonas. 
 
16) Escolha a alternativa, cuja a 
palavra apresenta o encontro de uma 
vogal e de uma semivogal na mesma 
sílaba, sendo classificado como 
ditongo: 
 
A) Universidade. 
B) animal. 
C) qualquer. 
D) peixes. 
 
17) No seguinte trecho do texto: “Os 
pais relataram que seus filhos 
aprenderam lições de 
companheirismo e responsabilidade 
com os bichos”, em relação ao tempo e 
modo verbal é CORRETO afirmar que 
estão: 
 
A) No presente do modo indicativo.  
B) No futuro do presente do modo 
indicativo. 
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C) No pretérito perfeito do modo 
indicativo. 
D) No futuro do pretérito do modo 
indicativo. 
 
18) Na expressão “pessoas 
desconhecidas”, a palavra em destaque 
atribui uma característica à palavra 
pessoas, portanto é classificada como: 
 
A) Adjetivo 
B) Verbo 
C) Substantivo 
D) Artigo 
 
Considere a charge abaixo para 
responder a questão 19: 
 

 

19) O sentido da expressão “freguês” 
na charge, pode ser relacionado à: 
 
A)Ao desempenho satisfatório do 
personagem. 
B)Ao trabalho do professor. 
C)À assiduidade do personagem. 
D)À avaliação escolar feita pelo 
personagem. 
 

MATEMÁTICA 
 
20) O terreno da E.M.E.F Dom Pedro I 
é retangular possuindo 231 m² de área; 
sendo que possui 10 metros a mais de 
comprimento do que de largura. Qual é 
o seu perímetro? 

A) 24 metros. 
B) 32 metros. 
C) 160 metros.  
D) 64 metros. 
 
21) A E.M.E.F Cora Coralina possui 04 
segmentos de funcionários importantes: 
Funcionários da Secretaria; 
Funcionários da Merenda e Limpeza; 
Inspetores de alunos e Professores. A 
quantidade de funcionários estão assim 
distribuídos, conforme tabela abaixo: 
 

Segmento de 
Funcionários: 

Número de 
Funcionários 

em cada 
segmento: 

Secretaria 10 
Funcionário da 

Merenda e 
Limpeza 

06 

Inspetor de 
Alunos 

12 

Professores 30 
 
Ao final do ano, a escola procede um 
encontro dos 04 segmentos, de maneira 
que todos participem ativamente, são 
formadas várias equipes. As equipes 
devem conter o mesmo número de 
pessoas e com o maior número possível 
de participantes. Quantas pessoas 
devem participar de cada equipe e qual 
o número possível de equipes? 
 
A) Nº de equipes: 50 com 04 
participantes. 
B) Nº de equipes: 29 com 02 
participantes. 
C) Nº de equipes: 40 com 05 
participantes. 
D) Nº de equipes: 60 com 03 
participantes. 
 
22) Uma estudante da E.M.E.F 
Francisco de Assis precisa tomar 
medicamentos com hora marcada, de 
acordo com a receita médica. Assim, o 
médico prescreveu uma receita, com 03 
medicamentos, de acordo com a 
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seguinte escala de horários: Remédio A 
– de 02 em 02 horas; Remédio B – de 
04 em 04 horas e Remédio C – de 08 
em 08 horas. Caso a paciente utilize os 
03 remédios às 3 horas da madrugada, 
em sua casa, qual será o próximo 
horário de ingestão dos 03 
medicamentos juntos? 
 
A) 11horas 
B) 12 horas 
C) 9 horas 
D) 14 horas 
 
23) Na E.M.E.F Fernando Pessoa 
trabalham 285 pessoas; a diferença 
entre o número de homens e de 
mulheres é igual a 15. Qual é o número 
de homens e o número de mulheres que 
trabalham nesta escola? 
 
A) Homens: 125 e Mulheres: 110 
B) Homens: 215 e Mulheres: 200 
C) Homens: 150 e Mulheres: 135 
D) Homens: 145 e Mulheres: 130 
 
24) A E.M.E.F Nove de Julho comprou 
40 produtos de limpeza. No primeiro 
dia, de uso desses produtos, foram 
gastos 65% dos produtos comprados. 
Quantos produtos de limpeza foram 
utilizados? 
 
A) 30 
B) 25 
C) 14 
D) 26 
 
25) Um funcionário da limpeza de uma 
Escola Infantil limpa e organiza 30 
salas de aula em 25 minutos. Caso ele 
possua, apenas, 15 minutos, quantas 
salas de aula conseguirá organizar e 
limpar? 
 
A) 18 
B) 25 
C) 10 
D) 9 
 

26) Paulo, funcionário da E.M.E.F. 
Olavo Bilac, realizará um serviço na 
horta da escola. Ele irá vedar vários 
canteiros retangulares para plantar 
verduras. Todos os canteiros possuem 
2,5 m de comprimento por 1,5 m de 
largura. Paulo possui 90 m de rede para 
realizar o serviço. Quantos canteiros 
Paulo conseguirá vedar? 
 
A) 06 canteiros 
B) 10 canteiros 
C) 11 canteiros 
D) 16 canteiros 
 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 
27) Assinale a alternativa 
INCORRETA:  
 
A) O horário de trabalho nas 
repartições e nos trabalhos municipais 
será fixado pelo Prefeito, mediante 
solicitação do Diretor, chefe ou 
encarregado do serviço respectivo. 
B) O expediente ou qualquer serviço 
pode ser suspenso e as repartições 
podem deixar de funcionar por 
determinação do Prefeito ou Secretário 
dos Negócios Jurídicos. 
C) Os funcionários estão sujeitos ao 
registro de ponto diário, conforme 
normas estabelecidas em Portaria, 
mediante regulamento expedido pelo 
Prefeito. 
D) O funcionário que comprovar 
contribuição para o banco de sangue 
fica dispensado de comparecer ao 
serviço no dia doação. 
 
28) Assinale a alternativa 
INCORRETA . O funcionário poderá 
ser exonerado: 
 
A) a pedido. 
B) a critério do Prefeito, quando se 
tratar de ocupante de cargo em 
comissão. 
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C) quando o funcionário não entrar em 
exercício dentro do prazo legal. 
D) a qualquer tempo, sem direito a 
prévia apuração do ato. 
 
29) É tipo de progressão no PCCS da 
Educação : 
 
A) Progresso por merecimento público. 
B) Progressão por qualificação 
profissional. 
C) Progressão por adular o chefe. 
D) Progressão em função do regime. 
 
30) É CORRETO dizer que as regras 
do Estatuto do Servidor Público do 
Município de Bauru : 
 
A) Aplicam-se somente aos 
funcionários dos dois Poderes do 
Município. 
B) Aplicam-se aos servidores do 
Município e empregados de autarquias. 
C) Aplicam-se aos servidores do 
Município e empregados das fundações 
de Direito Público. 
D) Aplicam-se aos servidores, 
empregados de autarquias e entidades 
de serviços públicos. 
 
31) Sobre a reversão no serviço 
público, podemos afirmar que: 
 
A) A reversão efetiva-se sem inspeção 
médica para comprovar a capacidade 
para o exercício legal do cargo. 
B) O aposentado não pode reingressar 
no serviço público. 
C) Só pode reverter à atividade, o 
aposentado que tiver mais de 60 anos 
de idade. 
D) O aposentado pode reverter em 
outro cargo, a critério do Prefeito. 
 
32) Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Readaptação é a investidura em 
cargo mais compatível com a 
capacidade do funcionário. 

B) Readmissão é o ato pelo qual o ex-
funcionário demitido ou exonerado, 
reingressa no serviço público. 
C) Para readmissão do ex-funcionário 
demitido não será necessário análise do 
processo administrativo. Fica a critério 
do Prefeito. 
D) Se a demissão tiver sido aplicada a 
bem do serviço público, não poderá 
jamais ser readmitido. 
 
33)  O funcionário terá direito como 
prêmio de assiduidade, à licença de : 
 
A) 90 dias, em cada período de 5 anos 
de exercício ininterrupto, sem ter 
sofrido penalidade administrativa. 
B) 60 dias, em cada período de 5 anos 
de exercício ininterrupto, sem ter 
sofrido penalidade administrativa. 
C) 90 dias, em cada período de 3 anos 
de exercício ininterrupto, sem ter 
sofrido penalidade administrativa. 
D) 60 dias, em cada período de 5 anos 
de exercício ininterrupto, mesmo tendo 
sofrido penalidade administrativa. 
 

ATUALIDADES 
 
34) O Papa Francisco fez a Igreja 
Católica andar para frente. O Papa 
estampou a capa da revista pop Rolling 
Stones mostrando o quanto sua 
popularidade é alta no seu papado. 
Qual o país de origem do Papa?  
 
A) Argentina. 
B) Brasil. 
C) Holanda.  
D) Uruguai. 
 
35) Qual é o nome da operação que deu 
início em 2014, dando continuidade até 
o momento, com a investigação 
realizada pela Polícia Federal do 
Brasil, com o cumprimento de mais de 
uma centena de mandados de busca e 
apreensão, prisões temporárias, 
preventivas e conduções coercitivas, 
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tendo como objetivo apurar um 
esquema de lavagem de dinheiro, 
suspeitos de movimentar mais de dez 
bilhões de reais. É considerado pela 
Polícia Federal, como a maior 
investigação de corrupção da história 
do País. 
 
A) Operação Mensalão. 
B) Operação Porto Seguro. 
C) Operação Águia. 
D) Operação Lavajato. 
 
36) Qual jogador foi eleito pela FIFA o 
melhor jogador de futebol do mundo 
em 12 de janeiro 2015? 
 
A) Neymar 
B) Cristiano Ronaldo 
C) Manuel Neuer 
D) Messi 
 
37) Estimativa divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), confirmou a estabilidade no 
crescimento populacional de Bauru, 
nos últimos 12 meses (07/2014 a 
07/2015). É CORRETO afirmar que: 
 
A) Em 12 meses a cidade ganhou 2.430 
novos habitantes, totalizando 366.992 
moradores. 
B) Em 12 meses a cidade ganhou 1.500 
novos habitantes, totalizando 300.000 
moradores. 
C) Em 12 meses a cidade não ganhou 
novos habitantes. 
D) Em 12 meses a cidade ganhou 1.000 
novos habitantes, totalizando 450.000 
moradores. 
 
38) A Grã-Bretanha fez uma emotiva 
homenagem à rainha Elizabeth 2ª, no 
dia 09 de setembro de 2015 quando 
multidões foram às ruas agitando 
bandeiras para homenageá-la e 
mensagens solenes foram lidas no 
Parlamento para marcar o lugar 
especial da monarca na história. Qual 
foi o motivo desta homenagem? 

A) Pelo país não estar passando por 
crise financeira. 
B) Pelo reinado mais longo. 
C) Pelos seus dois bisnetos, filhos de 
seu neto Willian. 
D) Pelo seu aniversário de 89 anos. 
 
39) Em que país o brasileiro Marco 
Archer que estava preso desde 2003 
por tráfico de drogas, se tornou o 
primeiro brasileiro a ser executado no 
exterior em  2015? 
 
A) Malásia. 
D) Inglaterra. 
C) Canadá. 
D) Indonésia. 
 
40) O carnaval, além de ser uma 
tradição cultural brasileira, passou a ser 
um lucrativo negócio do ramo turístico 
e do entretenimento. Milhões de 
turistas dirigem-se ao país na época de 
realização dessa festa, e bilhões de 
reais são movimentados na produção e 
consumo dessa mercadoria cultural. 
Qual Escola de Samba venceu o 
Carnaval de São Paulo em 2015? 
 
A) Vai Vai. 
B) Gaviões Da Fiel. 
C) Rosas De Ouro. 
D) Nenê Da Vila Matilde. 
 


