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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

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 (06 
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 1,00 (um ponto) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 50% 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 24/05/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 07/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 
 

 
Prova Objetiva 

 
Edital nº04, de 22/03/2012 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 14, de 25/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Agente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – TRATORISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01)  Quando o trator estiver utilizando o 
arado e os pneus patinarem isso significa 
que: 
 
A) Falta lastro. 
B) A máquina está com os pneus lisos. 
C) A máquina esta trabalhando com giro 
do motor acima do indicado. 
D) O solo já foi revolvido anteriormente. 
 
02)  Indique o que poderá ocorrer se um 
tratorista, ao efetuar manobras, esterçar o 
volante (hidráulico) até o final: 
 
A) Força a caixa de direção e a bomba 
hidráulica do sistema de direção. 
B) Provoca a patinação das rodas. 
C) Consome óleo hidráulico em 
demasia. 
D) Danifica a embreagem. 
 
03) A troca de óleo do motor dos tratores 
deve ser feita considerando: 
 
A) Os quilômetros rodados. 
B) Uma vez ao mês. 
C) Sempre que o óleo esquentar. 
D) As horas trabalhadas. 
 
04) A função da válvula termostática no 
motor é: 
 
A) Manter o motor quente. 
B) Retardar o ponto de fervura. 
C) Controlar a temperatura e o fluxo da 
água no sistema. 
D) Pressurizar o sistema de 
arrefecimento. 
 
 
 
 

05) A função da tampa do radiador é: 
 
A) Evitar o derrame de água dentro do 
motor. 
B) Aquecer a água dentro do radiador. 
C) Proteger o radiador contra ferrugem. 
D) Retardar o ponto de ebulição da água 
do sistema de arrefecimento por 
pressurização. 
 
06)  (CTB artigo 60 – I) As vias urbanas 
se classificam em: 
 
A) Via de trânsito rápido, via arterial, via 
coletora e via local. 
B) Rodovias, via de trânsito rápido e 
ruas. 
C) Rodovias, estradas e ruas. 
D) Via de trânsito rápido, ruas, vicinais e 
via de acesso.  
 
07) (CTB artigo 61 – I) João está 
conduzindo seu veículo por uma via de 
trânsito rápido, onde não existe 
sinalização regulamentadora de 
velocidade. Neste caso qual a velocidade 
máxima que poderá transitar com seu 
veículo? 
 
A) 40 km/h (quarenta quilômetros por 
hora). 
B) 60 km/h (sessenta quilômetros por 
hora). 
C) 80 km/h (oitenta quilômetros por 
hora). 
D) 100 km/h (cem quilômetros por 
hora). 
 
08) (CTB artigo 194) Transitar em 
marcha à ré, salvo na distância 
necessária a pequenas manobras e de 
forma a não causar riscos à segurança é 
considerada uma infração de natureza: 
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A) Leve. 
B) Média. 
C) Grave. 
D) Gravíssima. 
 
09) (CTB artigo 206) Um condutor para 
“ganhar tempo” executou um retorno em 
local proibido pela sinalização. Qual a 
natureza da infração cometida? 
 
A) Leve. 
B) Média. 
C) Grave. 
D) Gravíssima. 
 
10)  (CTB artigo 207) Executar operação 
de conversão à direita ou à esquerda em 
locais proibidos pela sinalização é uma 
infração de natureza: 
 
A) Leve. 
B) Média. 
C) Grave. 
D) Gravíssima. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o texto abaixo:  
 
Transporte público ruim afeta saúde, 
educação e cultura, dizem analistas 
 
Os efeitos negativos de um transporte 
público caro e de má qualidade não estão 
restritos à questão da mobilidade urbana. 
Prejudicam também outras áreas vitais 
para a vida do cidadão, como saúde, 
educação, finanças e cultura. 
Especialistas e integrantes do 
Movimento Passe Livre (MPL) 
consultados pela  Agência Brasil avaliam 
que a mobilidade urbana está 
diretamente relacionada à qualidade de 
vida, além de ser um dos maiores 
causadores de estresse da vida das 
pessoas. 
 
De acordo com o representante do MPL, 
o incentivo ao uso de transportes 

individuais causa também problemas 
como aumento da poluição e do número 
de atropelamentos, o que resulta em mais 
gastos e problemas para a saúde pública. 
Dados do Ministério da Saúde mostram 
que, em 2010, 42.844 pessoas morreram 
nas estradas e ruas do país. Deste total, 
10.820 acidentes envolveram motos. No 
mesmo ano, o gasto total do Sistema 
Único de Saúde (SUS) com acidentes de 
trânsito foi R$ 187 milhões. Só com 
internação de motociclistas foram gastos 
R$ 85,5 milhões. 
"Frequentei muitas escolas públicas. É 
comum alunos faltarem aulas por não 
terem dinheiro para ir à escola. Além do 
mais, direito à educação não está restrito 
a apenas ir à escola ou ao banco escolar. 
Os estudantes precisam ter acesso à 
cultura, a visitar museus. E, sem circular, 
não há como ter acesso a isso. A grande 
maioria não vai ao centro da cidade, 
museus, centros culturais para 
complementar sua formação", disse 
Lucas Monteiro- Professor de História. 
 
FONTE: Adaptado - 
http://noticias.terra.com.br/brasil/transito
/transporte-publico-ruim-afeta-saude-
educacao-e-cultura-dizem-
analistas,2c8aa6faad0bf310VgnCLD200
0000ec6eb0aRCRD.html 
 
11) O objetivo principal do texto é:  
 
A) Ofender. 
B) Causar humor. 
C) Informar. 
D) Assustar. 
 
12) A principal informação exposta no 
texto é que: 
 
A) O transporte público deve melhorar. 
B) A má qualidade do transporte público 
afeta a saúde, a educação e a cultura. 
C) A má qualidade do transporte público 
gera muitos atropelamentos. 
D) A qualidade do transporte público 
está acima do esperado. 
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13) Segundo o texto, o transporte 
público está diretamente relacionado à 
qualidade do ensino nas escolas, pois: 
 
A) Muitos estudantes dependem do 
transporte público. 
B) Apenas o transporte público é 
responsável pelo transporte dos 
estudantes. 
C) Para uma educação de qualidade, os 
estudantes precisam, além de freqüentar 
a escola, ter acesso à cultura. 
D) Para uma educação de qualidade, os 
estudantes precisam apenas se 
locomover até a escola. 
 
14) No terceiro parágrafo do texto 
“Frequentei muitas escolas públicas” 
temos o verbo FREQUENTEI conjugado 
na: 
 
A) 1.ª pessoa do plural. 
B) 2.ª pessoa do singular. 
C) 3.ª pessoa do plural. 
D) 1.ª pessoa do singular. 
 
15) Ainda em relação ao trecho da 
questão anterior, o verbo FREQUENTEI 
está conjugado no modo: 
 
A) Indicativo. 
B) Subjuntivo. 
C) Imperativo. 
D) Condicional. 
 
16) A palavra PÚBLICA, utilizada no 
texto, recebe acentuação, pois: 
 
A) É uma paroxítona terminada em A. 
B) É uma proparoxítona. 
C) É uma oxítona terminada em A. 
D) É uma paroxítona terminada em CA. 
 
17) Assinale a alternativa em que todas 
as palavras devem ser acentuadas: 
 
A) passaro, fonte, ideia. 
B) minimo, ansia, maximo. 
C) consciencia, ponto, nitido. 
D) conversa, lingua, area. 

18) Assinale a alternativa CORRETA 
em relação ao uso de MAS/MAIS : 
 
A) Ele precisa de mas tempo para 
concluir a prova. 
B) Viajaríamos amanhã, mais a previsão 
é que chova muito.  
C) Os contadores precisam de mais 
ajuda para concluírem o trabalho a 
tempo.  
D) Eles não se esforçaram tanto, mais 
conseguiram a pontuação que 
precisavam.  
 

MATEMÁTICA 
 
19) Aldo, João e Paulo, se associaram 
para comprar um terreno no valor de 
R$120.000,00. Aldo entrou com 
R$60.000,00, João com R$50.000,00 e 
Paulo com R$10.000,00. Algum tempo 
depois, venderam esse terreno por 
R$180.000,00. Qual é a parte que cabe a 
cada um deles? 
 
A) Aldo recebeu R$90.000,00; João 
recebeu R$75.000,00 e Paulo 
R$15.000,00. 
B) Aldo recebeu R$45.000,00; João 
recebeu R$30.000,00 e Paulo 
R$15.000,00. 
C) Aldo recebeu R$75.000,00; João 
recebeu R$90.000,00 e Paulo 
R$15.000,00. 
D) Cada um recebeu R$60.000,00. 
 
20) João e Pedro contrataram um serviço 
de terraplanagem por R$3.600,00. Como 
devem repartir essa quantia se um 
trabalhou 7 horas e o outro 8 horas; 
sendo a divisão diretamente proporcional 
ao tempo de serviço gasto? 
 
A)  João recebeu R$1.200,00 e Pedro R$ 
2.400,00 
B)  João recebeu R$1.800,00 e Pedro R$ 
1.800,00 
C)  João recebeu R$1.680,00 e Pedro R$ 
1.920,00 
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D)  João recebeu R$1.700,00 e Pedro R$ 
1.900,00 
  
21) Para realizar serviços no 
“CONDOMÍNIO VIDA NOVA” o 
empreendedor contratou 20 operários, 
trabalhando 9 horas por dia, fizeram  
72 m2 do terreno em 16 dias. Em quanto 
tempo 24 operários farão 120m2 deste 
serviço, trabalhando 8 horas por dia? 
 
A) 20 dias. 
B) 25 dias. 
C) 14 dias. 
D) 9 dias. 
 
22) O chefe de João pediu que ele 
executasse 240m de uma obra. No 
primeiro dia, João fez 10% de seu 
trabalho e, no segundo dia 15% da parte 
restante. Quantos metros foram feitos? 
 
A) Foram feitos 32,4m. 
B) Foram feitos 24m. 
C) Foram feitos 28,2m. 
D) Foram feitos 56,4m. 
  
23) Diogo quando completou 18 anos, 
decidiu comprar um novo aparelho de 
telefone celular, mas viu que só tinha 
R$80,00. Então, guardou esses R$80,00 
e decidiu que, a partir do mês seguinte, 
reservaria R$30,00 de seu salário mensal 
para adquirir o celular. Supondo que o 
valor do celular seja R$380,00, quantos 
meses seriam necessários para comprá-
lo? 
 
A) 9 meses. 
B) 11 meses. 
C) 10 meses. 
D) 13 meses. 
 
24)  No estacionamento “SIGA BEM” 
há motos e carros, num total de 158 
veículos e 496 rodas. Qual é o número 
de motos e carros no estacionamento? 
 
A) 80 carros e 78 motos. 
B) 23 carros e 135 motos. 

C) 45 carros e 123 motos. 
D) 90 carros e 68 motos. 
 
25)  Dona Carla está fazendo uma colcha 
que é composta de quadrados 
congruentes, cada um com a diagonal 
medindo 14cm. Supondo que ela já tenha 
feito 14 desses quadrados, qual a área da 
superfície que Dona Carla já fez? 
 
A) 1.792cm�. 
B) 1.372cm�. 
C) 1.960cm�. 
D) 2.560cm�. 
 
26) Um Campeonato Varzeano de uma 
cidade do interior é disputado por quatro 
times: VAIQUEMQUÉ, TÔ INDO, 
AQUELIZUM E APOLO. De quantas 
maneiras distintas podemos ter os três 
primeiros colocados? 
 
A) 12 maneiras. 
B) 9 maneiras. 
C) 24 maneiras. 
D) 48 maneiras. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
27) A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios 
de: 
 
A) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
B) Legalidade, pessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
C) Legalidade, impessoalidade, 
probidade, publicidade e eficiência. 
D) Impessoalidade, probidade, 
publicidade e eficiência. 
 
28) São estáveis os servidores efetivos 
em virtude de concurso público, após: 
 
A) 2 ( dois) anos. 
B) 3 (três) anos. 
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C) 5 ( cinco) anos. 
D) 4 ( quatro) anos. 
 
29)  Constituem direitos individuais e 
coletivos, EXCETO : 
 
A) Direito de propriedade. 
B) Direito à moradia. 
C) Livre manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato. 
D) Ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de Lei. 
 
30) Constituem órgãos deliberativos da 
Funprev: 
 
A) Conselho administrativo, Conselho 
Fiscal e Presidência. 
B) Conselho administrativo, Conselho 
Curador e Presidência. 
C) Conselho Curador, Conselho Fiscal e 
Presidência. 
D) Conselho administrativo, Conselho 
Fiscal e Conselho Curador. 
 
31)  O provimento de cargos efetivos  
dar-se-á obrigatoriamente: 
 
A) De Provas e/ou Provas e Títulos. 
B) De Provas e Títulos. 
C) De Títulos. 
 D) De Provas, Títulos e Psicotécnico. 
  
32) O Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento  (PCA) tem por 
objetivo, EXCETO : 
 
A) Conscientizar o Profissional para a 
relevância do seu papel no serviço 
público. 
B) Preparar o Profissional para 
desenvolver-se na carreira, objetivando 
seu engajamento no plano de 
desenvolvimento organizacional no 
âmbito das Secretarias Municipais e 
órgãos da Administração. 
C) Promover o desenvolvimento integral 
desde a alfabetização até os mais altos 
níveis de educação formal. 

D) Promover e executar programas de 
desenvolvimento de recursos humanos, 
em benefício dos servidores ocupantes 
dos cargos de provimento efetivo e de 
provimento de livre nomeação e 
exoneração. 
 
33) Consideram-se beneficiários do 
regime de previdência social de que trata 
esta lei, na condição de dependentes do 
segurado:  
 
 A) O cônjuge, a companheira e o 
companheiro; o filho não emancipado, 
de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um anos) ou inválido; os pais; o 
irmão não emancipado, de qualquer 
condição, menor de vinte e um anos ou 
inválido. 
B) O cônjuge, a companheira e o 
companheiro; os pais; o irmão não 
emancipado, de qualquer condição, 
menor de vinte e um anos ou inválido. 
C) O cônjuge, a companheira e o 
companheiro; o filho não emancipado, 
de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um anos) ou inválido; os pais. 
D) O cônjuge, a companheira e o 
companheiro; o filho não emancipado, 
de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um anos) ou inválido; o irmão 
não emancipado, de qualquer condição, 
menor de vinte e um anos ou inválido. 
 
34) Assinale a alternativa 
INCORRETA . A Constituição quanto 
aos Direitos e Garantias Fundamentais 
prescreve que: 
 
A) É livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas 
as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.     
B) É assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício 
profissional. 
C) É livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato.   
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D) São invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização 
apenas pelo dano material. 
 

ATUALIDADES 
 
35) Muito se fala sobre mudanças 
climáticas e percebe-se que a 
temperatura muda dia após dia. O site 
http://noticias.terra.com.br/ciencia, relata 
fortes mudanças.  Considerando isso, a 
temperatura atualmente está: 
 
A) Igual a 10 anos atrás. 
B) Mais quente que a 10 anos atrás. 
C) Mais fria que a 10 anos atrás. 
D) Com fortes ventos. 
 
36) Em 05 de novembro de 2015, houve 
rompimento de barragens de rejeitos 
que,  no município de Mariana, no 
estado de Minas Gerais. O site da Folha 
de São Paulo relata detalhes do desastre 
da Mineradora Samarco 
(http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano
/2016/03/1753984). 
Assinale abaixo o que continha nesses 
rejeitos: 
 
A) Lama.  
B) Areia. 
C) Cimento. 
D) Pedras. 
 
37) Em 26/04/2016, a Folha de São 
Paulo relatou que “Brasil tem 91 mil 
suspeitas de Zika; dengue e 
chikunguya”, ou seja, o país sofre com 
uma grave epidemia.  
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano 
O nome do mosquito transmissor é: 
 
A) Aedes Aegypiti. 
B) Culex Pipiens. 
C) Psorophora Ferox. 
D) Aedes Albopictus. 
 

38) As “ferramentas de mídias sociais” 
possibilitam a interação social e 
mudaram a forma de comunicação no 
século XXI. A disseminação das mesmas 
em aparelhos móveis favorece o 
acompanhamento real de notícias e 
contatos. 
O site abaixo, relata que “principalmente 
no público mais jovem, na faixa de 18 a 
24 anos, o acesso é frequente e os 
percentuais da população que tem 
contato com as redes aumenta cada ano”. 
http://marketingdeconteudo.com/redes-
sociais-mais-usadas-no-brasil 
Escolha entre as alternativas abaixo a 
rede social que faz mais sucesso no 
Brasil hoje: 
 
A) Youtube. 
B) Whatsapp. 
C) Instagram. 
D) Facebook. 
 
39) Na Síria, a população está indo 
embora, refugiando-se em outros países, 
causando uma crise de imigração na 
Europa. Escolha a alternativa abaixo que 
represente o motivo dessa saída do país: 
 
A) Temperatura alta. 
B) Seca. 
C) Guerra. 
D) Furacão. 
 
40) Em 2015, o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin pretendeu 
mudar o sistema escolar. O site da 
Globo, http://g1.globo.com/profissao-
reporter/noticia/2015/11, faz referência 
ao caso, com vídeo do programa 
“Profissão Repórter”, detalhando o que 
aconteceu. Esse processo de mudança no 
sistema escolar, ocasionou: 
 
A) Melhoria para o ensino. 
B) Invasão das escolas por parte dos 
estudantes. 
C) Elogios para o governador. 
D) Mais eleitores para o prefeito de São 
Paulo. 


