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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (10 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos ) 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 25/10/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 03/12/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº17, de 20/08/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços – 

ALMOXARIFE 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) No almoxarifado, quais são as fases 

que compreendem o recebimento de 

materiais? 

 

A) Entrada de materiais, unitização, 

conferência e cubagem. 

B) Entrada de materiais, conferência 

quantitativa, conferencia qualitativa e 

regularização. 

C) Armazenagem, unitização, cubagem, 

paletização. 

D) Paletização, regularização, entrada de 

materiais, conferência quantitativa. 

 

02) Algumas medidas devem ser 

observadas no roteiro sequencial de 

inspeção. Para conseguir padronização e 

uniformidade na realização das tarefas, 

deve ser determinada uma sequência 

lógica, quais os passos e medidas devem 

ser observados? 

 

A) Conferência qualitativa, 

regularização, documento de inspeção, 

testes. 

B) Documentos de inspeção, seleção do 

tipo de inspeção, preparação do material, 

análise visual, análise dimensional, 

ensaios, testes. 

C) Documentos de inspeção, conferência 

quantitativa, conferência qualitativa, 

testes, regularização. 

D) Conferência, unitização, testes, 

estocagem. 

  

03) A armazenagem de materiais pode 

ser classificada como simples e 

complexa. Essa classificação depende 

das características dos materiais. De 

acordo com a classificação de materiais, 

quais são essas características? 

 

A) Peso, altura, densidade, cubagem. 

B) Massa, fragilidade, volume, 

combustibilidade. 

C) Densidade, massa, volume, peso, 

volatização. 

D) Fragilidade, combustibilidade, 

volatização, oxidação. 

 

04) As funções do setor de almoxarifado 

estão destinadas a preservar a qualidade 

e conservação de materiais. Para obter 

um almoxarifado eficiente é necessário: 

 

A) Embalagem, paletização, 

movimentação interna. 

B) Altura, espaço, distribuição interna. 

C) Melhor capacidade volumétrica, 

redução das distâncias internas, aumento 

das unidades armazenadas. 

D) Sistema de armazenagem, redução 

das distâncias internas, tamanho das 

estruturas. 

 

05) Alguns objetivos são esperados 

quando se quer ter uma operação efetiva 

e eficiente na armazenagem e sabemos 

que para atingir esses objetivos é preciso 

ter um layout adequado. Quais são os 

objetivos do layout na armazenagem de 

materiais? 

 

A) Número de Corredores, número de 

prateleiras, altura, expedição. 

B) Maximização do espaço, 

movimentação eficiente de materiais, 

estocagem econômica, perfeita 

organização. 

C) Redução de tempo, perfeita 

organização, movimentação de 

materiais, volume. 

D) Recebimento, altura, número de 

prateleiras, expedição. 
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06) A classificação de materiais deve ser 

analisada em um todo, de acordo com as 

necessidades de cada empresa. Quais são 

as classificações de materiais que 

podemos encontrar? 

 

A) Tamanho, densidade, peso, 

paletização. 

B) Perecibilidade, paletização, grandes 

volumes, materiais plásticos. 

C) Por demanda, materiais críticos, 

perecibilidade, periculosidade. 

D) Periculosidade, tamanho, peso, 

volume. 

 

07) Com o passar dos anos, o 

desenvolvimento de recursos e novas 

técnicas de armazenagem foram sendo 

incorporadas à armazenagem e manuseio 

de materiais. Com esse 

desenvolvimento, contamos com uma 

estrutura funcional para organização do 

almoxarifado. Assinale a alternativa que 

apresenta todos os componentes desta 

estrutura funcional.  

 

A) Paletização, gestão de estoque, 

pesagem, controle. 

B) Controle, recebimento, armazenagem, 

distribuição. 

C) Recebimento, controle, pesagem, 

paletização. 

D) Gestão de estoque, manuseio de 

materiais, carregamento, paletização. 

 

08) Quando falamos de layout, estamos 

falando da organização de um espaço 

físico para facilitar o fluxo de 

acessibilidade, bem como garantir a 

conservação e a localização rápida dos 

materiais em um processo produtivo. A 

sistematização geral de um layout 

consiste em: 

 

A) Localização dos obstáculos, áreas de 

recebimento e expedição, áreas primarias 

e secundarias, sistema de localização de 

estoques, alternativas de layout. 

B) Espaço interno, espaço externo, 

estrutura de armazenagem, recebimento, 

sistema de localização de estoque. 

C) Áreas de recebimento, pátio, 

manuseio de materiais, estrutura de 

armazenagem. 

D) Movimentação interna, pátio, 

localização de obstáculos, estrutura de 

armazenagem, expedição. 

 

09) São diversos os motivos que faz uma 

empresa realizar a devolução de volumes 

a um fornecedor. Quais os motivos mais 

constantes na devolução de volumes? 

 

A) Embalagem, peso, volume, 

unitização. 

B) Volume, peso, preço, quantidade. 

C) Unitização, avaria, embalagem em 

desacordo, preço. 

D) Peso, quantidade, avaria, embalagem 

em desacordo. 

 

10) É exigido do almoxarife 

conhecimentos sobre o controle e 

comportamento de cada material dentro 

do almoxarifado, principalmente sobre a 

disposição de cada um deles. De acordo 

com os devidos cuidados, indique a 

alternativa correta que compreendam as 

fases da armazenagem. 

 

A) Embalagem, identificação, 

estocagem, movimentação. 

B) Verificação das condições, 

identificação, localização física, guarda 

na localização correta, separação, 

verificação periódica. 

C) Verificação das condições, manuseio, 

expedição. 

D) Recebimento, paletização, guarda na 

localização correta, separação. 

 

11) Quando se adquiri materiais de um 

determinado fornecedor é emitido um 

documento chamado de Nota Fiscal. 

Este documento é essencial para os 

procedimentos de recebimento de 

materiais. Quais informações essenciais 

devem conter este documento? 
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A) Volumes transportados, valor dos 

impostos, identificação da nota, dados 

dos produtos, dados adicionais. 

B) Tamanho, embalagem, cubagem, 

quantidade. 

C) Quantidade, preço, volume, 

embalagem. 

D) Embalagem, dados adicionais, 

impostos, tamanho. 

 

12) Nos dias atuais podemos contar com 

o avanço da tecnologia praticamente em 

todos os setores da economia. No que 

diz respeito à armazenagem de materiais, 

incorporamos os movimentadores de 

mercadorias para facilitar o fluxo de 

distribuição dos produtos e a adequação 

das instalações de cada armazém. Quais 

são os movimentadores de mercadorias 

que podemos utilizar no manuseio de 

materiais?  

 

A) Transportador de rolete, veículos 

automatizados, carrinhos. 

B) Empilhadeiras, carrinhos manuais, 

pontes rolantes, paleteiras. 

C) Esteiras, carrinhos, monovias, carros 

mecânicos. 

D) Carros mecânicos, veículos 

automatizados, ponte rolante. 

 

13) Algumas vantagens são atribuídas 

aos paletes de plástico. Quais são essas 

vantagens? 

 

A) Resistência a altas temperaturas, 

resistência à umidade, tamanho. 

B) Volume de armazenamento, cor, tipos 

de materiais unitizados. 

C) Vários tamanhos, altura de 

empilhamento, cor, baixo custo. 

D) Baixo custo, resistência à agentes 

químicos e umidade, superfícies lisa, 

baixo peso. 

 

14) Com exceção dos paletes, quais 

outros implementos que podem ser 

utilizados para acomodação de materiais 

em um almoxarifado? 

 

A) Transelevadores, pórticos, caixas de 

papelão. 

B) Paletes, racks, estantes. 

C) Contêineres, caixas diversas, racks. 

D) Pórticos, mesas, paletes. 

 

15) Quais são os principais quesitos que 

um bom profissional da área de 

almoxarifado precisa ter? 

 

A) Confiança, lealdade, disciplina. 

B) Proatividade, criticidade, lealdade. 

C) Atitude, eficiência, confiança. 

D) Honestidade, proatividade, eficácia. 

 

16) De acordo com os conceitos e 

técnicas de conservação de materiais, 

quais as condutas que atendem esse 

conceito? 

 

A) Paletização, volume, cubagem. 

B) Critérios de armazenagem, 

paltização, proteção. 

C) Proteção, verificação, preservação, 

embalagem. 

D) Embalagem, volume, cargas 

unitizadas, preço. 

 

17) A nota fiscal é um documento que 

deve conter a descrição das mercadorias. 

Já a conferência quantitativa é uma das 

atividades exercidas por um almoxarife, 

que deve realizar a conferência efetiva 

dos materiais recebidos com o 

documento que é a nota fiscal. Essa 

conferência deve ser realizada através 

de: 

 

A) Manual, técnica, eletrônica. 

B) Cálculo, amostral, visual, mecânica. 

C) Eletrônica, mecânica, pesagem, 

cubagem. 

D) Pesagem, medição, balanças, cálculo, 

manual. 
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INFORMÁTICA 

 

18) No editor de texto, é necessário 

copiar um parágrafo e colar o mesmo na 

próxima página. O parágrafo já está 

selecionado. Qual o atalho do teclado 

para copiar o parágrafo? Qual o atalho 

do teclado para colar o parágrafo? 

Respectivamente. 

 

A) Ctrl+C / Ctrl+P. 

B) Ctrl+Shift+C / Ctrl+Shift+V. 

C) Ctrl+V / Ctrl+C. 

D) Ctrl+C / Ctrl+V. 

 

19) Na planilha eletrônica, é necessário 

somar todos os valores de uma coluna. 

Depois de selecionar os valores da 

coluna, qual botão faz a soma? 

 

A) . 

B) . 

C) . 

 

D) Não existe o botão soma na planilha 

eletrônica. 

 

20) Na maioria dos navegadores de 

Internet, instalados no sistema 

operacional Windows, o menu superior 

fica oculto. Qual a tecla do teclado 

mostra este menu? 

 

A) Ctrl. 

B) Esc. 

C) Alt. 

D) Del. 

 

21) Na maioria dos editores de texto e 

planilhas eletrônicas, para procurar uma 

informação, o atalho do teclado é Ctrl+F. 

Qual o atalho do teclado para procurar 

uma informação no pacote Office da 

Microsoft? 

 

 

A) Ctrl+L. 

B) Ctrl+F. 

C) Ctrl+P. 

D) Ctrl+E. 

 

22) Na planilha eletrônica, deseja-se 

ordenar todos os elementos de uma 

coluna. Depois de selecionar todos os 

elementos, qual botão faz a ordenação de 

forma crescente? 

 

A) . 

B) . 

C) . 

D) . 

 

23) No editor de texto, é possível fazer o 

alinhamento do texto de quatro formas: à 

esquerda, centralizado, à direita e 

justificado. Marque a alternativa que 

representa os quatro botões que fazem 

este alinhamento, na mesma ordem que 

eles aparecem no enunciado da questão. 

 

A)    . 

B)    . 

C)    . 

D)    . 

 

24) No editor de texto, um texto está no 

lugar incorreto. É necessário recortá-lo 

para depois colá-lo no lugar correto. 

Após selecionar o texto, qual o atalho do 

teclado para recortar? 

 

A) Ctrl+R. 

B) Ctrl+C. 

C) Ctrl+P. 

D) Ctrl+X. 

 

25) No navegador de Internet, uma 

página precisa ser recarregada. Qual o 
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atalho do teclado para recarregar a 

página? 

 

A) Ctrl+Shift+F. 

B) Ctrl+F. 

C) Ctrl+R. 

D) Ctrl+Shift+C. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A ALIANÇA 

                       Esta é uma história 

exemplar, só não está muito claro qual é 

o exemplo. De qualquer jeito, mantenha-

a longe das crianças. Também não tem 

nada a ver com a crise brasileira, o 

apartheid, a situação na América Central 

ou no Oriente Médio ou a grande 

aventura do homem sobre a Terra. Situa-

se no terreno mais baixo das pequenas 

aflições da classe média. Enfim. 

Aconteceu com um amigo meu. Fictício, 

claro. 

                      Ele estava voltando para 

casa como fazia, com fidelidade 

rotineira, todos os dias à mesma hora. 

Um homem dos seus 40 anos, naquela 

idade em que já sabe que nunca será o 

dono de um cassino em Samarkand, com 

diamantes nos dentes, mas ainda pode 

esperar algumas surpresas da vida, como 

ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. 

Furou-lhe um pneu. 

                      Com dificuldade ele 

encostou o carro no meio-fio e preparou-

se para a batalha contra o macaco, não 

um dos grandes macacos que o 

desafiavam no ângal dos seus sonhos de 

infância, mas o macaco do seu carro 

tamanho médio, que provavelmente não 

funcionaria, resignação e 

reticências...Conseguiu fazer o macaco 

funcionar, ergueu o carro, trocou o pneu 

e já estava fechando o porta-malas 

quando sua aliança escorregou pelo dedo 

sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um 

passo para pegar a aliança no asfalto, 

mas sem querer a chutou. 

 

                    A aliança bateu na roda de 

um carro que passava e voou para um 

bueiro. Onde desapareceu diante dos 

seus olhos, nos quais ele custou a 

acreditar. Limpou as mãos o melhor que 

pôde, entrou no carro e seguiu para casa. 

Começou a pensar no que diria para a 

mulher. Imaginou a cena. Ele entrando 

em casa e respondendo às perguntas da 

mulher antes de ela fazê-las. 

— Você não sabe o que me aconteceu! 

— O quê? 

— Uma coisa incrível. 

— O quê? 

— Contando ninguém acredita. 

— Conta! 

— Você não nota nada de diferente em 

mim? Não está faltando nada? 

— Não. 

— Olhe. 

E ele mostraria o dedo da aliança, sem a 

aliança. 

— O que aconteceu? 

E ele contaria. Tudo, exatamente como 

acontecera. O macaco. O óleo. A aliança 

no asfalto. O chute involuntário. E a 

aliança voando para o bueiro e 

desaparecendo. 

— Que coisa – diria a mulher, 

calmamente. 

— Não é difícil de acreditar? 

— Não. É perfeitamente possível. 

— Pois é. Eu… 

— SEU CRETINO! 

— Meu bem… 

— Está me achando com cara de boba? 

De palhaça? Eu sei o que aconteceu com 

essa aliança. 

Você tirou do dedo para namorar. É ou 

não é? Para fazer um programa. Chega 

em casa a esta hora e ainda tem a cara-

de-pau de inventar uma história em que 

só um imbecil acreditaria. 

— Mas, meu bem… 

— Eu sei onde está essa aliança. Perdida 

no tapete felpudo de algum motel. 

Dentro do ralo de alguma banheira 

redonda. Seu sem-vergonha! 

E ela sairia de casa, com as crianças, 

sem querer ouvir explicações. Ele 
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chegou em casa sem dizer nada. Por que 

o atraso? Muito trânsito. Por que essa 

cara? Nada, nada. E, finalmente: 

— Que fim levou a sua aliança? E ele 

disse: 

— Tirei para namorar. Para fazer um 

programa. E perdi no motel. Pronto. Não 

tenho desculpas. Se você quiser encerrar 

nosso casamento agora, eu 

compreenderei. 

Ela fez cara de choro. Depois correu 

para o quarto e bateu com a porta. Dez 

minutos depois reapareceu. Disse que 

aquilo significava uma crise no 

casamento deles, mas que eles, com 

bom-senso, a venceriam. 

— O mais importante é que você não 

mentiu pra mim. 

E foi tratar do jantar. 

 

FONTE: 

http://www.refletirpararefletir.com.br/4-

cronicas-de-luis-fernando-verissimo 

 

Para responder as questões, considere 

o texto “A aliança”. 

 

26) Em relação ao Gênero textual, 

analisando as características relevantes 

do texto, está de acordo afirmar que 

trata-se de: 

 

A) Dissertação. 

B) Crônica. 

C) Texto Literário. 

D) Texto Descritivo. 

 

27) Ao lermos o texto, é recorrente a 

compreensão de associação entre a 

seguintes ideias: 

 

A) A ideia de humor da esposa em 

aceitar a história contada pelo marido. 

B) A perda da aliança de casamento 

enquanto pretexto para contar uma falsa 

história. 

C) A perda da aliança de casamento 

associada a ideia de infidelidade. 

D) O humor do marido para enganar a 

esposa ao contar a história, por situação 

de vaidade. 

Considere o excerto extraído do texto 

para responder as questões de nº 28 ao 

nº 30: 

                     “ Ele estava voltando para 

casa como fazia, com fidelidade 

rotineira, todos os dias à mesma hora. 

Um homem dos seus 40 anos, naquela 

idade em que já sabe que nunca será o 

dono de um cassino em Samarkand, com 

diamantes nos dentes, mas ainda pode 

esperar algumas surpresas da vida, 

como ganhar na loto ou furar-lhe um 

pneu. Furou-lhe um pneu.” 

 

28) O termo “com”, em destaque no 

texto tem sua CORRETA classificação 

morfológica descrita na alternativa: 

 

A) Preposição. 

B) Conjunção. 

C) Verbo. 

D) Pronome. 

 

29) O termo “Todos”, destacado no 

excerto, tem sua classificação 

morfológica CORRETA descrita na 

alternativa: 

 

A) Sujeito. 

B) Pronome. 

C) Predicado. 

D) Preposição. 

 

30) O termo “nunca”, em destaque no 

excerto tem sua classificação expressa na 

alternativa: 

 

A) Artigo. 

B) Verbo. 

C) Pronome. 

D) Advérbio. 

 

    Leia o fragmento extraído do texto 

para responder as questões de nº 31 e nº 

32: 

                      “Com dificuldade ele 

encostou o carro no meio-fio e 

http://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-fernando-verissimo
http://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-fernando-verissimo
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preparou-se para a batalha contra o 

macaco, não um dos grandes macacos 

que o desafiavam no jângal dos seus 

sonhos de infância, mas o macaco do 

seu carro tamanho médio, que 

provavelmente não funcionaria, 

resignação e reticências...Conseguiu 

fazer o macaco funcionar, ergueu o 

carro, trocou o pneu e já estava 

fechando o porta-malas quando sua 

aliança escorregou pelo dedo sujo de 

óleo e caiu no chão. Ele deu um passo 

para pegar a aliança no asfalto, mas 

sem querer a chutou.” 

 

31) O verbo “encostou”, destacado no 

excerto, apresenta CORRETA descrição 

do tempo verbal na alternativa: 

 

A) 3ª pessoa do singular – Pretérito 

Perfeito. 

B) 1ª pessoa do singular – Pretérito 

Imperfeito. 

C) 2ª pessoa do plural – Presente do 

indicativo. 

D) 3ª pessoa do plural – Pretérito mais 

que perfeito. 

 

32) O termo “resignação”, destacado no 

excerto,  apresenta o CORRETO 

significado: 

 

A) Oposto à resignação. 

B) Satisfação em resignar-se. 

C) Ato ou efeito de resignar. 

D) Desejo exacerbado de resignar-se. 

 

MATEMÁTICA 

 

33) Assinale a alternativa que representa 

o conjunto dos números primos. 

 

A) 1, 2, 3, 5, 7, 11, etc. 

B) {x | x é um número natural cujo 

algarismo da unidade é 1,3,,5,7, ou 9}. 

C) {1, 3, 5, 7, 11, 13, …}. 

D) {x | x é um número natural que é 

divisível somente por um e por ele 

mesmo}. 

34) Marque a opção que representa a 

solução da equação exponencial = 

125. 

 

A) 3 

B) -3 

C) -1 

D) 0,3 

 

35) Aponte a alternativa que representa a 

soma dos 20 primeiros termos da 

Progressão Aritmética (1, 2, 3, ............ 

20). 

 

A) 110 

B) 20 

C) 210 

D) 300 

 

36) Um produto tem preço de custo de 

R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e é 

vendido por 200,00 (duzentos reais). 

Assinale a alternativa que representa, em 

porcentagem, o lucro sobre o preço de 

custo do produto. 

 

A) 25% 

B) 22,5% 

C) 40% 

D) 20% 

 

37) Considerando as amostras 7, 11, 8, 

14 e 10. Assinale a alternativa que 

representa a média aritmética da amostra 

apresentada. 

 

A) 10 

B) 50 

C) 5 

D) 8 

 

38) Deseja-se concretar um quintal, com 

os lados medindo 8 metros, com 4 

centímetros de espessura de massa de 

concreto. Assinale a alternativa que 

representa o volume necessário de massa 

de concreto para revestir essa área. 
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A) V = 32,00 m³ 

B) V = 3,20 m³ 

C) V = 2,56 m³ 

D) V = 12,00 m³ 

 

39) Um funcionário de um almoxarifado 

transporta 3 (três) caixas com 

equipamentos escolares, por vez, do 

local de armazenamento até um veículo 

estacionado a 15 metros de distância. 

Qual será o total percorrido (em metros) 

pelo funcionário após ter carregado 45 

caixas? 

 

A) 225 metros. 

B) 450 metros. 

C) 135 metros. 

D) 90 metros. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

40) Qual lei concede ao Município a 

competência de organizar o quadro e 

estabelecer o regime jurídico dos seus 

servidores? 

 

A) Lei nº 1574, de 7 de maio de 1971. 

B) Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. 

C) Lei nº 3373, de 29 de julho de 1991. 

D) Lei Orgânica Municipal. 

 

41) De acordo com o parágrafo único do 

artigo 90 da Lei nº 4830, de 17 de maio 

de 2002, o aposentado por invalidez fica 

obrigado, sob pena de sustação do 

pagamento do benefício, a submeter-se a 

exames médicos-periciais. Qual o 

período de realização desses exames?  

 

A) Quadrienalmente. 

B) Trienalmente. 

C) Bienalmente. 

D) Anualmente. 

 

42) De acordo com o artigo 54 da Lei 

Orgânica Municipal, quem estabelecerá 

as atribuições dos auxiliares diretos do 

Prefeito, definindo-lhes a competência, 

deveres e responsabilidades? 

A) O Prefeito Municipal. 

B) A Lei Municipal. 

C) A Câmara Municipal. 

D) A Secretaria Municipal dos Negócios 

Jurídicos. 

 

43) De acordo com o artigo 61 da Lei 

Orgânica Municipal, a Prefeitura e a 

Câmara são obrigadas a fornecer, 

gratuitamente, a qualquer interessado, 

certidões de atos, contratos e decisões. 

Qual o prazo para a sua expedição? 

 

A) Máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias. 

B) Máximo de 30 (trinta) dias. 

C) Máximo de 20 (vinte) dias. 

D) Máximo de 15 (quinze) dias. 

 

44) O artigo 10 da Lei nº 1574, de 7 de 

maio de 1971, veda a atribuição de 

serviços diversos dos inerentes ao cargo 

do servidor, exceto para determinadas 

funções citadas no referido artigo. Quais 

são essas funções? 

 

A) As funções de serviços gerais que não 

necessitam de supervisão. 

B) As funções administrativas que não 

necessitam de supervisão. 

C) As funções operacionais e as funções 

administrativas em geral. 

D) as funções de chefia e direção e as 

comissões legais. 

 

45) De acordo com o artigo 7º do 

Decreto nº 11.396, de 17 de novembro 

de 2010, se houver a incidência de mais 

de um fator de insalubridade o que será 

considerado para efeito de acréscimo 

salarial? 

 

A) Consideram-se todos os fatores e 

realizam-se valores individuais para 

efeito de acréscimo salarial. 

B) Considera-se o de grau mais elevado 

para efeito de acréscimo salarial, sendo 

vedada a percepção cumulativa. 
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C) Consideram-se todos os fatores e 

realiza-se média ponderada para efeito 

de acréscimo salarial. 

D) Considera-se para efeito de acréscimo 

salarial o valor do salário mínimo 

nacional. 

 

ATUALIDADES 

 

46) De acordo com matéria publicada  

no site veja.com (2016), a Primavera 

Árabe se caracterizou como um levante 

popular que derrubou diversos governos 

autoritários no Oriente Médio no início 

de 2011, chegando aos países do Norte 

da África. Esse levante popular 

conseguiu promover eleições 

democráticas em alguns desses países, 

porém na Síria, do ditador Bashar Assad, 

instaurou-se um conflito militar até os 

dias atuais, afetando mais de 10 (dez) 

milhões de pessoas até meados de 2016. 

Sobre esse conflito na síria é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) O governo Russo, aliado do ditador 

Bashar Assad, e o grupo libanês 

Hezbollah forneceram apoio militar ao 

regime autoritário do ditador, não só 

contra áreas controladas por extremistas 

islâmicos, mas também mirando a 

oposição. 

B) As facções rebeldes contra o governo 

de Bashar Assad não receberam nenhum 

apoio dos países ocidentais ou orientais. 

C) Apesar do conflito armado na Síria 

ter se intensificado nos últimos anos, os 

civis das principais cidades do país, 

como Aleppo e Damasco, não foram 

atingidos diretamente com a guerra. 

D) Grupos extremistas como o Estado 

Islâmico e a Frente Nusra, ligada à Al 

Qaeda, não promoveu ataques na Síria 

durante o conflito. 

   
47) Segundo o site uol.com (2016), a 

Olimpíada de 2016 que ocorreu no Rio 

de Janeiro chegou ao fim no dia 21 

(vinte e um) de agosto, sendo que o 

Brasil, apesar de não cumprir a meta 

estabelecida pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro, teve o melhor desempenho de 

sua história, com um total de 19 pódios. 

Qual foi o país que liderou o quadro de 

medalhas, seja por total de pódios ou 

primeiros lugares? 

 

A) Alemanha. 

B) Espanha. 

C) Estados Unidos. 

D) China. 

 

48) Segundo notícia publicada no site 

g1.globo.com (2016), o desmatamento 

das matas ciliares dos rios é uma das 

principais causas de assoreamento, 

podendo prejudicar o abastecimento de 

água nas cidades. Qual é o nome do rio 

que abastece cerca de 40% (quarenta por 

cento) da população do Município de 

Bauru, e vem sofrendo com o 

desmatamento ao longo dos anos? 

 

A) Rio Bauru. 

B) Rio Batalha. 

C) Rio Tietê. 

D) Córrego da Forquilha. 

 

49) Segundo o site Estadão.com (2016), 

a campanha denominada de Setembro 

Amarelo surgiu no ano de 2014, e tem o 

objetivo de quebrar o tabu em torno do 

um tema pouco discutido, além de ajudar 

na prevenção de mais casos. O tema 

dessa campanha é: 

 

A) Racismo. 

B) Câncer de Próstata. 

C) Pneumonia. 

D) Suicídio. 

 

50) De acordo com o site globo.com 

(2015), a 24ª Bienal Internacional do 

Livro é uma das principais feiras 

culturais do país, com extensa variedade 

de debates, apresentações de música e 

teatro, exposições e palestras. Sobre a 

24ª Bienal do Livro é CORRETO 

afirmar que: 
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A) Ocorreu no Pavilhão de Exposições 

do Anhembi, na cidade de São Paulo. 

B) Neste ano de 2016, bateu o recorde de 

público, alcançando 900.000 

(novecentos mil) visitantes. 

C) Diferente dos anos anteriores, a 

Bienal atingiu uma única faixa etária e 

era voltada apenas para interessados em 

comprar livros com descontos. 

D) A Bienal ocorreu no primeiro 

semestre de 2016, com duração de um 

mês. 
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