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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 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 1,0 (um) ponto cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 50% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão 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 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 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 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 Resposta. 
 

11- A saída da 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 28/11/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 13/01/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 16, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Assistente em Construção Civil/Infraestrutura– 
PEDREIRO 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) Quando é realizada a escavação em 
uma obra, sem a utilização de 
equipamentos mecânicos para abertura 
de valas e estacas, considera-se 
INCORRETA qual afirmativa? 
 
A) A abertura das valas e estacas é feita 
com a utilização de picaretas, cavadoras 
e trados. 
B) O material escavado deve ser 
depositado a uma distância mínima de 
50 cm da borda da vala.  
C) O cavador reto (vanga) não é 
necessário nesta fase. 
D) São utilizadas pás e enxadas na 
remoção do material. 
 
 
02) O assentamento de placas cerâmicas 
deve ser realizado sobre uma base 
_____________, _____________ e 
_____________. A falta dessas 
condições provoca o ______________ 
de peças.  
 
Assinale a alternativa que complete 
CORRETAMENTE a afirmativa 
anterior. 
 
A) branca / úmida / alinhada / 
movimento. 
B) branca / seca / escorregadia / 
emparelhamento. 
C) limpa / seca / nivelada / 
deslocamento. 
D) asseada / seca / alinhada / 
enrugamento. 
 
 
03) Entre, inúmeras funções das juntas 
de argamassa na alvenaria, assinale a 

alternativa CORRETA que represente 
algumas das funções dessas juntas: 
 
A) Não absorve as deformações naturais 
e faz com que se torne uma junta rígida. 
B) Dão consistência e plasticidade 
adequadas ao processo de execução, 
além de uma elevada retenção de água. 
C) Não tem função de selar as juntas 
garantindo a estanqueidade da parede à 
penetração de água das chuvas. 
D) Tem a função de unir as unidades de 
alvenaria de forma a constituir um 
elemento monolítico, contribuindo na 
resistência aos esforços laterais.  
 
 
04) Levando em conta a sequência da 
execução de um revestimento 
argamassado, qual das sequências de 
atividade apresentada pode ser 
considerada CORRETA: 
 
A) Chapisco, reboco, emboço, camada 
única, revestimento decorativo 
monocamada. 
B) Emboço, chapisco, reboco, 
revestimento decorativo monocamada. 
C) Camada única, chapisco, emboço, 
reboco, revestimento decorativo 
monocamada. 
D) Chapisco, emboço, reboco, 
revestimento decorativo monocamada. 
 
 
05) Entre inúmeras simbologias em 
projetos arquitetônicos, temos uma 
simbologia representada em planta que 
apresenta a edificação de forma 
seccionada. O nome dessa simbologia é: 
 
A) Projeção. 
B) Elevação. 
C) Corte. 
D) Detalhamento. 
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06) “Material ligante, geralmente 
pulverulento, que promove a união entre 
os grãos dos agregados.”  
Essas propriedades referem-se a 
materiais: 
 
A) Aglomerantes. 
B) Agregados. 
C) Impermeabilizantes. 
D) Agregado graúdo. 
 
 
 07) “Argamassas são materiais de 
construção, com propriedades de 
aderência e endurecimento, obtidos a 
partir da mistura homogênea de um ou 
mais aglomerantes, agregado miúdo 
(areia) e água, podendo conter ainda 
aditivos e adições minerais.” 
Como convencionalmente é chamada 
essa mistura? 
 
A) Receita. 
B) Usinada. 
C) Traço. 
D) Virada. 
 
 
08) “A Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos (PNRS), sancionada em 2010 e 
que entrará integralmente em vigor a 
partir de 2014, considera como resíduos 
de construção civil aqueles que sobram 
de demolições, reformas, construções e 
reparos de obras, incluindo preparação e 
escavação de terrenos.” 
A lei sugere algumas prioridades no 
quesito: 
 
A) Não geração, reutilização, reciclagem 
e tratamento desses resíduos, além do 
despejo ambiental adequado.  
B) Geração, reutilização, reciclagem e 
tratamento desses resíduos, além do 
despejo ambiental adequado. 
C) Não geração, reutilização moderada, 
reciclagem e tratamento desses resíduos, 
além do despejo ambiental adequado. 

D) Não geração, reutilização, reciclagem 
e tratamento desses resíduos, além do 
despejo ambiental inadequado. 
 
 
09) Qual o tempo mínimo de cura que o 
chapisco convencional deve ter antes de 
iniciarmos o emboço? 
 
A) 12 horas. 
B) 24 horas. 
C) 48 horas. 
D) 72 horas. 
 
 
10) Qual a função do emboço em uma 
base de alvenaria? 
 
A) O emboço não tem nenhuma função e 
pode ser dispensado. 
B) Proteger a alvenaria contra as 
intempéries e também servir de base 
para o acabamento. 
C) Não protege a alvenaria, pois ela já 
tem uma proteção natural. 
D) Dar uma aparência melhor para a 
parede de alvenaria. 
 
 
11) Como é definida a quantidade de 
água a ser utilizada no preparo da 
argamassa colante de uso interno? 
 
A) Vai colocando água e mexendo a 
argamassa até achar que está bom. 
B) Impossível de calcular a quantidade 
de água, portanto, deve-se ir tentando até 
encontrar o ponto certo. 
C) A quantidade de água deve ser 
determinada pelo responsável pela obra. 
D) O fabricante da argamassa deve 
indicar na embalagem a quantidade de 
água necessária. 
 
 
12) O que é e para que serve o tempo em 
aberto da argamassa colante durante o 
assentamento dos revestimentos? 
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A) O tempo em aberto é o tempo 
contado a partir da aplicação da 
argamassa na base e a colocação do 
revestimento cerâmico, e tem a função 
de garantir a boa aderência da placa 
cerâmica na base. 
B) O tempo em aberto é o tempo em que 
abrimos o saco de argamassa colante e o 
tempo de utilização do mesmo, e serve 
para nos planejarmos na sua utilização. 
C) É o tempo de abertura da aplicação 
do revestimento até o término do 
serviço, e serve para que o azulegista 
tenha uma ideia dos prazos da obra. 
D) O tempo em aberto na verdade não é 
utilizado nessa atividade. 
 
 
13) Qual o tempo máximo de uso da 
argamassa colante após a sua mistura 
com água? 
 
A) Não existe um tempo máximo de 
utilização. 
B) O tempo máximo depende da 
aparência da argamassa e do que vier 
descrito na embalagem, se ela estiver 
ficando dura é só colocar mais água e 
continuar utilizando. 
C) O tempo máximo é de um dia de 
serviço, ou enquanto tiver argamassa no 
caixote. 
D) O tempo máximo vem descrito na 
embalagem e ele deve ser respeitado, 
caso passe do prazo de utilização o 
material deve ser descartado. 
 
 
14) Qual a função das juntas de 
assentamento de placas cerâmicas e 
como determinamos a espessura das 
juntas? 
 
A) Tem uma função estética e depende 
do gosto do cliente, pois o cliente 
sempre tem razão. 
B) Tem a função estética e sua espessura 
deve ser determinada pelo profissional 
que está executando o revestimento. 

C) Tem a função de absorver as 
movimentações dos pisos e deve ser 
determinado pelo fabricante. 
D) Tem a função estética e deve ser um 
consenso entre o fabricante, o cliente e o 
profissional que irá executar o serviço. 
 
 
15) Para realizar a escavação de um 
reservatório enterrado considere as 
seguintes dimensões: 
1,5m de profundidade  
4m de largura 
8m de comprimento 

Qual o volume de terra em m³ que será 
retirado do buraco, desconsiderando o 
aumento de volume (empolamento) após 
o corte? 
 
A) 56 m³ 
B) 48m³ 
C) 12m³ 
D) 32m³ 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
16) Assinale a alternativa em que 
TODAS as palavras estão grafadas 
CORRETAMENTE: 
 
A) Análize; balisa; aviso.  
B) Análise; balisa; avizo. 
C) Análise; baliza; aviso. 
D) Análize; baliza; aviso.  
 
 
17) Assinale a alternativa abaixo em que 
TODAS as palavras possuem ditongo: 
 
A) Dourado; saí; saída. 
B) Dourado; cacau; leitor. 
C) Céu; baixo; saúde. 
D) Céu; país; voltou. 
 
 
Leia o texto abaixo para responder as 
questões 18, 19 e 20:  
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O matemático e o elefante 
 

Thomas S. Stewart conta, em 
Capital Intelectual, que houve um 
período, na Segunda Guerra Mundial, 
em que os alemães lançavam constantes 
ataques aéreos contra Moscou. 

Apesar da preocupação e do 
medo geral, um eminente professor de 
estatística soviético dizia: 

— Há sete milhões de pessoas 
em Moscou. Por que devo esperar que 
me atinjam? 

Numa noite de inverno, durante 
um dos ataques, o professor chegou 
nervoso ao abrigo antiaéreo. Era a 
primeira vez que aparecia. Seus amigos, 
espantados, perguntaram o que 
acontecera para que mudasse de ideia. 
Ele expôs: 

— Há sete milhões de pessoas 
em Moscou e um elefante. Na noite 
passada, eles atingiram o elefante. 
 
Fonte: GOULART, Mário. Livro dos 
erros: histórias equivocadas da vida real. 
Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 22. 
 
 
18) Na frase: “Há sete milhões de 
pessoas em Moscou e um elefante.” A 
palavra um está funcionando como: 
 
A) Artigo indefinido. 
B) Numeral ordinal. 
C) Pronome adjetivo. 
D) Numeral cardinal.  
 
 
19) No fragmento do texto “Apesar da 
preocupação e do medo geral, um 
eminente professor de estatística 
soviético dizia...”, o termo eminente está 
sendo usado, no texto, com o sentido de:  
 
A) Excelente. 
B) Insignificante. 
C) Imediato. 
D) Confuso. 

20) No fragmento abaixo, retirado do 
texto, se substituíssemos as palavras 
destacadas por pronomes pessoais do 
caso reto, teríamos no texto, 
respectivamente, os seguintes pronomes: 
“Numa noite de inverno, durante um dos 
ataques, o professor chegou nervoso ao 
abrigo antiaéreo. Era a primeira vez que 
aparecia. Seus amigos, espantados, 
perguntaram o que acontecera para que 
mudasse de ideia.” 
 
A) Eu; ele. 
B) Ele; você. 
C) Ele; nós. 
D) Ele; eles.  
 
 
21) Assinale a alternativa em que as 
palavras preenchem, adequadamente e 
respectivamente, os espaços em branco. 
Joaquim mostrou um _________ 
comportamento na escola, depois de 
saber que sua redação estava ________ 
redigida. Ele tentou se acalmar, 
_________ não adiantou nada. Depois 
de muita conversa com a professora, o 
menino entendeu que ele tem ________ 
qualidades do que defeitos.  
 
A) Mal; mau; mas; mais. 
B) Mau; mal; mais; mas. 
C) Mau; mal; mas; mais. 
D) Mal; mau; mais; mas.  
 
 
22) Assinale a alternativa em que a frase 
está pontuada CORRETAMENTE.  
 
A) Marcelo, meu novo vizinho, é cantor. 
B) Minha mãe, fez um bolo de 
chocolate.  
C) O cientista concedeu, entrevista ao 
jornal.  
D) Romildo, construiu uma casa de dois 
andares. 
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23) Assinale a alternativa que justifica a 
incoerência presente no texto abaixo: 
 
“Maria pôs o arroz no fogo, depois 
escolheu-o, lavou-o e acrescentou o 
tempero! ” 
 
A) Há incoerência porque Maria deveria 
primeiro lavar o arroz, para em seguida 
pô-lo no fogo e só então, depois de 
pronto, acrescentar o tempero.  
B) Há incoerência porque os enunciados 
são incompatíveis com relação a 
sequência temporal em que ocorrem.  
C) Há incoerência porque o arroz era de 
boa qualidade, o que dispensaria a 
necessidade de lavá-lo.  
D) Há incoerência porque as frases não 
são incompatíveis com relação a sua 
cronologia, ou seja, à sequência dos 
fatos. 

 
MATEMÁTICA 

 
24) Para rebocar uma parede interna de 
uma residência de 6,0 m², com espessura 
de reboco de 2 centímetros, utiliza-se as 
seguintes medidas de materiais sólidos: 1 
balde de cimento, 2 baldes de cal e 6 
baldes de areia. Para rebocar uma parede 
de 12 m², com a mesma espessura de 
reboco, qual a quantidade que será 
utilizada de cimento, cal e areia, para 
rebocar essa parede? 
 
A) 1 balde de cimento, 2 baldes de cal e 
6 baldes de areia. 
B) 2 baldes de cimento, 4 baldes de cal e 
12 baldes de areia. 
C) 1 balde de cimento, 3 baldes de cal e 
6 baldes de areia. 
D) 3 baldes de cimento, 4 baldes de cal e 
12 baldes de areia. 
 
 
25) Deseja-se revestir um piso de 
formato retangular, com dimensões de 
10 metros por 6 metros, com lajotas de 
dimensões de 30 centímetros por 20 

centímetros. Qual será a menor 
quantidade de lajotas necessárias para 
revestir toda área do piso? 

A) 1000 lajotas. 
B) 600 lajotas. 
C) 3000 lajotas. 
D) 6000 lajotas. 

  
26) Um serviço de concretagem em uma 
fundação de uma edificação teve o seu 
início às 8 horas e 35 minutos e o 
término às 10 horas e 20 minutos, no 
mesmo dia. Qual foi o tempo destinado 
para a execução deste serviço? 
 
A) 2 horas e 15 minutos. 
B) 1 hora e 15 minutos. 
C) 2 horas e 45 minutos. 
D) 1 hora e 45 minutos.  
 
 
27) Um terreno de formato retangular 
regular tem de perímetro 70 metros. 
Sabendo-seque a sua largura mede 10 
metros, qual a medida de comprimento, 
em metros, desse terreno? 
 
A) 35 metros. 
B) 7 metros. 
C) 25 metros. 
D) 50 metros. 
 
 
28) Pretende-se construir um muro de 10 
metros de comprimento, com altura de 
2,5 metros de “meio bloco” em cima de 
um baldrame existente.  Sabendo que 
para cada metro quadrado de muro, 
utilizam-se 38 blocos, qual será a 
quantidade mínima de blocos necessária 
para construir o muro, desprezando-se as 
perdas? 
 
A) 1000 blocos. 
B) 950 blocos. 
C) 380 blocos. 
D) 250 blocos. 
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29) Um reservatório de água tem a forma 
de um paralelepípedo reto com 
dimensões internas de: 5 metros, 3 
metros e 2 metros. Ele se encontra 
totalmente cheio de água. Considerando-
se que 1 m³ de água corresponde a 1000 
litros, quantos litros de água há no 
reservatório? 
 
A) 30.000 litros. 
B) 10.000 litros. 
C) 20.000 litros. 
D) 15.000 litros. 
 
30) Umas das unidades de medidas 
utilizadas no Estados Unidos da América 
para determinar o diâmetro dos tubos é a 
Polegada. No Brasil, usualmente, as 
medidas utilizadas para determinar o 
diâmetro dos tubos são o centímetro e o 
milímetro. Uma polegada equivale, 
aproximadamente, a 2,5 centímetros. O 
diâmetro de um tubo de 4 polegadas 
corresponde a quantos milímetros? 
 
A) 250 milímetros. 
B) 25 milímetros. 
C) 100 milímetros. 
D) 10 milímetros. 
 
31) Uma parede retangular com 
dimensões de 3 metros por 2 metros 
deve ser revestida por azulejos 
quadrados de dimensões de 10 
centímetros, que são vendidos em caixas 
com 30 unidades. Considerando-se que 
haverá uma perda de 10% dos azulejos 
por quebra e/ou cortes, determine o 
número mínimo de caixas que deverá ser 
comprado, considerando a as perdas. 
 
A) 60 caixas. 
B) 22 caixas. 
C) 32 caixas. 
D) 24 caixas. 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
32) Sobre os direitos e deveres 
individuais e coletivos previstos no 
Artigo 5º da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil, assinale 
a opção CORRETA: 
 
A) Nos termos da Constituição, não há 
igualdade de direitos e obrigações entre 
homens e mulheres. 
B) É autorizada a pena de prisão 
perpétua. 
C) Ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou 
degradante. 
D) É plena a liberdade de associação 
para fins ilícitos. 
 
33) Sobre os direitos dos trabalhadores 
previstos no Artigo 7º da Constituição 
Federal da República Federativa do 
Brasil, assinale a alternativa ERRADA. 
É direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais: 
 
A) O fundo de garantia do tempo de 
serviço. 
B) O décimo terceiro salário. 
C) O seguro desemprego. 
D) Férias semestrais, remuneradas com, 
pelo menos, dois terços a mais do que o 
salário normal. 
 
34) Sobre as regras de associação 
profissional e sindical previstas no 
Artigo 8º da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil, assinale 
a alternativa CORRETA.  
 
A) É livre a associação profissional ou 
sindical. 
B) É facultativa a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho. 
C) O aposentado filiado não tem direito 
a votar e ser votado nas organizações 
sindicais. 
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D) Ao sindicato cabe a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria somente em 
questões administrativas, nunca nas 
questões judiciais. 
 
35) Com base na Lei Municipal nº 3.601, 
de 27 de julho de 1993, que trata da 
estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Bauru, indique abaixo qual 
órgão NÃO INTEGRA a Prefeitura de 
Bauru: 
 
A) Câmara Legislativa Municipal. 
B) Gabinete do Prefeito. 
C) Diretoria Distrital. 
D) Secretarias Municipais. 
 
36) De acordo com a Lei Municipal nº 
5.804, de 10 de novembro de 2009, que 
regula os atos e processos 
administrativos no âmbito da 
Administração Pública Municipal, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Sempre que quiser, a Administração 
poderá recusar-se a protocolar uma 
petição.  
B) Somente a lei poderá prever infrações 
ou prescrever sanções.  
C) A norma administrativa não deve ser 
interpretada e aplicada da forma que 
melhor garanta a realização do fim 
público a que se dirige. 
D) São válidos os atos administrativos 
que desrespeitem princípios 
administrativos. 
 
 
37) Sobre a Lei Orgânica Municipal de 
Bauru, indique abaixo a alternativa que 
trás uma informação CORRETA. 
 
A) Não constitui objetivo fundamental 
do Município de Bauru a redução das 
desigualdades sociais.  
B) A eleição do Prefeito será realizada 
primeiro e, depois de eleito, será 
realizada a eleição para Vice Prefeito. 

C) O prazo de validade dos concursos 
públicos municipais será de até dez anos. 
D) O Poder Executivo Municipal é 
exercido pelo Prefeito. 
 
38) Com base no Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru, 
regulado Lei Municipal nº 1.574, de 1º 
de janeiro de 1971, indique abaixo a 
alternativa que está CORRETA. 
 
A) É sempre permitido atribuir ao 
funcionário serviços diversos dos 
inerentes ao seu cargo. 
B) Esta lei institui o regime jurídico dos 
funcionários públicos do Município de 
Bauru e região, incluindo as cidades de 
Agudos e Piratininga. 
C) Funcionário público é a pessoa 
legalmente investida em cargo público. 
D) Cargo público é o conjunto de 
funções, atribuições e responsabilidade 
cometidas a um empregado de empresa 
privada. 
 
39)  Com base no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de 
Bauru, regulado Lei Municipal nº 1.574, 
de 1º de janeiro de 1971, indique a 
alternativa abaixo que NÃO indica 
hipóteses de provimento de cargos 
públicos. 
 
A) Nomeação. 
B) Inscrição em concurso público. 
C) Transferência. 
D) Reintegração. 
  
40) Com base no Art. 4º da Lei 
Municipal nº 5.804, de 10 de novembro 
de 2009, sabe-se que a administração 
pública deve respeitar alguns princípios 
na sua atuação. Sendo assim, assinale 
abaixo a alternativa que NÃO indica um 
desses princípios. 
 
A) Legalidade. 
B) Impessoalidade. 
C) Moralidade. 
D) Interesse privado do agente público. 
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