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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 (08 
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 60% 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 05/12/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 30/12/2017 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

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

Concurso Público para o Cargo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e 
Transporte – AJUDANTE GERAL 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
“A utilização das ferramentas 
apropriadas para cada etapa de serviço é 
importante para o bom desempenho das 
atividades. Algumas ferramentas têm uso 
específico, outras podem ser utilizadas 
em várias etapas da construção. As 
ferramentas devem estar sempre em boas 
condições de uso e serem guardadas em 
locais adequados ao final de cada 
jornada de trabalho.” 
 
Com base no texto acima, responda as 
questões de 01 a 04. 
 
 
01) A ferramenta utilizada para 
transporte de materiais e de entulho na 
obra é: 
 
A) Carro de mão. 
B) Escala. 
C) Martelo. 
D) Arco de Serra. 
 
 
02) A ferramenta utilizada para acerto de 
terreno, abertura de valas de fundação, 
para enchimento de lata ou carro de mão 
e misturas de argamassa e concreto é: 
 
A) Carro de mão. 
B) Peneira. 
C) Pá. 
D) Esquadro. 
 
 
03) Para colocação e remoção de pregos 
e pinos, cortar pequenos tijolos ou 
blocos e retirar incrustações de 
argamassa endurecida, utilizamos a 
ferramenta: 
 

A) Trinchão. 
B) Serrote. 
C) Escala. 
D) Martelo. 
 
 
04) A ferramenta indicada para verificar 
a verticalidade de alvenaria, pilar, portas 
e janelas é chamada de: 
 
A) Picareta. 
B) Prumo de face. 
C) Tesoura. 
D) Marreta. 
 
 
05) Podemos afirmar que as unidades de 
medida do volume são respectivamente: 
 
A) Quilograma e Grama. 
B) Centímetro e Milímetro. 
C) Metro Cúbico e Litro. 
D) Metro Quadrado e Centímetro 
Quadrado. 
 
 
06) A atividade que consiste na remoção 
das sujidades depositadas nas superfícies 
inanimadas utilizando-se meios 
mecânicos, físicos ou químicos, em um 
determinado período de tempo é 
chamada de: 
 
A) Limpeza. 
B) Pintura. 
C) Lubrificação. 
D) Desinfecção. 
 
 
07) Os Equipamentos como as placas 
ilustrativas, os cones de sinalização e 
fitas demarcatórias, a fita antiderrapante, 
a barreira plúmbica, os coletores de 
materiais perfuro-cortantes, os sinais de 
perigo, a sinalização com instruções de 
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segurança ou que indicam direção, são 
exemplos de: 
 
A) Equipamento de Proteção Individual. 
B) Equipamentos de Proteção Coletiva. 
C) Equipamentos de Sinalização de 
Solo. 
D) Equipamentos de Limpeza. 
 
 
08) “Estabelece os requisitos mínimos e 
as medidas de proteção para o trabalho 
em altura,envolvendo o planejamento, a 
organização e a execução, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade”. A 
definição em questão refere-se a: 
 
A) Norma Estadual de Altitude. 
B) Norma Regulamentadora 06. 
C) Norma Municipal de Conduta. 
D) Norma Regulamentadora 35. 
 
 
09) O Equipamento de Proteção 
Individual utilizado para trabalhos em 
altura onde haja risco de queda, 
constituído de sustentação na parte 
inferior do peitoral, acima dos ombros e 
envolta nas coxas é denominado: 
 
A) Capacete de Segurança. 
B) Cinturão de Segurança Tipo 
Paraquedista. 
C) Suspensório de Segurança. 
D) Macacão de Amianto. 
 
 
10) “O Equipamento composto por 
vários dispositivos, que o fabricante 
tenha associado contra um ou mais 
riscos que possam ocorrer 
simultaneamente e que sejam suscetíveis 
de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho”, essa afirmação é a definição 
sobre:  
 
A) Equipamentos Conjugados de 
Proteção Individual. 

B) Equipamento Individual de Alerta de 
Incêndio. 
C) Equipamentos Individuais de 
Capacitação. 
D) Equipamento Individual de Proteção. 
 
 
11) Capacete, óculos e protetor facial 
são: 
 
A) Equipamentos de guarda. 
B) Equipamentos de proteção coletiva. 
C) Equipamentos de suporte a 
visualização. 
D) Equipamentos de proteção individual. 
 
 
12) Os cadáveres de animais podem ter 
acondicionamento e transporte 
diferenciados, de acordo com o porte do 
animal, desde que submetidos à 
aprovação pelo: 
 
A) Serviços de verificação de óbito, 
responsável pelo Instituto Médico Legal. 
B) Cemitério Municipal, responsável 
pelo sepultamento do animal. 
C) Órgão de limpeza urbana, 
responsável pela coleta, transporte e 
disposição final desse tipo de resíduo. 
D) Médico legista de plantão, 
responsável pela autópsia do animal. 
 
 
13) Quando a opção for utilizar 
recipientes de acondicionamento 
diferenciados para os resíduos 
recicláveis, as cores devem ser as 
estabelecidas conforme a Resolução 
CONAMA nº 275/2001. Dessa forma 
podemos afirmar que as cores indicadas 
para resíduos, tipo papel, plástico, metal 
e vidro devem ser respectivamente: 
 
A) Marrom, cinza, verde e roxo. 
B) Vermelho, roxo, amarelo e preto. 
C) Verde, azul, prata e laranja. 
D) Azul, vermelho, amarelo e verde. 
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14) Os resíduos como flores, resíduos de 
podas de árvore e jardinagem, sobras de 
alimento e de pré-preparo desses 
alimentos, restos alimentares de 
refeitórios e de outros que não tenham 
mantido contato com secreções, 
excreções ou outro fluído corpóreo 
podem ser encaminhados para a 
reciclagem de materiais do tipo: 
 
A) Plásticos. 
B) Orgânicos. 
C) Vidros. 
D) Metais. 
 
 
15) “Operação que consiste em marcar 
os vãos de uma obra a um ângulo de 90° 
(noventa graus). É utilizado na locação 
da obra, na marcação das alvenarias e 
nos revestimentos de paredes.” Essa 
operação é chamada de: 
 
A) Esquadro. 
B) Prumada. 
C) Preenchimento. 
D) Assentamento. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões 16, 17, 18, 19 e 
20. 
  

Animais atuam como terapeutas no 
tratamento de doença 

   
A cadelinha da raça Shih-Tzu Milli 
passeia abanando o rabo entre os 
corredores do Hospital de Apoio (HAB), 
na Asa Norte, em Brasília. Com banho 
tomado e lacinhos nas orelhinhas, está 
pronta para proporcionar um momento 
de carinho e distração aos pacientes 
atendidos na unidade. Quando ela passa, 
a mudança no clima hospitalar é 
evidente: funcionários e pacientes são 
todos sorrisos e querem brincar com 
Milli. A cadela de três anos foi a 
primeira voluntária do projeto Pet 

Amigo, iniciativa que promove visitas 
quinzenais e ajuda na recuperação de 
pacientes com câncer em estágio 
avançado e em recuperação de sequelas 
de acidentes.(...) 
Para a dona da cadela Milli, a assistente 
social Márcia Brea, a visita faz com que 
os pacientes evoquem memórias felizes 
do contato com animais. “Há uma 
transferência de afeto natural do 
cachorro. Ele não cobra, ele não julga, 
então ele não pergunta da doença”, 
explica.(...) 
   Esse tipo de tratamento é conhecido 
como Terapia Assistida por Animais 
(TAA), ou pet terapia. Além de cães, 
outros animais como coelhos, tartarugas 
e até répteis também podem participar. 
“Esse projeto usa cachorros, mas 
existem projetos com outros animais 
para a melhora clínica de patologias 
humanas, a gente chama isso de 
zooterapia. Eu acredito que esse tipo de 
interação melhora patologias do animal 
também”, declara uma das veterinárias 
do projeto, Marcela Oliveira Marques. 
   De acordo Marcela, a interação dos 
cães com o ser humano é uma troca de 
energia mútua e por isso a terapia pode 
ser benéfica também para os animais. 
“Os cães aprendem a conviver, ficar 
mais calmos e a controlar a ansiedade. 
São animais que se tornam mais dóceis 
em casa”, explica. Para ela, todos 
ganham com esse tipo de ação, até os 
veterinários. “A gente acaba trocando 
essa energia fora do comum e sai com 
uma energia renovada”, completa. 
Marcela explica que os cachorros 
precisam passar por alguns testes antes 
de se tornarem voluntários. A intenção é 
comprovar quesitos de saúde e de 
comportamento. Na lista estão pontos 
como: os animais devem ser sociáveis e 
gostar mais de gente do que de outros 
animais, já que as visitas são feitas em 
grupo (com outros cachorros); estar em 
dia com a vacinação e devidamente 
vermifugado, exigência dos hospitais e 
controle de zoonoses; usar coleira contra 
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a leishmaniose; atender a alguns 
comandos básicos de adestramento, 
como senta, deita e fica; e tomar banho 
24 horas antes da visita. Além disso, os 
donos também precisam assumir o 
compromisso de adestrá-los e 
acompanhá-los nas visitas. (...) 
   Ainda com relação à terapia com 
animais, a fisioterapeuta Alessandra 
Prieto, da Associação Nacional de 
Equoterapia (Ande), explica que na 
terapia com cavalos, os animais são 
usados como agente para ganhos 
motores, emocionais, psicológicos e 
comportamentais. (...) Alessandra conta 
que, assim como ocorre com os 
cachorros, os cavalos que participam da 
equoterapia também se beneficiam. 
“Falando de transtornos como o autismo, 
por exemplo, a gente observa praticantes 
que não se vinculam com o mediador, às 
vezes nem com o familiar, mas a gente 
observa uma grande entrega ao cavalo. E 
isso também beneficia o animal. O 
cavalo te aceita do jeito que você é, 
independentemente de você ser 
marginalizado pela sociedade”, declara. 
 
Fonte: http://istoe.com.br/animais-
atuam-como-terapeutas-no-tratamento-
de-doencas/  
 
 
16)  De acordo com o texto , o tema 
central, ou seja, o assunto principal 
abordado é :  
 
I – Patologia do animal, como, por 
exemplo, a leishmaniose. 
II – A vacinação e vermifugação de cães 
e gatos. 
III – Animais atuam como terapeutas no 
tratamento de doença. 
 
A) Somente I e II estão corretas  
B) Somente I está correta.  
C) Somente II está correta. 
D) Somente III está correta.  
 

17) No trecho: “Falando de transtornos 
como o autismo, por exemplo, a gente 
observa praticantes que não se vinculam 
com o mediador, às vezes nem com o 
familiar, mas a gente observa uma 
grande entrega ao cavalo...”  
 
Nas palavras em destaque, observa-se a 
repetição de expressões, além do 
emprego do termo “a gente”, que são 
características próprias da: 
  
A) Linguagem conotativa. 
B) Linguagem não verbal. 
C) Linguagem informal. 
D) Linguagem formal e conotativa.  
 
 
18) Segundo a veterinária Marcela 
Oliveira Marques “Zooterapia” é: 
  
A) Um projeto que usa somente 
cachorros para a melhora clínica de 
patologias humanas. 
B) Um projeto que usa apenas cães e 
gatos para a melhora clínica de 
patologias humanas. 
C) Um projeto que usa cachorros e 
outros animais para a melhora clínica de 
patologias humanas. 
D) Um projeto que usa cavalos para a 
melhora clínica de patologias humanas, 
pois com cachorro foi inadequado.  
 
 
19) Os substantivos “...cadelinha 
...lacinhos...orelhinhas...” apresentados 
no decorrer do texto, registram o 
seguinte processo de formação do 
substantivo: 
 
A) Grau diminutivo sintético. 
B) Grau aumentativo sintético. 
C) Grau diminutivo analítico. 
D) Grau aumentativo analítico. 
 
 
20) Assinale a alternativa em que estão 
devidamente classificadas as seguinte 
sequência de formas verbais extraídas do 

http://istoe.com.br/animais-atuam-como-terapeutas-no-tratamento-de-doencas/
http://istoe.com.br/animais-atuam-como-terapeutas-no-tratamento-de-doencas/
http://istoe.com.br/animais-atuam-como-terapeutas-no-tratamento-de-doencas/
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texto: “...declara...explica...completa... 
conta...” 

A) Presente do indicativo; presente do
indicativo; presente do indicativo; 
presente do indicativo. 
B) Imperativo afirmativo; imperativo
afirmativo; presente do indicativo; 
pretérito perfeito do indicativo. 
C) Pretérito perfeito do indicativo;
pretérito perfeito do indicativo; pretérito 
imperfeito do indicativo; subjuntivo. 
D) Futuro do subjuntivo; futuro do
subjuntivo; futuro do subjuntivo; futuro 
do subjuntivo.  

Fonte: 
https://brisaseducativas.wordpress.com/2015/03/
13/niquel-nausea/  

21) Na sequência de ações da tira acima
há incorreções no vocabulário. Fazendo 
a devida correção ortográfica das 
expressões: “Bicicreta, cocrete, 
cardeneta, argum e pobrema” para a 
Norma Culta da Língua Portuguesa, têm-
se, respectivamente:  

A) Bicicleta; cocrete; caderneta; algum e
problema 
B) Bicicleta; croquete; caderneta; argum
e problema 
C) Bicicleta; croquete; cardeneta; algum
e pobrema 
D) Bicicleta; croquete; caderneta; algum
e problema. 

22) Os advérbios destacados nas frases
abaixo expressam, respectivamente: 

I - Provavelmente João tomou todo o 
remédio. 
II - José nunca tomou remédio.  
III - Agora o remédio chegou.  

A) I – Ponto de vista, II – Lugar, III –
Modo. 
B) I – Exclusão, II – Negação, III –
Tempo. 
C) I – Inclusão, II – Intensidade, III –
Dúvida. 
D) I – Exclusão, II – Inclusão, III –
Modo. 

23) Identifique a alternativa em que a
concordância verbal está empregada 
de forma INCORRETA: 

A) Idosos, adultos, jovens, ninguém
resistiu ao charme daquela criança. 
B) O idoso precisam de muita atenção da
sociedade. 
C) Mais de dez mil pessoas
compareceram ao show. 
D) Boa parte das pessoas está
preocupada com o desemprego. 

MATEMÁTICA 

24) No sertão do Ceará, na cidade de
Quixadá, a falta de água é permanente. 
Assim, para solucionar o problema de 
falta de água em um bairro da cidade 
resolveram construir um novo poço. O 
poço existente tem formato cilíndrico, 
com 5 m de altura e 4 m de diâmetro. 
Resolveram que o novo poço deverá 
comportar 135 m³ de água, preservando 
o formato cilíndrico e a altura do poço já
existente. Dessa forma, qual deve ser o 
aumento, em metros, no raio do poço 
para conseguir o volume desejado? 
Utilize para o valor de π = 3,0. 

https://brisaseducativas.wordpress.com/2015/03/13/niquel-nausea/
https://brisaseducativas.wordpress.com/2015/03/13/niquel-nausea/
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A) 6 m. 
B) 2,5 m. 
C) 4 m. 
D) 1 m. 

 
 
25) Uma pessoa caminha em volta de um 
quarteirão quadrado, todos os dias, e 
consegue dar 40 voltas completas diárias 
no quarteirão. A área do quarteirão é de 
202.500 m². Dessa forma, a distância 
percorrida por uma pessoa por dia é de: 

 
A) 450.000 m 
B) 72.000 m 
C) 180 m 
D) 92.000 m 

 
 
26) Um Boing 747 decolou de São Paulo 
com uma temperatura de 23,5° C, esse 
avião passou a viajar a 30.000 pés de 
altura, dessa maneira a temperatura 
passou a ser de – 33, 4º C. Neste caso, 
qual foi a variação de temperatura? 

 
A) – 56,9° C 
B) 35° C 
C) 81° C 
D) – 30º C 
 
 
27) 66 funcionários de uma empresa, 
representam 30% de todos os 
funcionários dessa empresa. Qual é o 
total de funcionários dessa empresa? 
 
A) 110 
B) 55 
C) 220 
D) 130 
 
 
28) Thiago Henrique possuía certo valor 
em dinheiro, foi a uma Casa de 
Construção e comprou massa para 
rejuntar o piso de seu apartamento, 
gastando dois terços de sua quantia; 
comprou também verniz para as portas e 
janelas de seu apartamento gastando um 

quinto do seu dinheiro e, ainda ficou 
com R$ 15,00. Qual era a quantia total 
de dinheiro que Thiago Henrique 
possuía? 
 
A) R$ 1000,00 
B) R$ 112, 50 
C) R$ 152, 60 
D) R$ 352, 60 
 
 
29) Três amigos de infância queriam 
comprar uma torta, assim Luiz colaborou 
com R$ 7,00; Antônio colaborou com 
R$ 28,00 e Patrícia colaborou com R$ 
21,00. Que fração da torta pertence a 
cada um? 

 
A) Luiz um oitavo da torta; Antônio três 
oitavos da torta e Patrícia um meio da 
torta. 
B) Luiz um oitavo da torta; Antônio um 
meio da torta e Patrícia três oitavos da 
torta. 
C) Luiz três oitavos da torta; Antônio 
sete oitavos da torta e Patrícia quatro 
quintos da torta. 
D) Luiz um sexto da torta; Antônio dois 
sétimos da torta e Patrícia três sétimos da 
torta. 

 
 

30) Um funcionário da prefeitura de uma 
cidade do interior de Minas Gerais 
precisava organizar ferramentas, em 
conjuntos, haviam menos de 365 
ferramentas. Ao iniciar o trabalho, 
percebeu que se separasse de 8, 12, 15 e 
18 conjuntos de ferramentas, sempre 
sobrariam 3 ferramentas. Quantas 
ferramentas haviam para o funcionário 
organizar? 

 
A) 363 
B) 361 
C) 270 
D) 278 
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31) O chefe da manutenção de uma 
empresa necessita dividir seus 
funcionários em equipes, de modo que 
cada equipe tenha a mesma quantidade 
de funcionários. Assim, o chefe possui 
18 funcionários homens adultos e 24 
estagiários. Quantas pessoas terá cada 
equipe? 
 
A) 6 
B) 8 
C) 10 
D) 12 
 

LEGISLAÇÃO 
 

32) De acordo com o inciso XX do 
artigo 5º da Lei Orgânica Municipal a 
quem compete prestar assistência nas 
emergências médico-hospitalares, por 
seus próprios serviços ou mediante 
convênio com instituições 
especializadas? 
 
A) Ao Município privativamente. 
B) Ao Estado privativamente. 
C) Ao Município com a cooperação do 
Estado. 
D) Ao Município com a cooperação do 
Estado e da União. 
 
 
33) O “caput” do artigo 15 da Lei 
Municipal nº 1574, de 07 de maio de 
1971, estabelece que a realização de 
concursos, até a apuração final, 
competirá a uma Comissão de 
funcionários com diploma universitário. 
Como são designados esses 
funcionários? 
 
A) Designados por Resolução. 
B) Designados por Decreto Municipal. 
C) Designados por Lei Municipal. 
D) Designados por Portaria. 
 
 
34) De acordo com o parágrafo único do 
artigo 45 da Lei Municipal nº 1574, de 

07 de maio de 1971, onde serão 
registrados o início, a interrupção e o 
reinício do exercício do funcionário? 
 
A) No prontuário individual do 
funcionário, na Diretoria do Pessoal. 
B) No Prontuário individual do 
funcionário, no Departamento de 
Recursos Humanos. 
C) No Prontuário individual do 
funcionário, na Divisão de Apoio ao 
Servidor. 
D) No Prontuário individual do 
funcionário, na Secretaria Municipal 
onde estiver lotado.  
 
 
35) De acordo com o§ 7º  do artigo 8º da 
Lei Municipal nº 4.830 de 17 de maio de 
2002, as gratificações recebidas por 
exercício do mandato de Conselheiro e 
Presidente da FUNPREV, sofrerão 
descontos previdenciários para qual 
regime de previdência? 
 
A) Para o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS. 
B) Não sofrerão descontos 
previdenciários. 
C) Para o Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS. 
D) Para a Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru - FUNPREV.  
 
 
36) De acordo com os incisos I e II do 
artigo 21 da Lei Municipal nº 4.830 de 
17 de maio de 2002, o Conselho Fiscal 
da  Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru é constituído por quantos 
membros?  
 
A) Um membro titular e seu respectivo 
suplente, indicado pelo Poder Executivo 
e um membro titular e seu suplente.  
eleito, sendo o primeiro mais votado o 
titular. 
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B) Dois membros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados pelo 
Poder Executivo e dois membros 
titulares e seus suplentes, eleitos, sendo 
os primeiros mais votados os titulares. 
C) Três membros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados pelo 
Poder Executivo e três membros titulares 
e seus suplentes, eleitos, sendo os 
primeiros mais votados os titulares. 
D) Quatro membros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados pelo 
Poder Executivo e quatro membros 
titulares e seus suplentes, eleitos, sendo 
os primeiros mais votados os titulares. 
 
 
37) De acordo com o inciso II do artigo 
6º  da Lei Municipal nº 5804 de 10 de 
novembro de 2009, quem poderá prever 
infrações ou prescrever sanções?  
 
A) Somente a Lei. 
B) Somente o Prefeito. 
C) Somente o Secretário dos Negócios 
Jurídicos. 
D) Somente o Corregedor Geral 
Administrativo. 
 
 
38) De acordo com o § 2º  do artigo 11  
da Lei Municipal nº 5804 de 10 de 
novembro de 2009, quando será 
formalizada a convalidação pela 
Administração?  
 
 
A) Quando resultar em prejuízo. 
B) Por solicitação de qualquer munícipe. 
C) Sempre por ato motivado. 
D) Por determinação do Prefeito. 
 
 
39) De acordo com o artigo 21, inciso I, 
alínea “a” da Lei Municipal nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010 (PCCS da 
Administração), para o profissional ter 
um avanço de seis níveis salariais, qual 
certificado deve apresentar?  
 

A) Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio. 
B) Certificado de Conclusão de curso de 
educação profissional técnico ou 
graduado, em sua área de atuação ou 
correlata. 
C) Certificado de conclusão de curso de 
educação profissional no nível 
tecnólogo, em sua área de atuação ou 
correlata. 
D) Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação, em sua área de atuação 
ou correlata. 
 
 
40) De acordo com o artigo 26, § 1°, 
inciso II da Lei Municipal nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010 (PCCS da 
Administração), a quem compete prestar 
informações as autoridades competentes 
sobre os recursos impetrados pelos 
servidores?  
 
A) A Comissão de Desenvolvimento 
Funcional. 
B) A Divisão de Administração e 
Expediente. 
C) A Divisão de Apoio ao Servidor. 
D) Ao Departamento de Administração 
de Pessoal. 
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