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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 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 12/12/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 06/01/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 17, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Agente em Construção Civil/Infraestrutura– 
SERRALHEIRO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) São máquinas ferramentas 
destinadas à execução de operações de 
furar, escarear, alargar, rebaixar e roscar 
com machos. Esta definição se aplica: 
 
A) Furadeira. 
B) Máquina de Solda. 
C) Martelo. 
D) Exaustor. 
 
 
02) Utilizar rebolos próprios, observando 
as rotações indicadas nos mesmos. O 
furo do rebolo deve estar justo no eixo e 
em esquadro com a face. O rebolo deve 
estar bem balanceado a fim de evitar 
vibrações e imperfeições na superfície. 
São cuidados no emprego de qual 
equipamento? 
 
A) Furadeira. 
B) Esmerilhadeira. 
C) Rompedor Pneumático. 
D) Lixadeira. 
 
 
03) A furadeira radial é destinada para: 
 
A) Furação em peças grandes em vários 
pontos, dada a possibilidade de 
deslocamento do cabeçote. 
B) Desbaste e acabamento em peças 
metálicas ou não, utilizando movimento 
giratório ou alternativo com lixas das 
várias granulações. 
C) Rosquear tubos, conduítes e 
vergalhões. 
D) Esmerilhamento de materiais, 
principalmente a afiação de ferramentas. 
 
 

04) Uma união de peças metálicas, cujas 
superfícies se tornaram plásticas ou 
liquefeitas, por ação de calor ou de 
pressão, ou mesmo de ambos. Esta é 
uma definição de: 
 
A) Furação. 
B) Abrasamento. 
C) Lixamento. 
D) Solda. 
 
 
05) Normalmente a solda a arco elétrico 
é utilizada em: 
 
A) Aço carbono, ferro fundido, panos, 
ligas plásticas. 
B) Ligas metálicas, plásticos, aço 
carbono. 
C) Aço carbono, ferro fundido, metais 
não-ferrosos e ligas. 
D) Ferro fundido, Madeiras, ligas 
plásticas. 
 
 
06) As fontes principais utilizadas na 
soldagem de metais, como fornecedoras 
de calor, são: 
 
A) Fogo e esqueiro. 
B) Chama oxiacetilênica e arco elétrico. 
C) Reação química e reação biológica. 
D) Chama de fogo e reação biológica. 
 
 
07) Algumas vantagens da solda em 
comparação com outros processos, tais 
como rebitar, aparafusar, soldar brando, 
são: 
 
A) Redução de peso, economia de tempo 
e melhor fluxo de força. 
B) Economia de tempo e fluxo de força 
reduzido. 
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C) Redução de peso, maior fluxo de 
fixação. 
D) Maior fluxo de força e aumento de 
peso. 
 
 
08) Uma boa solda deve possuir as 
seguintes características: 
 
A) Boa escavação de material e liga 
de metais. 
B) Boa reação química, alto 
desprendimento de vapores e 
alinhamento de base. 
C) Boa deposição de chapa, fixação 
baixa e trincas no sentido longitudinal. 
D) Boa penetração, isenção de 
escavações, ausência de trincas e 
porosidade. 
 
 
09) Qual a posição que devem ficar as 
garrafas de acetileno, cuja cor é 
vermelha? 
 
A) Posição horizontal e próximo a fonte 
de calor. 
B) Posição horizontal e nunca expostas 
ao sol. 
C) Posição vertical e nunca expostas ao 
sol. 
D) Posição vertical e próximo a fonte de 
calor. 
 
 
10) Os acessórios que permitem reduzir 
a elevada e variável pressão do cilindro a 
uma pressão de trabalho adequada para a 
soldagem, são chamados de: 
 
A) Maçaricos de pressão. 
B) Reguladores de pressão.  
C) Válvulas de acetileno. 
D) Manômetros de alta e baixa pressão. 
 
 
11) A estufa de armazenamento de 
eletrodo deve manter uma temperatura 
de: 
 

A) 5°C acima da temperatura ambiente, 
porém nunca inferior a 20°C. 
B) 15°C acima da temperatura ambiente, 
porém nunca superior a 20°C. 
C) -5°C acima da temperatura ambiente, 
porém nunca superior a 20°C. 
D) 30°C acima da temperatura ambiente, 
porém nunca inferior a 50°C. 
 
 
12) O instrumento utilizado para traçar 
arcos de circunferências, marcar as 
distâncias entre os pontos para a 
marcação com punção é chamado de: 
 
A) Esquadro. 
B) Punção. 
C) Escala. 
D) Compasso de bico. 
 
 
13) Qual o EPI (equipamento de 
proteção individual) para proteção dos 
olhos e face contra impactos de 
partículas volantes, radiação ultravioleta, 
radiação infravermelha e luminosidade 
intensa? 
 
A) Óculos de proteção. 
B) Luva de couro. 
C) Máscara de Solda. 
D) Protetor auricular. 
 
 
14) Quais as condições para uso da 
furadeira portátil? 
 
A) O furo do rebolo deve estar justo no 
eixo e em esquadro com a face. 
B) Não deixar a máquina parada mais de 
uma semana sem tê-la revisada 
previamente. 
C) Colocar ferramenta de bucha no 
mandril. 
D) A máquina deve estar limpa, o 
mandril em bom estado e a broca bem 
presa e centrada. 
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15) Os eletrodos são identificados por 
quatro algarismos, seguidos de uma 
letra. Qual a função da letra? 
 
A) Indicar a natureza da corrente 
elétrica. 
B) Indicar o tipo de revestimento. 
C) Indicar a posição que o eletrodo pode 
soldar. 
D) Indicar o limite de tração a solda. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LÍNGUA E SOCIEDADE 
 

     O caráter social de uma língua já 
parece ter sido fartamente demonstrado. 
Entendida como um sistema de signos 
convencionais que faculta aos membros 
de uma comunidade a possibilidade de 
comunicação, acredita-se, hoje, que seu 
papel seja cada vez mais importante nas 
relações humanas, razão pela qual seu 
estudo já envolve modernos processos 
científicos de pesquisa, interligados às 
mais novas ciências e técnicas, como, 
por exemplo, a própria Cibernética. 
     Entre sociedade e língua, de fato, não 
há uma relação de mera casualidade. 
Desde que nascemos, um mundo de 
signos linguísticos nos cerca e suas 
inúmeras possibilidades comunicativas 
começam a tornar-se reais a partir do 
momento em que, pela imitação e 
associação, começamos a formular 
nossas mensagens. E toda a nossa vida 
em sociedade supõe um problema de 
intercâmbio e comunicação que se 
realiza fundamentalmente pela língua, o 
meio mais comum de que dispomos para 
tal. 
     Sons, gestos, imagens, diversos e 
imprevistos, cercam a vida do homem 
moderno, compondo mensagens de toda 
ordem (Henri Lefebvre diria 
poeticamente que "niágaras de 
mensagens caem sobre pessoas mais ou 
menos interessadas e contagiadas"), 

transmitidas pelos mais diferentes 
canais, como a televisão, o cinema, a 
imprensa, o rádio, o telefone, o telégrafo, 
os cartazes de propaganda, os desenhos, 
a música e tantos outros. Em todos, a 
língua desempenha um papel 
preponderante, seja em sua forma oral, 
seja através de seu código substitutivo 
escrito. E, através dela, o contato com o 
mundo que nos cerca é permanentemente 
atualizado. 
     Nas grandes civilizações, a língua é o 
suporte de uma dinâmica social, que 
compreende, não só as relações diárias 
entre os membros da comunidade, como 
também uma atividade intelectual, que 
vai desde o fluxo informativo dos meios 
de comunicação de massa, até a vida 
cultural, científica ou literária. 
 
FONTE: (PRETI, Dino. 
Sociolinguística: os níveis da fala. São 
Paulo, Nacional, 1974. p. 7. Apud 
INFANTE, U. Curso de gramática 
aplicada aos textos. S.Paulo: Scipione, 
s/d) 
 
16) De acordo com o texto, podemos 
considerar, no primeiro parágrafo, como 
uma definição de língua: 
 
A) Uma atividade humana sem 
importância, pois não há necessidade da 
língua para que ocorra a comunicação. 
B) Um sistema de signos incapaz de 
promover a comunicação. 
C) É algo corriqueiro e por isso não há 
necessidade de que se estude a questão. 
D) É um sistema de signos que 
possibilita a comunicação. 
 
 
17) Segundo o texto, a relação entre 
sociedade e língua: 
 
A) Não é de mera casualidade porque a 
língua está na base de todo o processo 
comunicativo. 
B) Não é importante para nos fazer 
membros de uma comunidade. 
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C) Através da língua podemos conhecer 
nossas individualidades. 
D) Nada é casual quando se trata de 
sociedade. 
 
 
18) De acordo com o texto, a língua é 
suporte de uma dinâmica social que 
abrange: 
 
A) A facilidade de comunicação 
independente da língua. 
B) Os entraves comunicativos entre as 
relações humanas. 
C) O cotidiano comunicativo pessoal e a 
atividade intelectual. 
D) A importância de uma sociedade 
capaz apenas de valorizar a atividade 
intelectual. 
 
 
19) Releia atentamente o primeiro 
parágrafo do texto e assinale a 
alternativa que identifique a ideia 
principal exposta pelo autor. 
 
A) A língua não se apresenta eficaz para 
o ato comunicativo. 
B) O conceito de língua e sua 
importância social. 
C) A língua não é essencial para as 
relações humanas. 
D) As relações humanas não dependem 
do conhecimento da língua. 
 
 
20)Assinale a alternativa que está de 
acordo com as regras de concordância 
verbal. 
 
A) Eu e ele faremos uma viagem. 
B) Precisam-se de pedreiros. 
C) Ainda resta alguns doces e pães. 
D) Esses são os amigos que nos visitou. 
 
 
21) Na oração:“Os pais, irmãos, e 
sobrinhos reuniram-se no Natal.”o 
sujeito pode ser classificado em: 
 

A) Simples. 
B) Inexistente. 
C) Indeterminado. 
D) Composto. 
 
 
22) Na oração: ” Não recebi o salário, 
portanto fiquei sem dinheiro”. A 
conjunção sublinhada estabelece relação 
de: 
 
A) Explicação. 
B) Conclusão. 
C) Oposição. 
D) Adição. 
 
 
23) Assinale a alternativa que NÃO está 
de acordo com as regras de concordância 
nominal. 
 
A) Ele abriu os olhos e estava meio 
atordoado. 
B) Ela ficou meio preocupada. 
C) A carteira era meia velha. 
D) É meio dia e meia. 
 

MATEMÁTICA 
 
24) Na Fazenda “Bela Olinda”, certo dia, 
foi produzido 135 litros de leite. Foi 
dividido 2/3 dessa produção em três 
recipientes: A, B, C. No recipiente A, foi 
colocado 2/5 dessa quantidade; no 
recipiente B, 1/5 e no recipiente C, a 
mesma quantidade de A. Quantos litros 
de leite foram colocados nos recipientes 
A, B e C? 
 
A) No recipiente A, foi colocado 30 
litros; B 30 litros e C 30 litros. 
B) No recipiente A, foi colocado 28 
litros; B 21 litros e C 21 litros. 
C) No recipiente A foi colocado 36 
litros; B 18 litros e C, 36 litros. 
D) No recipiente A, foi colocado 18 
litros; B 36 litros e C 36 litros. 
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25) Paulo e Fernando, dois irmãos, 
queriam comprar um videogame, cujo 
valor era R$1.764,00. Paulo contribuiu 
com 2/7 do valor total e Fernando com 
1/2, ou seja, metade do valor total. Como 
não tinham mais dinheiro, pediram ajuda 
financeira ao pai, que pagou o restante. 
Com que valor o pai de Paulo e 
Fernando contribuiu? 
 
A) R$ 392,00. 
B) R$ 588,00. 
C) R$ 1176,00. 
D) R$ 378,00. 
 
 
26) Atualmente o senhor José tem 70 
anos e seu filho Paulo 14. Há quantos 
anos atrás, a idade do Senhor José foi o 
quadrado da idade do seu filho Paulo? 
 
A) 9 anos. 
B) 7 anos. 
C) 8 anos. 
D) 6 anos. 
 
 
27) Foi feito uma pesquisa estatística 
com uma comunidade de 150 pessoas. O 
foco era descobrir qual a melhor forma 
de chegar à informação de determinado 
produto: rádio ou TV. 
Feito o levantamento, constatou-se que: 

• 30 pessoas buscam informações 
no rádio; 

• 50 pessoas buscam informações 
na TV; 

• 80 pessoas não buscam 
informações, nem no rádio, nem 
na TV (outras formas) 

Quantas pessoas buscam informações 
nos dois meios de comunicação, rádio e 
TV? 
 
A) 20 pessoas. 
B) 10 pessoas. 
C) 40 pessoas. 
D) 5 pessoas. 
 
 

28) Foi feito o lançamento de dois 
sabões em pó: o “Claro” e o “Leitoso”. 
Para verificar a preferência destes dois 
produtos lançados no mercado, por 
firmas diferentes, foi realizada uma 
pesquisa estatística, que obteve os 
seguintes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantas pessoas foram consultadas nesta 
pesquisa? 
 
A) 299 pessoas. 
B) 185 pessoas. 
C) 275 pessoas. 
D) 279 pessoas. 
 
 
29) Um pescador e matemático percebeu 
que, a população de peixes variava em 
função dos x meses do ano, segundo a lei 
f(x) = ; em que 
p representava população de peixes no 
início do ano em 2016. Se em 2016 a 
população inicial de peixes era p=2000. 
Qual seria a população de peixe do lago, 
em abril deste ano? Sabendo que abril 
corresponde a x=4. 
 
A) 20.000, população de peixes, no mês 
de abril de 2016. 
B) 16.000, população de peixes, no mês 
de abril de 2016. 
C) 16.400, população de peixes, no mês 
de abril de 2016. 
D) 22.400, população de peixes, no mês 
de abril de 2016. 
 
 
30) O táxi do “Ariclenes”  tem a seguinte 
estratégia de cobrança: 

• Dia útil das 6h às 18h, o valor é 
de R$6,40 pela bandeirada, mais 
R$2,04 por quilômetro rodado. 

Produtos Número de pessoas 
Claro 130 
Leitoso 220 
Ambos 55 
Nenhum 4 
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Quantos quilômetros o táxi percorreu, se 
José pagou R$26,40 pelo serviço? 
 
A) 12 quilômetros aproximadamente. 
B) 4 quilômetros aproximadamente. 
C) 9,8 quilômetros aproximadamente. 
D) 13 quilômetros aproximadamente. 
 
 
31) A loja “ki Barato” tinha um produto 
vendido por R$ 250,00 e fez um reajuste 
(aumento) de 6%. Numa promoção, 
ofereceu este produto com um desconto 
de 6% sobre o preço reajustado. Qual o 
valor do produto com desconto? 
 
A) R$ 225,10. 
B) R$ 265,10. 
C) R$249,10. 
D) R$ 238,30. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
32) Segundo a Lei Orgânica constitui 
objetivos fundamentais do Município de 
Bauru:  
 
A) Erradicar a pobreza, a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais. 
B) Garantir o desenvolvimento das 
empresas nacionais. 
C) Promover a discriminação das 
pessoas no tocante ao sexo, raça e 
religião. 
D) Estabelecer uma religião oficial 
própria do Município. 
 
 
33) São poderes do Município, 
independentes e harmônicos entre si: 
 
A) O Legislativo, Executivo e o 
Judiciário. 
B) A Câmara de Vereadores, a Prefeitura 
e o Fórum. 
C) O Legislativo e Executivo. 
D) Os prédios públicos e instalações 
destinadas a prestação de serviços. 
 

34) O ingresso no serviço público para 
os cargos de provimento efetivo deverá 
ser através de: 
 
A) Indicação política aprovada pela 
Câmara. 
B) Concurso público de provas e títulos. 
C) Sorteio público. 
D) Contratação de empresa terceirizada. 
 
 
35) Após a posse o servidor deverá 
ingressar no exercício do cargo. 
Considera-se como exercício para esse 
fim: 
 
A) O ato pelo qual o servidor assume as 
atribuições e responsabilidades do cargo. 
B) As atividades realizadas pelo servidor 
antes da posse. 
C) O ato de assumir as atribuições do 
cargo, sem qualquer responsabilidade. 
D) O período relativo aos registros em 
carteira de trabalho. 
 
 
36) Constitui direitos do munícipe em 
relação à Administração Municipal, 
EXCETO : 
 
A) Ser tratado com respeito pelas 
autoridades e servidores. 
B) Ter ciência da tramitação dos 
processos administrativos de seu 
interesse. 
C) Formular alegações e apresentar 
documentos perante a Administração. 
D) Obter cópias de processos sigilosos 
que envolvam terceiros. 
 
 
37)  A Lei Municipal nº 5975, que 
institui o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários – PCCS, tem dentre seus 
princípios básicos: 
 
A) A publicidade, tendo em vista que os 
valores dos salários não podem ser 
divulgados. 
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B) A isonomia, assegurando o 
tratamento remuneratório igual para os 
ocupantes de cargos idênticos que 
exijam o mesmo nível de escolaridade, 
observando-se a igualdade de direitos, 
deveres e obrigações. 
C) A igualdade entre servidores que 
desempenham funções diferentes, 
estabelecendo salários iguais para todos. 
D) A universalidade, já que se estende a 
servidores e os trabalhadores da 
iniciativa privada. 
 
 
38) Os atos administrativos podem ser 
invalidados, quando realizado em 
desacordo com a lei. Essa situação indica 
que houve violação a princípio: 
 
A) Da razoabilidade, posto que todos os 
atos devem ser razoáveis. 
B) Da legalidade estrita, já que o 
administrador está obrigado a fazer o 
que a lei manda. 
C) Da eficiência, já que todos os atos 
administrativos devem produzir 
resultados. 
D) Da isonomia, pois houve a violação à 
igualdade entre as pessoas. 
 
 
39) A reintegração do servidor ao cargo 
ocorre quando: 
 
A) Após exoneração do cargo, houver o 
reingresso no serviço público por 
determinação judicial. 
B) O servidor exonerado voltar ao 
serviço por meio de novo concurso 
público. 
C) Não haverá a reintegração no serviço 
público, ainda que a exoneração seja 
desmotivada. 
D) O servidor estável não pode ser 
exonerado, o que impede a sua 
reintegração. 
 
 

40) O direito de petição pode ser 
exercido por qualquer pessoa sempre que 
houver: 
 
A) A necessidade de autorização para a 
prática esportiva. 
B) Solicitação da Administração Pública. 
C) Ilegalidade ou abuso de poder e para 
a defesa direitos. 
D) Lei autorizando o pedido. 
 
 


