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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 16/01/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 01/02/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 23, de 14/09/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Manutenção, Conservação e 
Transporte – OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Para as questões de nº 01 a 03, assinale 
a alternativa INCORRETA 
 
01) De acordo com o artigo 29 do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o 
trânsito de veículos nas vias terrestres 
abertas a circulação obedecerá às 
seguintes normas:  
 
A) A circulação far-se-á pelo lado direito 
da via, admitindo-se as exceções 
devidamente sinalizadas. 
B) O trânsito de veículos sobre passeios, 
calçadas e nos acostamentos, só poderá 
ocorrer para que se adentre ou se saia 
dos imóveis ou áreas especiais de 
estacionamento. 
C) Os veículos precedidos de batedores 
não terão prioridade de passagem, 
respeitadas as demais normas de 
circulação. 
D) Os veículos prestadores de serviços 
de utilidade pública, quando em 
atendimento na via, gozam de livre 
parada e estacionamento no local da 
prestação de serviço, desde que 
devidamente sinalizados, devendo estar 
identificados na forma estabelecida pelo 
CONTRAN. 
 
 
02) Segundo o artigo 43 – CTB, ao 
regular a velocidade, o condutor deverá 
observar constantemente as condições 
físicas da via, do veículo e da carga, as 
condições meteorológicas e a 
intensidade do trânsito, obedecendo aos 
limites máximos de velocidade 
estabelecidos para a via, além de: 
 
A) Não obstruir a marcha normal dos 
demais veículos em circulação sem 

causa justificada, transitando a uma 
velocidade anormalmente reduzida. 
B) Sempre que quiser diminuir a 
velocidade de seu veículo deverá antes 
certificar-se de que pode fazê-lo sem 
risco nem inconvenientes para os outros 
condutores, a não ser que haja perigo 
iminente. 
C) Indicar, de forma clara, com a 
antecedência necessária e a sinalização 
devida, a manobra de redução de 
velocidade. 
D) Diminuir a velocidade de seu veículo 
transitando em uma velocidade 
anormalmente reduzida e sinalizar a 
qualquer momento. 
 
 
03) Atendendo ao disposto no artigo 95 
do CTB, nenhuma obra ou evento que 
possa perturbar ou interromper a livre 
circulação de veículos e pedestres ou 
colocar em risco sua segurança, será 
iniciada sem permissão prévia do órgão 
ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via, sendo que: 
 
A) A obrigação de sinalizar é do 
responsável pela execução ou 
manutenção da obra ou do evento. 
B) Salvo em caso de emergência, a 
autoridade de trânsito com circunscrição 
sobre a via avisará a comunidade, por 
intermédio dos meios de comunicação 
social, com cinco dias de antecedência, 
de qualquer interdição da via, indicando-
se os caminhos alternativos a serem 
utilizados. 
C) O descumprimento do disposto neste 
artigo será punido com multa, 
independentemente das cominações 
cíveis e penais cabíveis, além de multa 
diária do mesmo valor até a 
regularização da situação, a partir do 
prazo final concedido pela autoridade de 
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trânsito, levando em consideração a 
dimensão da obra ou do evento e o 
prejuízo causado ao trânsito. 
D) Ao servidor público responsável pela 
inobservância de qualquer das normas 
previstas neste artigo, a autoridade de 
trânsito aplicará multa diária na base de 
cinquenta por cento do dia de 
vencimento ou remuneração devida 
enquanto permanecer a irregularidade. 
 
 
04) Transitar em locais e horários não 
permitidos pela regulamentação 
estabelecida pela autoridade de trânsito 
competente, ocorre em: 
 
A) Infração – média / Penalidade – 
multa. 
B) Infração – gravíssima / Penalidade – 
multa. 
C) Infração – leve / Penalidade – multa. 
D) Infração – grave / Penalidade – 
multa. 
 
 
05) Entrar ou sair de áreas lindeiras sem 
estar adequadamente posicionado para 
ingresso na via e sem as precauções com 
a segurança de pedestres e de outros 
veículos, é considerado: 
 
A) Infração de natureza leve. 
B) Infração de natureza média. 
C) Infração de natureza grave. 
D) Infração de natureza gravíssima. 
 
 
06) Transitar com o veículo em 
velocidade inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida para a 
via, retardando ou obstruindo o trânsito, 
a menos que as condições de tráfego e 
meteorológicas não a permitam, salvo se 
estiver na faixa da direita, é uma 
infração:  
 
A) de natureza leve. 
B) de natureza média. 
 

C) de natureza grave. 
D) de natureza gravíssima. 
 
 
07) Conduzir o veículo: sem 
equipamento obrigatório ou estando este 
ineficiente ou inoperante / com 
equipamento ou acessório proibido, é 
considerado:  
 
A) Infração de natureza leve. 
B) Infração de natureza média. 
C) Infração de natureza grave. 
D) Infração de natureza gravíssima. 
 
 
08) Rebocar outro veículo com cabo 
flexível ou corda, salvo em casos de 
emergência, é uma: 
 
A) Infração de natureza leve. 
B) Infração de natureza média. 
C) Infração de natureza grave. 
D) Infração de natureza gravíssima. 
 
 
09) Nos equipamentos de transporte, 
com força motriz própria, o operador 
deverá: 
 
A) Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação de qualquer categoria. 
B) Ser maior de 21 anos. 
C) Ser registrado na função. 
D) Receber treinamentos específicos, 
dado pela empresa ou entidade 
especializada que o habilitará na função. 
 
 
10) Os equipamentos de transporte 
motorizados deverão possuir: 
 
A) Sinal de advertência sonoro. 
B) Cabo de aço para reboque. 
C) Caixa de ferramentas. 
D) Cones para sinalização. 
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11) Os condutores de alimentação 
elétrica das máquinas e equipamentos 
devem atender os seguintes requisitos: 
 
A) Ter equipamento de proteção contra 
incêndio. 
B) Ser de pequeno porte. 
C) Possuir informação no corpo da 
máquina, informando sobre os riscos do 
acidente. 
D) Possuir proteção contra a 
possibilidade de rompimento mecânico, 
de contato com abrasivos, de contato 
com lubrificantes, combustíveis e calor. 
 
 
12) Os comandos de partida ou 
acionamento das máquinas devem 
possuir: 
 
A) Botão de liga-desliga. 
B) Luz de emergência. 
C) Dispositivos que impeçam seu 
funcionamento automático ao serem 
energizados. 
D) Acionamento automático do freio de 
mão. 
 
 
13) As máquinas ou equipamentos 
concebidos e fabricados para permitir a 
utilização de vários modos de comando 
ou de funcionamento que apresentem 
níveis de segurança diferentes, devem 
possuir um seletor, que atenda os 
seguintes requisitos: 
 
A) Botão de liga-desliga. 
B) Bloqueio em cada posição, 
impedindo a sua mudança por pessoas 
não autorizadas. 
C) Não permitir que a máquina ligue 
automaticamente. 
D) Não permitir que a máquina desligue 
automaticamente. 
 
 
14) Os dispositivos de parada de 
emergência devem: 
 

A) Prevalecer sobre todos os outros 
comandos. 
B) Estar em lugar bem visível. 
C) Ter a cor vermelha. 
D) Estar na frente da máquina. 
 
 
15) As manutenções preventivas e 
corretivas devem ser registradas em: 
 
A) Livro diário. 
B) Papel próprio, guardado por cinco 
anos. 
C) Ficha assinada exclusivamente pelo 
operador. 
D) Livro próprio, ficha ou sistema 
informatizado. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Comunicação e Socialização 
 
     Lembre-se o leitor como se fez gente: 
sua casa, seu bairro, sua escola, sua 
patota. A comunicação foi o canal pelo 
qual os padrões de vida de sua cultura 
foram - lhe transmitidos, pelo qual 
aprendeu a ser "membro" de sua 
sociedade – de sua família, de seu grupo 
de amigos, de sua vizinhança, de sua 
nação. Foi assim que adotou a sua 
"cultura", isto é, os modos de 
pensamento e ação, suas crenças, 
valores, seus hábitos e tabus. Isso não 
ocorreu por instrução, pelo menos antes 
de ir para a escola: ninguém lhe ensinou 
propositadamente como está organizada 
a sociedade e o que pensa e sente a sua 
cultura. Isso aconteceu indiretamente, 
pela experiência acumulada de 
numerosos pequenos eventos, 
insignificantes em si mesmos, através 
dos quais travou relações com diversas 
pessoas e aprendeu naturalmente a 
orientar seu comportamento para o que 
"convinha". Tudo isso foi possível 
graças à comunicação. Não foram os 
professores na escola que lhe ensinaram 
sua cultura: foi a comunicação diária 
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com pais , irmãos , amigos, na casa, na 
rua, nas lojas, no ônibus, no jogo, no 
botequim, na igreja ,que lhe transmitiu, 
menino, as qualidades essenciais da 
sociedade e a natureza do ser social. 
     Contrariamente, então, ao que alguns 
pensam, Comunicação é muito mais que 
os meios de comunicação social. Esses 
meios são tão poderosos e importantes 
na nossa vida atual, que às vezes 
esquecemos que representam apenas 
uma mínima parte de nossa 
comunicação.  
Alguém fez, uma vez, uma lista dos atos 
de comunicação que um homem 
qualquer realiza desde que se levanta 
pela manhã até a hora de deitar-se, no 
fim do dia. A quantidade de atos de 
comunicação é simplesmente 
inacreditável, desde o "bom-dia" à sua 
mulher, acompanhado ou não por um 
beijo, passando pela leitura do jornal, a 
decodificação de número e cores do 
ônibus que o leva ao trabalho, o 
pagamento ao cobrador, a conversa com 
o companheiro de banco, os 
cumprimentos aos colegas no escritório, 
o trabalho com documentos, recibos, 
relatórios, as reuniões e entrevistas, a 
visita ao banco e as conversas com seu 
chefe, os inúmeros telefonemas, o papo 
durante o almoço, a escolha do prato no 
menu, a conversa com os filhos no 
jantar, o programinha de televisão, o 
diálogo amoroso com sua mulher antes 
de dormir, e o ato final de comunicação 
num dia cheio dela: "boa-noite". 
     A comunicação confunde-se, assim, 
com a própria vida. Temos tanta 
consciência de que comunicamos como 
de que respiramos ou andamos. Somente 
percebemos a sua essencial importância 
quando, por um acidente ou uma doença, 
perdemos a capacidade de nos 
comunicar. Pessoas que foram impedidas 
de se comunicar durante longos períodos 
enlouqueceram ou ficaram perto da 
loucura. 

     A comunicação é uma necessidade 
básica da pessoa humana, do homem 
social. 
DÍAZ RORDENAVE, Juan E. O que é 
comunicação. São Paulo, Nova 
Cultural/Brasiliense, 1986. p. 17-9 
 
 16) A frase que sintetiza a conclusão 
sobre o assunto levantado e discutido no 
texto é: 
 
A) “A comunicação confunde-se, assim, 
com a própria vida.” 
B) “A quantidade de atos de 
comunicação é simplesmente 
inadequado.” 
C) “Contrariamente, então, ao que 
alguns pensam, a comunicação é muito 
mais que os meios de comunicação 
social.” 
D) “Foi assim que adotou a sua 
“cultura”, isto é, os modos de 
pensamento e de ação, suas crenças e 
valores, seus hábitos e tabus.” 
 
 
17) A relação entre comunicação e 
cultura é: 
 
A) Superficial ao desenvolvimento 
humano. 
B) Um conhecimento desnecessário para 
o Homem. 
C) Adquirida por meio da comunicação. 
D) Irrelevante para o conhecimento 
humano. 
 
 
18) Segundo o autor: 
 
A) A comunicação prejudica o 
entendimento sobre o que é cultura. 
B) A comunicação foi o canal pelo qual 
os padrões de vida de nossa cultura nos 
foram transmitidos. 
C) A comunicação não é eficaz para 
aprendermos o que é cultura. 
D) A comunicação é demasiadamente 
valorizada em relação ao significado de 
transmissão de cultura. 
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19) Segundo o texto: 
 
A) A comunicação não se faz presente 
no cotidiano. 
B) A comunicação apenas confunde o 
relacionamento do ser humano. 
C) O ser humano, simplesmente, não 
tem a capacidade de comunicação. 
D) A comunicação é uma necessidade 
básica do ser humano. 
 
 
20) Segundo o autor, aprendemos o que 
é cultura através: 
 
A) Da comunicação diária com pais, 
irmãos, amigos. 
B) De longas pesquisas sobre nosso 
passado. 
C) Da busca incessante pela verdade. 
D) Da leitura de livros sobre a história 
da humanidade. 
 
 
21) Assinale a alternativa que apresenta 
uma CORRETA  concordância verbal. 
 
A) Haviam trinta dias  que não o víamos. 
B) Faz dois anos que não o vejo. 
C) Fazem dois meses que o encontrei. 
D) Fazem sete dias que ele não trabalha. 
 
 
22) A alternativa que apresenta um 
sujeito elíptico é: 
 
A) Perguntaram sobre você. 
B) Os portugueses foram grandes 
navegadores. 
C) Nevou ontem. 
D) Estamos preocupados com o 
resultado. 
 
 
23) Assinale a alternativa cujo termo 
sublinhado estabelece relação de 
consequência. 
 
A) Choveu tanto que o jogo foi 
suspenso. 

B) Viajaremos se não chover.  
C) Fiz-lhe um sinal para que se calasse. 
D) Ora faz frio, ora faz calor. 

 

MATEMÁTICA 
 

24) Diz a lenda que, as mulheres dirigem 
mal e os homens dirigem bem? Segundo 
a tabela abaixo, calcule a porcentagem 
de acidentes em relação ao total de 
motoristas e responda a pergunta acima. 
 

 
A) 1% das mulheres e 1,5% dos homens 
sofreram acidentes; mulheres dirigem 
melhor. 
B) 1,5% das mulheres e 1 % dos homens 
sofreram acidentes; homens dirigem 
melhor. 
C) 1% das mulheres e 1% dos homens 
sofreram acidentes; ambos dirigem bem. 
D) Com estes dados não será possível 
responder a pergunta acima. 

 
 

25) Dona Tereza foi ao supermercado 
comprar 4 garrafas de 1 litro de 
refrigerante, mas só encontrou garrafas 
de 290 ml. Quantas dessas garrafas ela 
deve levar para ter, aproximadamente, a 
quantidade de que deseja? 
 
A) 10 ou 11 garrafas. 
B) 12 ou 13 garrafas. 
C) 13 ou 14 garrafas. 
D) 15 ou 16 garrafas. 
     
 
26) O restaurante “Bom Prato” oferece 
almoço a R$20,00, incluindo entrada, 
prato principal e sobremesa. De quantas 
formas distintas um cliente pode fazer o 
seu pedido, se existem quatro opções de 
entrada, três de prato principal e duas de 
sobremesa? 
 

Motoristas Acidentes 
Mulheres 12.600 126 
Homens 37.800 567 
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A) 14. 
B) 24. 
C) 10. 
D) 32. 
 
 
27) Rodrigo fez um levantamento do 
consumo de água, na sua casa, em cinco 
meses consecutivos. 

 
Consumo de água na casa de 

Rodrigo 
Mês Consumo ( ) 

Fevereiro 23 
Março 20 
Abril 22 
Maio 19 
Junho 17 
 

Com as informações dessa tabela, qual 
foi o consumo médio de água nestes 
cinco meses? 

 
A) 22 m3 

B) 19 m3 

C) 23 m3 

D) 20,2 m3 

 

 

28)  Foi realizado um torneio de futebol 
no Clube “Vaiquemqué”, onde cada 
vitória vale dois pontos e cada derrota 
vale um ponto. A equipe “TôIndo”  
jogou 12 partidas no torneio e terminou 
com 17 pontos. Quantas vitórias obteve? 

 

A) 4. 

B) 3. 

C) 7. 

D) 5. 
 
 
29) A empresa de táxi “Novos Rumos” 
tinha um movimento de 3000 
passageiros por mês. Com o aumento do 
combustível, houve um aumento de 
tarifas e com isso o movimento diminuiu 
15%. Quantos passageiros ele transporta 
agora? 

A) 2500 passageiros. 
B) 1550 passageiros. 
C) 2550 passageiros. 
D) 2350 passageiros. 

 
 
30) Na cidade de “Encantado”, a moeda 
também é o real e qualquer cliente da 
operadora de telefonia “Fale Fácil”  
paga R$18,50 por sua assinatura mensal 
e R$1,25 por cada minuto falado. Qual é 
o número de minutos que um cliente 
pode utilizar, para que a sua conta 
mensal atinja R$ 70,00. 
 
A) 41,2 minutos. 
B) 61,2 minutos. 
C) 51,2 minutos. 
D) 71,2 minutos. 
 
 
31) Para realizar uma determinada obra, 
a empresa contratou 20 pessoas 
trabalhando 8 horas por dia durante 21 
dias. Se esta empresa contratasse 30 
pessoas para trabalhar 7 horas por dia no 
mesmo ritmo, quantos dias seriam 
necessários para finalizar a obra? 
 
A) 16 dias. 
B) 24 dias. 
C) 20 dias.  
D) 21 dias. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
32) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 
(Constituição Federal) determina no art. 
5º, caput que “Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade a quais direitos? 
 
A) A soberania, a cidadania, a dignidade 
da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa. 
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B) A justiça, a igualdade e ao pluralismo 
político. 
C) A igualdade, a liberdade e a 
fraternidade. 
D) A vida, a liberdade, a igualdade, a 
segurança e a propriedade. 
 
 
33) A Lei nº 3.601/93, em seu art. 3° 
instituiu que a Prefeitura Municipal de 
Bauru é integrada por órgãos, 
diretamente vinculados ao Prefeito 
Municipal.  Quais são esses órgãos?  
 
A) Gabinete do Prefeito, Secretarias 
Municipais, Administrações Regionais e 
Diretoria Distrital. 
B) Secretarias Municipais, Autarquias 
Municipais e Procon. 
C) Administrações Regionais e 
Poupatempo. 
D) Autarquias Municipais e Procon. 
 
 
34) Um servidor lotado na Secretaria de 
Obras, cometeu um ato, em desrespeito a 
legislação vigente, o que tornou o ato 
inválido. Nesse caso: 
 
A) A Administração só poderá anular o 
ato inválido, por determinação do 
Prefeito Municipal. 
B) A Administração só poderá anular o 
ato inválido, depois do parecer favorável 
da Corregedoria Municipal. 
C) A Administração não poderá anular o 
ato, devendo responder pelos danos 
causados. 
D) A Administração anulará seus atos 
inválidos, de ofício ou por provocação 
de pessoa interessada. 
 
 
35) O cidadão tem direito perante a 
Administração, de acordo com o art. 27, 
inciso V, da Lei 5.804/2009, de: 
 
A) Conhecer o despacho realizado pelo 
servidor, cabendo a cada servidor a 

opção de exarar o nome e o cargo no 
despacho. 
B) Conhecer o nome, cargo e função de 
todos os servidores que nele 
despacharem sobre a matéria nele 
contida. 
C) Conhecer a identificação do servidor, 
desde que o cidadão tenha requerido por 
escrito. 
D) Nos despachos exarados o servidor 
não poderá se identificar. 
 
 
36) A República Federativa do Brasil 
possui como objetivo fundamental, 
segundo o art. 3º, inciso I, da 
Constituição Federal de 1988: 
 
A) Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária. 
B) Garantir que a sociedade seja livre, 
sem intervenção do Estado. 
C) Construir uma sociedade, sem 
preconceitos. 
D) Construir uma sociedade com o 
objetivo de erradicar o trabalho escravo. 
 
 
37) O art. 75, da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, instituiu a 
proibição de que “Nenhum servidor 
poderá ser diretor ou integrar conselho 
de empresa fornecedora ou que realize 
qualquer modalidade de contrato com o 
Município”, caso haja violação, desta 
regra, a pena cabível será de: 
 
A) Demissão do serviço público. 
B) Advertência Verbal. 
C) Suspensão, por até 01 (um) ano. 
D) Suspensão, por até 30 (trinta) dias. 
 
 
38) A Lei n° 3.781/1994, no art. 34 
estipula que configura abandono de 
cargo a ausência intencional do servidor 
ao serviço: 
 
A) Por mais de 60 (sessenta) dias 
consecutivos. 
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B) Por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos. 
C) Por mais de 20 (vinte) dias 
consecutivos. 
D) Por mais de 07 (sete) dias 
consecutivos. 
 
 
39) O art. 64, da Lei 4.830/2002, decreta 
que é garantido ao segurado, para efeito 
de aposentadoria, a contagem do tempo 
de contribuição: 
 
A) Após o ingresso no serviço público, 
não sendo considerado nenhum tempo de 
contribuição anterior. 
B) Após o ingresso no serviço público, 
sendo considerado, apenas, os 05 (cinco) 
anos anteriores de contribuição privada. 
C) Na atividade privada. 
D) Na atividade pública, sendo 
considerado, apenas, os 05 (cinco) anos 
anteriores. 
 
 
40) O ato que investe o cidadão em 
cargo público é denominado de: 
 
A) Nomeação. 
B) Acesso. 
C) Investidura. 
D) Posse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


