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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 2,50 (dois pontos e meio) cada, devendo o candidato 
obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, 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 02/10/2018, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a 

partir do dia 27/10/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 15, de 26/07/2018 
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  Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Assistente em Manutenção, Conservação e 
Transporte –  FRENTISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Nos locais onde são realizadas  
atividades de extração, produção, 
armazenamento, manuseio e 
manipulação de inflamáveis e líquidos 
combustíveis, a fixação da periodicidade 
das inspeções e das intervenções de 
manutenção deve considerar: 
 
I- O previsto nas Normas 
Regulamentadoras e normas técnicas 
nacionais e, na ausência ou omissão 
destas, nas normas internacionais. 
II- As recomendações do fabricante, em 
especial dos itens críticos à segurança e 
saúde do trabalhador. 
III- As recomendações dos relatórios de 
inspeções de segurança e de análise de 
acidentes e incidentes do trabalho, 
elaborados pela CIPA ou SESMT. 
IV-  A inexistência de condições 
ambientais agressivas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
B) Apenas I e IV são verdadeiras. 
C) Apenas II e III são verdadeiras. 
D) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 
 
 
02) Conforme o Anexo I da Norma 
Regulamentadora 6 que trata sobre os 
Equipamentos de Proteção Individual, 
analise as alternativas abaixo: 
 
I - Capacete. 
II -  Balaclava ou capuz. 
III -  Luvas. 
IV -Viseira. 
 
Assinale a alternativa que contém 
somente EPI para proteção da cabeça: 

A) Apenas I e III são corretas. 
B) Apenas II e IV são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas I está correta. 
 
 
03) A água é o principal agente extintor 
empregado no combate a incêndios. Em 
quais tipos de incêndios ela não deverá 
ser utilizada? 
 
A) Em equipamentos elétricos e 
materiais pirofóricos. 
B) Em materiais sólidos e líquidos. 
C) Em materiais pirofóricos e líquidos. 
D) Em equipamentos elétricos e sólidos. 
 
 
04) Ao colocar a vareta de medição para 
avaliar o nível do óleo, o frentista deve 
garantir que: 
 
A) O nível do óleo esteja acima da 
marca “Máx.”. 
B) O nível do óleo esteja abaixo da 
marca “Mín.”. 
C) O nível do óleo esteja entre as marcas 
“Mín.” e “Máx.”. 
D) O nível do óleo não esteja entre as 
marcas “Mín.” e “Máx.”. 
 
 
05) Analise as afirmações abaixo: 
 
(  ) Existem três tipos de combustíveis: 
sólidos, líquidos e gasosos. 
(  ) Nunca use um extintor de CO2 nos 
incêndios “classe C”, pois o mesmo é 
condutor de corrente elétrica. 
(   ) Incêndio de “classe A” são materiais 
de difícil combustão, queimam tanto na 
superfície como em profundidade, não 
deixando resíduos sólidos. 
(  ) Incêndio “classe B” são os produtos 
que queimam somente na superfície. 
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Assinale a alternativa CORRETA  
quanto às afirmações verdadeiras ou 
falsas, respectivamente: 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – F – V – V. 
C) V – F – F – V. 
D) V – V – F – F. 
 
 
06) Qual é o agente extintor menos 
recomendado para combater incêndio de 
classe “B”? 
 
A) Água. 
B) CO2. 
C) PQS. 
D) Espuma. 
 
 
07) A estrutura mínima da brigada de 
incêndio, independente do grau de risco 
e da população fixa por pavimento ou 
compartimento, é de: 
 
A) 5 (cinco) integrantes. 
B) 1 (um) integrante. 
C) 3 (três) integrantes. 
D) 10 (dez) integrantes. 
 
 
08) Faz parte das atribuições dos 
brigadistas, EXCETO:  
 
A) Conhecer todos os setores e 
instalações da edificação. 
B) Retirar as pessoas de forma morosa e 
lenta, quando em caso de incêndio ou 
pânico. 
C) Acionar o Corpo de Bombeiros 
quando necessário e prestar todo apoio. 
D) Orientar a população fixa quanto ao 
procedimento em caso de abandono de 
área. 
 
09) Quem regulamenta e fiscaliza o 
tratamento dos resíduos nos postos de 
combustíveis? 
 
 

A) Prefeitura do Município. 
B) CONAMA. 
C) Empresa de tratamento de água do 
município. 
D) ANP. 
 
 
10) São considerados resíduos perigosos 
em postos de combustíveis: 
 
A) Embalagens de óleos lubrificantes. 
B) Garrafas pet e latas de alumínio. 
C) Lixo sanitário. 
D) Copos descartáveis. 
 
 
11) A utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), é orientada 
conforme a Norma Regulamentadora: 
 
A) NR 9. 
B) NR 20. 
C) NR 6. 
D) NR 10. 
 
 
12) Julgue as informações abaixo: 
 
(  ) A gravidade de um incidente de 
segurança é medida de acordo com o 
impacto que ele causa no processo de 
negócio de uma empresa. 
(    ) O plano de resposta a um incidente 
pode ser elaborado por qualquer 
profissional, desde que tenha interesse 
em descrever o projeto. 
(    ) O plano de resposta a incidentes só 
é feito depois que acidentes graves 
acontecem. 
(     ) Uma das medidas de pré-incidentes 
é a montagem de kit de ferramentas para 
atuar em incidentes em plataforma 
diversas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA  
quanto às afirmações verdadeiras ou 
falsas, respectivamente: 
 
A) V – F – F – V. 
B) F – F – V – V. 
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C) V – V – F – F. 
D) F – V – F – V. 
 
 
13) O empregador deve comunicar ao 
órgão regional do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e ao 
sindicato da categoria profissional 
predominante no estabelecimento a 
ocorrência de vazamento, incêndio ou 
explosão envolvendo inflamáveis e 
líquidos combustíveis que tenha como 
consequência: 
 
I- Morte de trabalhador(es). 
II- Ferimentos em decorrência de 
explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º 
grau, que implicaram em necessidade de 
internação hospitalar. 
III-  Acionamento do plano de resposta a 
emergências que tenha requerido 
medidas de intervenção e controle. 
IV-  Ferimentos leves e/ou superficiais. 
 
Assinale a alternativa que contém a(s) 
afirmação(ões) correta(s). 
 
A) I e III, somente. 
B) II e IV, somente. 
C) I, II e III somente. 
D) Apenas I é correta. 
 
 
14) Julgue os itens abaixo quanto ao EPI 
– Equipamento de Proteção Individual, 
ao que cabe ao empregado: 
 
I-  Usar, utilizando-o apenas para a 
finalidade a que se destina. 
II- Responsabilizar-se pela guarda e 
conservação. 
III- Comunicar ao empregador qualquer 
alteração que o torne impróprio para uso. 
IV- Cumprir as determinações do 
empregador sobre o uso adequado. 
 
Qual(is) afirmação(ões) é(são) 
verdadeira(s)? 
 
 

A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 
15) Conforme a NR 20: fiscalizar e 
orientar quanto ao uso adequado e a 
qualidade do EPI, recolher amostras de 
EPI e aplicar, na sua esfera de 
competência, as penalidades cabíveis 
pelo descumprimento desta NR, cabe 
ao(a): 
 
A) CONAMA. 
B) Órgão regional do MTE. 
C) ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
D) CBO – Classificação Brasileira de 
Ocupações. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto: Os Estatutos do Homem (Ato 
Institucional Permanente) 
A Carlos Heitor Cony  
 
Artigo I  
Fica decretado que agora vale a 
verdade.  
agora vale a vida,  
e de mãos dadas,  
marcharemos todos pela vida 
verdadeira.  
 
Artigo II  
Fica decretado que todos os dias da 
semana,  
inclusive as terças-feiras mais cinzentas,  
têm direito a converter-se em manhãs de 
domingo.  
 
Artigo III  
Fica decretado que, a partir deste 
instante,  
haverá em todas as janelas,  
que os girassóis terão direito  
a abrir-se dentro da sombra;  
e que as janelas devem permanecer, o 
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dia inteiro,  
abertas para o verde onde cresce a 
esperança.  
 
Artigo IV  
Fica decretado que o homem  
não precisará nunca mais  
duvidar do homem.  
Que o homem confiará no homem  
como a palmeira confia no vento,  
como o vento confia no ar,  
como o ar confia no campo azul do céu.  
 
Parágrafo único:  
O homem, confiará no homem  
como um menino confia em outro 
menino.  
 
Artigo V  
Fica decretado que os homens  
estão livres do jugo da mentira.  
Nunca mais será preciso usar  
a couraça do silêncio  
nem a armadura de palavras.  
O homem se sentará à mesa  
com seu olhar limpo  
porque a verdade passará a ser servida  
antes da sobremesa.  
 
Artigo VI  
Fica estabelecida, durante dez séculos,  
a prática sonhada pelo profeta Isaías,  
e o lobo e o cordeiro pastarão juntos  
e a comida de ambos terá o mesmo gosto 
de aurora.  
 
Artigo VII  
Por decreto irrevogável fica 
estabelecido  
o reinado permanente da justiça e da 
claridade,  
e a alegria será uma bandeira generosa  
para sempre desfraldada na alma do 
povo.  
 
Artigo VIII  
Fica decretado que a maior dor  
sempre foi e será sempre  
não poder dar-se amor a quem se ama  
e saber que é a água  

que dá à planta o milagre da flor.  
 
Artigo IX  
Fica permitido que o pão de cada dia  
tenha no homem o sinal de seu suor.  
Mas que sobretudo tenha  
sempre o quente sabor da ternura.  
 
Artigo X  
Fica permitido a qualquer pessoa,  
qualquer hora da vida,  
uso do traje branco.  
 
Artigo XI  
Fica decretado, por definição,  
que o homem é um animal que ama  
e que por isso é belo,  
muito mais belo que a estrela da manhã.  
 
Artigo XII  
Decreta-se que nada será obrigado  
nem proibido,  
tudo será permitido,  
inclusive brincar com os rinocerontes  
e caminhar pelas tardes  
com uma imensa begônia na lapela.  
 
Parágrafo único:  
Só uma coisa fica proibida:  
amar sem amor.  
 
Artigo XIII  
Fica decretado que o dinheiro  
não poderá nunca mais comprar  
o sol das manhãs vindouras.  
Expulso do grande baú do medo,  
o dinheiro se transformará em uma 
espada fraternal  
para defender o direito de cantar  
e a festa do dia que chegou.  
 
Artigo Final.  
Fica proibido o uso da palavra 
liberdade,  
a qual será suprimida dos dicionários  
e do pântano enganoso das bocas.  
A partir deste instante  
a liberdade será algo vivo e transparente  
como um fogo ou um rio,  
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e a sua morada será sempre  
o coração do homem. 
Thiago de Mello 
 
16) Sobre o poema “ Os Estatutos do 
Homem”, assinale com V (verdadeiro) 
ou com F (falso)as afirmativas abaixo: 
 
(   ) Nos versos “Expulso do grande baú 
do medo/o dinheiro se transformará em 
uma espada fraternal”, o poeta nos 
chama a atenção sobre a ganância, o 
consumismo que nos remete à 
desigualdade social. 
( ) No Artigo VIII, os versos “Fica 
decretado que a maior dor/sempre foi e 
será sempre/ não poder dar-se amor/ a 
quem se ama/ e saber que é a água/que 
dá à planta o milagre da flor” fica claro 
que como o amor é essencial ao homem, 
como a água é indispensável à planta. O 
amor e a água levam ao milagre da vida. 
(  ) A organização do texto em versos 
obedece à estrutura do texto jornalístico: 
são dispostos em nove artigos, 
devidamente numerados com algarismos 
romanos e utiliza-se de uma linguagem 
denotativa. 
(  ) No Artigo IX “Fica permitido que o 
pão de cada dia/ tenha no homem o sinal 
de seu suor/ Mas que sobretudo tenha/ 
sempre o quente sabor da ternura”, 
temos aqui a dignificação do trabalho. 
 
É CORRETO afirmar: 
 
A) V-V-V-V.  
B) V-F-V-F. 
C) V-V-F-V.  
D) F-V-V-F. 
 
 
17) Quanto a linguagem utilizada no 
poema é CORRETO afirmar: 
 
I-  Que predomina uma linguagem 
coloquial para que o texto se torne claro 
e objetivo.  
II-  De que se trata de uma linguagem 
técnica, já que o poeta faz menção à 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  
III-  Que o autor se aproveita 
poeticamente do formato e da linguagem 
do texto normativo para escrever o seu 
poema. 
 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) 
afirmativa(s): 
 
A) I apenas. 
B) II e III apenas. 
C) I, II e III.  
D) III apenas. 
 
 
18) Marque a opção FALSA  sobre o 
poema “Os Estatutos do Homem” de 
Thiago de Mello:  
 
A) Os versos presentes no artigo X, 
quando se fala do “uso do traje branco” 
representa o culto pela paz. 
B) No artigo VII, o poeta enaltece 
valores como justiça e alegria ao 
estabelecer comparações com elementos 
como reinado e bandeira.  
C) Neste poema, o poeta chama a 
atenção do leitor para os valores simples 
da vida, ou seja, da natureza humana.  
D) No trecho “a liberdade será algo vivo 
e transparente como um fogo ou um rio”, 
o poeta utiliza-se de uma linguagem 
figurada (conotativa).  
 
 
19) Nos versos “Fica decretado que os 
homens/estão livres do jugo da mentira”, 
o verbo destacado está em que tempo 
verbal: 
 
A) Pretérito perfeito. 
B) Presente. 
C) Futuro do pretérito. 
D) Pretérito mais que perfeito. 
 
 
20) Os exemplos que aparecem no artigo 
IV para decretar que “o homem confiará 
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no homem” revelam um tipo de 
confiança: 
 
A) Espontânea. 
B) Calculada 
C) Cautelosa. 
D) Parcial. 
 
 
21) Do artigo final, podemos deduzir 
que, a partir desses decretos, as pessoas 
passam a ser:  
 
A) Espontâneas. 
B) Sonhadoras.  
C) Livres.  
D) Transparentes. 
 
 
22) No verso:“Fica permitido que o pão 
de cada dia/tenha no homem o sinal de 
seu suor”. As palavras sublinhadas 
pertencem as seguintes classes 
gramaticais: 
 
A) Verbo – Artigo – Substantivo – 
Preposição  
B) Artigo – Verbo – Preposição – 
Substantivo  
C) Artigo – Substantivo – Verbo – 
Preposição  
D) Substantivo – Artigo – Preposição – 
Verbo     
 
 
23) De acordo com a sílaba tônica das  
palavras: 
 “...irrevogável...”, “...pântano...”, 
“...baú...” e ” .. traje...” , pode-se 
classificá-las respectivamente como: 
 
A) Proparoxítona – Oxítona – 
Paroxítona – Oxítona  
B) Paroxítona – Proparoxítona – 
Oxítona – Paroxítona   
C) Oxítona – Proparoxítona – 
Paroxítona – Oxítona  
D) Proparoxítona – Paroxítona – 
Paroxítona – Oxítona   
 

MATEMÁTICA 
 
24) Paulo comprou um terreno por R$ 
25.500,00. Porém, algum tempo depois, 
necessitou vender esse terreno e, por 
conta da crise financeira, o terreno 
desvalorizou. Paulo vendeu esse terreno 
por R$ 18.000,00. Qual foi a 
porcentagem do prejuízo de Paulo? 
 
A) 0, 341% 
B) 0, 221% 
C) 0, 15% 
D) 0, 294% 

 
 

25) Na promoção a televisão de 40 
polegadas estava com desconto de 25% à 
vista. Resolvi comprá-la, pois, o 
desconto era bom, assim paguei R$ 
3820,00 na TV, à vista. Qual era o seu 
preço original, sem descontos? 
 
A) R$ 5.093,33 
B) R$ 6.003,50 
C) R$ 3.900,50 
D) R$ 5.500,00 

 
 
26) A porta de entrada da casa de 
Henrique possui uma senha, que é a 
sequência de 6 números, todos menores 
que 50, e obedecem uma lógica. 
Henrique ao entrar em sua casa, no 
sábado, esqueceu o 3º número dessa 
sequência, porém lembrou os demais, 
são eles: (22, 17,...,20, 28, 23). Qual é o 
3º número? 
 
A) 30 
B) 19 
C) 13 
D) 25 

 
 
27) Em um Posto de Combustível, há 
dois tanques de reservatório de etanol. A 
razão entre os volumes internos do 
primeiro e do segundo é 2 para 7, e a 
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soma desses volumes é de 18 m³. Assim, 
o valor absoluto da diferença entre as 
capacidades desses dois reservatórios, 
em litros, é de:             
 
A) 7.000 litros 
B) 15.000 litros 
C) 10.000 litros 
D) 13.500 litros 

 
 
28) O reservatório de petróleo de uma 
refinaria, com forma de paralelepípedo, 
possui dimensões internas de: 2,5 m; 90 
cm e 70 cm. Qual é a quantidade de 
litros de petróleo refinado que cabe 
nesse reservatório? 
Obs: 1 litro equivale a 1 dm³ 
 
A) 1.575 litros 
B) 2.500 litros 
C) 9.000 litros 
D) 570 litros 

 
 
29) Haverá um espetáculo para 
comemorar o aniversário da cidade e 
foram vendidos 56.000 ingressos. O 
evento ocorrerá no Estádio de Futebol da 
cidade, e haverá 7 portões de entrada 
com 4 catracas eletrônicas por portão. 
Em cada catraca passará uma única 
pessoa a cada 3 segundos. O público foi 
divido, igualmente, pela quantidade de 
portões e catracas, indicados nos 
ingressos para o espetáculo. Se todas as 
pessoas que comprarem ingressos, forem 
ao espetáculo e passarem pelos portões e 
catracas, qual será o tempo mínimo, em 
minutos, para que todos passem pelas 
catracas? 
 
A) 1h15 minutos 
B) 2h10 minutos 
C) 1h55 minutos 
D) 1h40 minutos 
 
 
30) Em um carregamento de produtos 
químicos, sólidos, 6 homens carregaram 

25 caminhões em 5 dias. Quantos 
carregamentos de caminhões serão feitos 
por 3 homens em 12 dias? 
 
A) 10 carregamentos 
B) 30 carregamentos 
C) 12 carregamentos 
D) 5 carregamentos 

 
 
31) Peguei R$ 800,00 do salário que 
recebi neste mês, para o pagamento das 
despesas. Dessa forma, os R$ 800,00 
correspondem a 2/5 (dois quintos) do 
salário. Qual é o valor total do salário 
que recebi? 
 
A) R$ 1.200,00 
B) R$ 2.000,00 
C) R$ 1.500,00 
D) R$ 3.500,00 

 
 
32) O dobro do quadrado do número de 
gatos que Henrique possui é igual a 40 
menos 2 vezes o número de gatos. 
Quantos gatos, Henrique possui? 
 
A) 6 gatos 
B) 3 gatos 
C) 4 gatos 
D) 11 gatos 
 
 
33) Renata pediu dinheiro emprestado à 
sua prima, para pagar com juros simples 
de 0,97% ao mês. O valor que pediu a 
sua prima foi R$ 6.800,00. Combinou 
que pagaria em 30 prestações mensais. 
Qual foi o valor dos juros que Renata 
pagou à sua prima? 
 
A) R$ 2.050,00 
B) R$ 1.978,80 
C) R$ 3048,00 
D) R$ 1.786, 60 
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34) De acordo com o art. 5º, inciso X da 
Lei Orgânica Municipal, a quem 
compete organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão, permissão 
ou autorização, os serviços públicos 
locais? 
 
A) Ao Secretário dos Negócios 
Jurídicos. 
B) Ao Secretário Municipal do 
Planejamento. 
C) À Câmara Municipal. 
D) Ao Município. 
 
 
35) De acordo com “caput” do art. 17 da 
Lei Orgânica Municipal, a quem 
compete dispor sobre todas as matérias 
da alçada do Município? 

 
A) Ao Secretário de Finanças, com a 
sanção do Secretário dos Negócios 
Jurídicos. 
B) A Administração direta e indireta, 
com a sanção da Câmara. 
C) A Câmara Municipal, com a sanção 
do Prefeito. 
D) Ao Prefeito, com a sanção dos 
Vereadores. 
 
 
36) De acordo com o art. 4º, § 1°, inciso 
III da Lei nº 3.601, de 27 de julho de 
1993, qual unidade de fiscalização, 
vigilância, acompanhamento e controle 
das atividades da Administração 
Municipal e do desenvolvimento 
funcional de seus servidores? 
 
A) A Divisão de Apoio ao Servidor. 
B) A Divisão de Vigilância. 
C) A Divisão de Fiscalização. 
D) A Corregedoria Geral Administrativa. 
 
 
37) De acordo com o art. 37 da Lei nº 
4.830, de 17 de maio de 2002, qual 
órgão tem por objetivo evidenciar a 
situação financeira, patrimonial e 
orçamentária, observados os padrões e 

normas estabelecidos na legislação 
pertinente? 
 
A) A Secretaria Municipal de Finanças. 
B) A Contabilidade. 
C) A Divisão de Apoio Financeiro. 
D) O Departamento de Arrecadação 
Patrimonial. 
 
 
38) De acordo com o “caput” do art. 17 
da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1971, quando haverá 
substituição do ocupante do cargo de 
chefia e de direção? 
 
A) Na aposentadoria. 
B) Na exoneração ou demissão. 
C) No impedimento legal e temporário. 
D) Na promoção por merecimento. 
 
 
39) De acordo com a Lei nº 5.949, de 02 
de agosto de 2010, qual a unidade 
responsável pelo recebimento de 
informações e reclamações internas e 
externas e de fornecer explicações 
referentes ao serviço público na área da 
Saúde Municipal? 
 
A) A Ouvidoria. 
B) O Departamento de Saúde Coletiva. 
C) O Gabinete do Secretário. 
D) A Controladoria Interna. 
 
 
40) De acordo com o art. 21, inciso I da 
Lei nº 3.601, de 27 de julho de 1993, a 
quem compete exercer as atribuições 
estabelecidas pela Lei Orgânica do 
Município? 
 
A) Ao Servidor Público Municipal. 
B) Ao Prefeito. 
C) Ao Diretor de Departamento de 
Gestão de Pessoas. 
D) Ao Servidor Publico, após a 
avaliação do estágio probatório. 


