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13  33  
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15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

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 2,50 (dois ponto 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 22/11/2018 e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a 

partir do dia 20/12/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 19, de 25/08/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

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

Transporte – ZELADOR 

 

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 ser guardadas em locais 

adequados ao final de cada jornada de 

trabalho. 

 

Com base no texto acima, responda as 

perguntas de 01 a 03. 

 

01) A ferramenta utilizada para abertura 

de furos no terreno, encontrada em dois 

tipos, de uma face ou de duas faces 

denomina-se: 

 

A) Carro de mão. 

B) Escada. 

C) Cavadores. 

D) Nível de bolha. 

 

 

02) Na realização de uma atividade de 

cortar pequenos tijolos, retirar 

incrustações de argamassa endurecida e 

colocação ou remoção de pinos e pregos, 

empregamos a ferramenta: 

 

A) Esquadro. 

B) Martelo. 

C) Enxada. 

D) Colher de pedreiro. 

 

 

03) Basicamente as chaves são 

destinadas a fixar ou a afrouxar: 

 

A) Pregos e arames. 

B) Porcas, cabeças de parafusos. 

C) Pino cônico e arruelas. 

D) Mangotes e pinos. 

 

 

04) Qual a frequência da rotina 

preventiva do zelador para verificar se 

todos os equipamentos e seus comandos 

estão em perfeita funcionalidade?  

 

A) Quinzenal. 

B) Semanal. 

C) Diário. 

D) Mensal. 

 

 

05) Podemos citar como atitude ética: 

 

A) Falar negativamente dos 

concorrentes. 

B) Assumir sua parte de 

responsabilidade pelos erros cometidos 

por seus colaboradores ou equipe. 

C) Não admitir erros. 

D) Criticar uma pessoa na frente de 

outra. 

 

 

06) Capacete, óculos e protetor facial 

são: 

 

A) Equipamento de guarda. 

B) Equipamento de proteção coletiva. 

C) Equipamento de proteção individual. 

D) Equipamento de suporte a 

visualização. 

 

 

07) O material plástico que não pode ser 

encaminhado para reciclagem é: 

 

A) Copos. 

B) Sacos. 

C) Embalagem. 

D) Isopor. 



 

 
Cargo: Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – ZELADOR (Edital nº 19/2018)      2 

 

08) Manter circulações, escadarias e 

saídas completamente desimpedidas e 

livres. Manter os materiais inflamáveis 

em local apropriado e bem ventilado, são 

alguns itens que o Zelador deve se 

orientar no quesito de prevenção: 

 

A) À movimentação. 

B) À descarga. 

C) Aos desvios. 

D) Ao incêndio. 

 

 

09) Durante horários em que a 

movimentação e o fluxo de pessoas são 

intensos, cabe ao zelador auxiliar nas 

tarefas de prevenção, principalmente: 

 

A) Nos controles de acesso de pessoas, 

veículos e mercadorias. 

B) Nos depósitos bancários das pessoas. 

C) Nas atividades de limpezas. 

D) Nos controles de consumo de energia 

do imóvel. 

 

 

10) A iluminação de emergência deve 

ser testada uma vez por _____________, 

simulando uma falta de energia. 

 

A) Dia. 

B) Ano. 

C) Trimestre. 

D) Mês.  

 

 

11) O cálculo da área de um determinado 

local é obtido: 

 

A) Pela adição (soma) das duas 

dimensões (comprimento + largura). 

B) Pela adição (soma) das três 

dimensões (comprimento + largura + 

altura). 

C) Pelo produto (multiplicação) das duas 

dimensões (comprimento x largura). 

D) Pelo produto (multiplicação) das 

dimensões (comprimento + largura + 

altura). 

 

12) Em se tratando de postura 

profissional, qual a importância do 

marketing pessoal? 

 

A) Capacita a pessoa aos estudos de 

propaganda e marketing. 

B) Capacita a pessoa a alterar a sua 

postura, imagem e conduta. 

C) Sempre compromete negativamente a 

personalidade diante das pessoas. 

D) Altera a conduta e a opinião diante de 

propagandas na TV.  

 

 

13) Liderança é a habilidade de 

influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente e serem melhores, 

facilitando a convivência no ambiente de 

trabalho e estabelecendo objetivos do 

bem comum. Considere as afirmações 

abaixo: 

I- Liderar significa possuir a capacidade 

e o discernimento para comandar 

pessoas. 

II- A liderança é um trabalho contínuo 

de comunicação e motivação de pessoas. 

III- O líder sempre deve ter um 

comportamento autoritário e pessoal. 

 

A) Somente as afirmações I e II estão 

corretas. 

B) Somente a afirmação I está correta. 

C) Somente as afirmações II e III estão 

corretas. 

D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 

14) Diante de um conflito poderão ser 

observadas as seguintes posturas: 

 

A) Proatividade e comunicação eficiente. 

B) Colaboração, produtividade e metas. 

C) Assiduidade e compromisso. 

D) Competição, evitação, acomodação e 

conciliação. 
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15) Quando as diretrizes são debatidas 

pelo grupo, o diálogo é estimulado pelo 

líder, e o próprio grupo esboça 

providências técnicas para a execução de 

tarefas, é estilo do líder: 

 

A) Autoritário. 

B) Liberal. 

C) Técnico e socialista. 

D) Democrático. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões nº 16, 17, e 18:  

 

Gato e o escuro 

“Vejam, meus filhos, o gatinho preto, 

sentado no cimo desta história. Pois ele 

nem sempre foi dessa cor. Conta a mãe 

dele que, antes, tinha sido amarelo, às 

malhas e às pintas. Todos lhe chamavam 

o Pintalgato. Diz-se que ficou desta 

aparência, em totalidade negra, por 

motivo de um susto. Vou aqui contar 

como aconteceu essa trespassagem de 

claro para escuro.  

O caso, vos digo, não é nada claro. 

Aconteceu assim: o gatinho gostava de 

passear-se nessa linha onde o dia faz 

fronteira com a noite. Faz de conta o pôr 

do sol fosse um muro. Faz mais de conta 

ainda os pés felpudos pisassem o poente. 

A mãe se afligia e pedia: – Nunca 

atravesse a luz para o lado de lá.  

Essa era a aflição dela, que o seu menino 

passasse além do pôr de algum Sol. O 

filho dizia que sim, acenava consentindo. 

Mas fingia obediência. Porque o 

Pintalgato chegava ao poente e 

espreitava o lado de lá. Namoriscando o 

proibido, seus olhos pirilampiscavam. 

Certa vez, inspirou coragem e passou 

uma perna para o lado de lá, onde a noite 

se enrosca a dormir, vejam que ideia.  

Foi ganhando mais confiança e, de cada 

vez, se adentrou um bocadinho. Até que 

a metade completa dele já passara a 

fronteira, para além do limite. Quando 

regressava de sua desobediência, olhou 

as patas dianteiras e se assustou. 

Estavam pretas, mais que breu. 

Escondeu-se num canto, mais enrolado 

que o pangolim. Não queria ser visto em 

flagrante escuridão.” 
(Texto de Mia Couto. “O gato e o escuro”. Lisboa: Caminho, 

2015. Adaptado. ) 
 

16) A temática central do texto é: 

 

A) O gato que não queria ser visto. 

B) O gato que ficou totalmente preto. 

C) O gato que não atravessou a luz.  

D) O gato que contava histórias. 

 

 

17) Em:  

 

I- “Vejam, meus filhos, o gatinho 

preto...”  

II- “Faz de conta o pôr do sol fosse um 

muro...”  

III- “...passou uma perna para o lado de 

lá, onde a noite se enrosca a dormir...”  

IV- “...Até que a metade completa dele 

já passara a fronteira...”  

 

Os trechos grifados e em negrito, são 

classificados, RESPECTIVAMENTE, 

como:  

 

A) I- Denotação  II- Conotação    II- 

Conotação  IV- Denotação.  

B) I- Denotação  II- Denotação  II- 

Conotação  IV – Conotação. 

C) I- Conotação  II-   Denotação  II-  

Denotação IV- Conotação. 

D) I- Conotação  II-   Conotação  II-  

Denotação IV- Denotação. 

 

 

18) Em  “Certa vez, inspirou coragem e 

passou uma perna para o lado de lá, onde 

a noite se enrosca a dormir, vejam que 

ideia...”  Assinale a alternativa cujas 

palavras seguem a mesma regra de 

acentuação  do vocábulo, em destaque, 

empregado na frase, considerando o 

Novo Acordo Ortográfico: 
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A) Papel, carretel, pastel e papelaria. 

B) Livraria, funcionaria, confira e 

convite.  

C) Teria, cantaria, dançarei e enviei. 

D) Apoia, assembleia, geleia e plateia. 

 

 

19) Assinale a alternativa que preenche, 

CORRETA E RESPECTIVAMENTE 
as lacunas das frases abaixo:  

 

I- _________ devemos nos preocupar 

com a alimentação saudável?  

II-“Você ainda tem coragem de 

perguntar __________ ?”  

III- “Coma bastante fruta, __________ 

faz bem para o organismo.  

IV- “Fica difícil encontrar o _________ 

da má alimentação.   

 

A) I- Porque, II- porque, III- porquê, IV- 

porquê 

B) I- Por que, II- porquê, III- porquê, IV- 

por que  

C) I- Porquê, II- por quê, III- por que,  

IV- por quê 

D) I- Por que, II- por quê, III- porque,   

IV- porquê  

 

 

20) Na oração “As pessoas calmas 

dizem que os nervosos são infelizes.” 

As palavras que estão grifadas e em 

negrito classificam-se morfologicamente 

como: 

 

A) Substantivo; substantivo; substantivo.  

B) Adjetivo; substantivo; adjetivo.  

C) Substantivo; substantivo; adjetivo.  

D) Adjetivo; adjetivo; adjetivo.  

 

 

21) Em “ Não cantes! Não corras! Não 

durmas!”, as frases estão na forma 

negativa, passando-as  para a forma 

afirmativa teremos, 

RESPECTIVAMENTE: 

  

A) “Canta! Corra! Durma!” 

B) “Cante! Corre! Dorme!” 

C) “Cante! Corra! Dorme!” 

D) “Canta! Corre! Durma!” 

 

 

22) Classifique o sujeito das orações 

abaixo: 

 

I- No carro, use cinto de segurança.  

II- Vendeu-se a casa. 

III- João, no trabalho, falaram muito 

bem de você. 

 

A) I- Simples, II- Oculto, III- Composto.  

B) I- Simples, II- Indeterminado, III-

Oculto. 

C) I- Oculto, II- Simples, III-

Indeterminado. 

D) I- Indeterminado, II- Simples, III- 

Oculto.  

 

 

23) Assinale a frase que está pontuada 

CORRETAMENTE: 

 

A) Uns, chegavam, muito, apressados.  

B) É, melhor; ouvir, boas, músicas? 

Sempre! 

C) Diga, onde? Você, mora?  

D) Os funcionários, após receberem o 

pagamento, saíram.  

 

 

24) Assinale a alternativa que preenche 

adequada e respectivamente as lacunas 

das frases abaixo: 

 

I- Esta casa é semelhante _____ nossa. 

II- A viagem ____ qual aspiro é 

desejada por todos.  

III- A permanência no local é proibida 

____ toda pessoa que não tenha senha.  

IV- Dirigiam-se ___ de música. 

V- Enviei um presente ____ vossa 

senhoria. 

 

A) I- à, II- à, III- a, IV- à, V- a. 

B) I- à, II- à, III- à, IV- à, V- à. 

C) I- a, II- a, III- a, IV- a, V- a. 

D) I- a, II- a, III- à, IV- a, V- à.  
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25) Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a frase abaixo: 

 

“Esses funcionários sempre sentirão a 

ordem radical que ________________.”  

 

A) lhes estão sendo apresentadas.  

B) lhe estão sendo apresentado. 

C) lhes está sendo apresentada. 

D) lhe está sendo apresentadas.   

 

LEGISLAÇÃO 

 

26) De acordo com “caput” do art. 21 da 

Lei Orgânica Municipal, qual o período 

e a quantidade de vereadores que 

compõem a mesa da Câmara? 

 

A) Mandato de dois anos e será 

composta de, no mínimo, dezessete 

Vereadores, sendo um deles o 

Presidente. 

B) Mandato de dois anos e será 

composta de, no mínimo, três 

Vereadores, sendo um deles o 

Presidente. 

C) Mandato de quatro anos e será 

composta de, no mínimo, dezessete 

Vereadores, sendo um deles o 

Presidente. 

D) Mandato de quatro anos e será 

composta de, no mínimo, três 

Vereadores, sendo um deles o 

Presidente. 

 

 

27) De acordo com o “caput” do art. 119 

da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1971, qual gratificação NÃO 

poderá ser paga ao funcionário que 

exercer cargo de direção ou chefia. 

 

A) Gratificação por merecimento. 

B) Gratificação de Biênio. 

C) Gratificação por serviço 

extraordinário. 

D) Gratificação por progressão de 

qualificação profissional. 

 

28) O art. 35 da Lei nº 3.601, de 27 de 

julho de 1993, autorizou o Prefeito 

Municipal a instituir e regulamentar, 

para vigorar pelo prazo máximo de 90 

(noventa) dias, o programa especial de 

exoneração voluntária de servidores 

estáveis do quadro permanente da 

Administração Municipal. O parágrafo 

único deste artigo, estabelece que esse 

programa NÃO se aplica a determinados 

servidores. Escolha abaixo a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Aos servidores com mais de vinte 

anos de efetivo exercício. 

B) Aos servidores que estejam afastados 

de seus cargos na data da publicação da 

Lei 3601/93. 

C) Aos servidores com menos de vinte 

anos de efetivo exercício. 

D) Aos servidores de autarquias ou 

empresa pública municipal. 

 

 

29) De acordo com o art. 140, § 3º da 

Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2002, 

quem é o responsável pelo pagamento do 

abono de permanência? 

 

A) O órgão/entidade em que o servidor é 

vinculado. 

B) A Previdência Municipal. 

C) A Secretaria de Finanças. 

D) O Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

 

30) De acordo com o “caput” do art. 145 

da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1971, quando o funcionário terá 

direito a receber um prêmio em dinheiro 

igual a 12 (doze) vezes o seu vencimento 

ou remuneração? 

 

A) Quando completar 20 (vinte) anos de 

efetivo exercício. 

B) Quando completar 30 (trinta) anos de 

efetivo exercício. 
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C) Quando completar 40 (quarenta) anos 

de efetivo exercício. 

D) Quando completar 50 (cinquenta) 

anos de efetivo exercício. 

 

 

31) De acordo com o art. 62 da Lei nº 

4.830, de 17 de maio de 2002, como são 

conhecidos os valores constituídos pelo 

subsídio ou o vencimento do cargo 

efetivo, acrescidos das vantagens 

pecuniárias permanentes, das 

incorporáveis, estabelecidas em lei, os 

adicionais de caráter individual ou outras 

vantagens? 

 

A) Salário do servidor. 

B) Remuneração de contribuição. 

C) Vencimentos do servidor. 

D) Remuneração básica do servidor. 

 

 

32) De acordo com o art. 21 da Lei nº 

5.804, de 10 de novembro de 2009, a 

quem poderá ser delegado entre outras 

hipóteses decorrentes de normas 

específicas, a competência para a edição 

de atos normativos que regulem direitos 

e deveres dos administrados? 

 

A) São indelegáveis. 

B) Ao Corregedor Geral Administrativo. 

C) Ao Secretário de Administração. 

D) Ao Diretor do Departamento de 

Administração de Pessoal. 

 

 

33) De acordo com o art. 2º, inciso II da 

Lei Orgânica Municipal, o que constitui 

como objetivo fundamental do 

Município de Bauru? 

 

A) Garantir o acesso à educação dos 

moradores. 

B) Garantir o livre acesso aos serviços 

públicos. 

C) Garantir o desenvolvimento 

municipal. 

D) Garantir o acesso à saúde dos 

moradores. 

34) Qual a Lei que regula os atos e 

processos administrativos da 

Administração Pública centralizada e 

descentralizada do Município de Bauru? 

 

A) Lei 5949/2010. 

B) Lei 5804/2009. 

C) Lei 3781/1994. 

D) Lei 3601/1993. 

 

 

35) O art. 36 da Lei nº 3.601, de 27 de 

julho de 1993, estabeleceu que com a 

promulgação desta lei, haveria a 

implantação paulatina de determinados 

órgãos, de acordo com as 

disponibilidades orçamentárias, 

financeiras e conveniência da 

Administração. Quais são eles? 

 

A) Secretarias Municipais. 

B) Subunidades e setores 

administrativos. 

C) Gabinete dos Secretários e 

Autarquias. 

D) Gabinete do Prefeito e 

Departamentos. 

 

ATUALIDADES 

 

36) Com a crise econômica tida como 

uma “crise humanitária”, a Venezuela 

vem sofrendo um crescente aumento na 

inflação e recessão, causando um grande 

processo migratório dos venezuelanos 

para o Brasil. Qual das cidades abaixo 

vem recebendo o maior número de 

refugiados? Marque a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Palmas –TO. 

B) Boa Vista – RR. 

C) São Paulo – SP. 

D) Belo Horizonte – MG. 

 

 

37) Por conta do desemprego no país, 

milhares de brasileiros deixaram de 

possuir plano de saúde, optando por 
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clínicas populares e planos 

ambulatoriais. Os usuários deste serviço 

terão direito a consultas, exames, 

tratamentos e procedimentos ambulatoriais. 

Os planos ambulatoriais devem seguir as 

mesmas regras dos planos de saúde 

tradicionais, regulamentadas por qual 

entidade? Marque a alternativa CORRETA. 

 

A) Secretaria de Vigilância em Saúde. 

B) Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA. 

C) Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. 

D) Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

38) O seminário "Vivendo a Era Digital" 

voltado para pessoas idosas, realizado em 

Fortaleza, tem o objetivo de promover a 

inclusão digital e facilitar a comunicação, 

apresentando a esse público a possibilidade 

de integração às redes sociais por meio do 

uso de aplicativos para celulares e suas 

ferramentas. Qual a faixa etária exigida para 

participação nesse evento? Assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) Entre 45 e 55 anos de idade. 

B) A partir de 55 anos de idade. 

C) A partir de 60 anos de idade. 

D) A partir de 59 anos de idade. 

 

 

39)  Atualmente e de acordo com a mídia 

nacional, duas doenças bem conhecidas 

em nosso país estão causando muita 

preocupação tanto aos governos, quanto 

à população. Para conseguir alcançar os 

níveis adequados de vacinação, o Estado 

de São Paulo fará uma terceira data de 

imunizações. Quais são as duas doenças 

citadas? Assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Poliomielite e Sarampo. 

B) Poliomielite e Doença de Alzheimer. 

C) Artrite e Lúpus Eritematoso. 

D) Sarampo e Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). 

40) A categoria dos caminhoneiros 

afirma continuar na mesma situação após 

a greve, mesmo tendo paralisado o país 

por 10 dias. Restando aos brasileiros 

pagarem a conta do movimento com 

“fretes e inflação cada vez mais altos”. O 

governo firmou acordo com os 

caminhoneiros, propondo “mudança na 

cobrança de pedágio”, “criação de uma 

tabela de frete” e “um subsídio para 

reduzir o preço do diesel”. Em qual mês 

foi proposto este acordo? Assinale a 

alternativa CORRETA. 
Fonte: Jornal da Cidade com adaptações. Bauru 02/09/2018 

 

A) Em Abril/2018. 

B) Em Dezembro/2017. 

C) Em Março/2018. 

D) Em Maio/2018. 

 


