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05  25  
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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 (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 1,00 (um) ponto 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 27/08/2019 e o RESULTADO a partir do dia 

24/09/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 12, de 08/11/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Assistente em Construção Civil/Infraestrutura 

– PINTOR DE OBRAS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) As superfícies metálicas, como as 

demais, também precisam ser preparadas 

antes de receber a pintura. Esteja atento, 

em particular, para a presença de 

ferrugem. Para removê-la, você pode, 

com EXCEÇÃO de: 

 

A) Usar uma lixa de granulação 

apropriada. 

B) Usar uma escova de aço. 

C) Utilizar produtos específicos para a 

remoção de ferrugem em ferros 

corroídos e usar massa corrida para 

corrigir eventuais imperfeições. 

D) Utilizar produtos específicos para a 

remoção de ferrugem em ferros 

corroídos e usar massa plástica para 

corrigir eventuais imperfeições. 

 

 

02) Assinale a ordem correta de pintar 

partes de uma janela:  

 

A) 1º Caixilhos. 

 2º Veneziana. 

 3º Peitoril. 

 4º Ombreiras. 

 

B) 1º Veneziana. 

      2º Peitoril. 

      3º Caixilhos. 

      4º Ombreiras. 

 

C) 1º Veneziana. 

      2º Caixilhos. 

      3º Peitoril. 

      4º Ombreiras. 

 

D) 1º Obreiras. 

     2º Peitoril. 

     3º Caixilhos. 

     4º Veneziana. 

03) Para realização de um serviço em 

uma parede que a superfície encontra-se 

no reboco, onde é necessário remover 

impurezas (restos de areia, poeira etc.), o 

número de granulação ideal da lixa a ser 

escolhida deverá ser: 

 

A) De 220 a 600. 

B) De 80 a 150. 

C) De 180 a 220. 

D) De 150 a 220. 

 

 

04) O EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) que deverá proteger os pés, 

no caso de queda de uma lata de tinta 

sobre eles, é: 

 

A) Óculos de segurança.   

B) Capacete de plástico.   

C) Botas de segurança, de preferência 

com biqueira de aço. 

D) Calça comprida. 

 

 

05) Sobre massa acrílica, assinale a 

alternativa ERRADA: 

 

A) Produtos indicados para uniformizar 

e corrigir imperfeições em paredes, 

deixando-as lisas, sem defeitos que 

poderão ficar aparentes depois. 

B) Em relação à aplicação: a massa 

corrida é mais fácil de ser aplicada do 

que a massa acrílica. 

C) Para sua aplicação são utilizadas 

espátulas. 

D) Em relação à resistência, à aderência 

e à água: a massa acrílica é menos 

resistente que a massa corrida. 

 

 

06) A escolha do rolo de pintura deve se 

dar de acordo com a tinta ou com o tipo 

de material a ser utilizado na pintura. Os 
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rolos de lã (natural ou sintética) são mais 

adequados para a aplicação de: 

 

A) Tintas à base de água, acrílicas ou 

látex. 

B) Esmaltes. 

C) Tintas à base de óleo. 

D) Verniz. 

 

 

07) Assinale a alternativa que contenha a 

ferramenta de trabalho ideal para 

aplicação de tinta na pintura dos 

rodapés: 

 

A) Espátula. 

B) Rolo de efeito. 

C) Pincel pequeno ou rolo de remate. 

D) Desempenadeira. 

 

 

08) Referente aos serviços de texturas 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Antes de iniciar o serviço de texturas 

é necessário que a superfície seja 

preparada. 

B) Texturas bastante diferenciadas e 

criativas também podem ser obtidas com 

os chamados rolos de efeito. 

C) Se a granulação da textura for grossa, 

é indicado o uso de uma desempenadeira 

para fazer essa aplicação, como se 

estivesse aplicando argamassa na parede. 

D) A parede que vai receber a textura 

deve ser a primeira a ser trabalhada. Ou 

seja, pinte as demais paredes, o teto, os 

batentes, as portas, somente depois que a 

textura estiver sido aplicada. 

 

 

09) “A pintura de pisos não difere da que 

se faz em outras superfícies. O que dará 

a especificidade, nesse caso, é o tipo de 

piso a ser pintado e o tipo de tinta a ser 

aplicada.” Para pintura de áreas externas 

com necessidade de proteger da 

umidade, deve ser usado: 

 

 

A) tintas epóxi. 

B) tintas látex. 

C) tintas acrílicas. 

D) tintas esmalte. 

 

 

10) Os pinceis podem ser de pêlos de 

animais, tais quais: 

 

A) porco, cavalo, gato, e de cerdas 

naturais, geralmente de plástico. 

B) camelo, cavalo, ganso, e de cerdas 

sintéticas, geralmente de náilon. 

C) porco, cavalo, camelo, e de cerdas 

sintéticas, geralmente feitas de náilon. 

D) exclusivamente de ovelhas. 

 

 

11) Quando há necessidade de pintar 

cantos, tanto internos quanto externos, 

qual tipo de pincel é usualmente 

utilizado? 

 

A) não há necessidade de pincéis 

específicos, qualquer um se aplica. 

B) pincéis largos e espessos para um 

melhor acabamento. 

C) pincéis que contêm um pedaço de 

espuma de poliuretano no lugar das 

cerdas. 

D) qualquer tipo de pincel desde que não 

sejam de espuma de poliuretano. 

 

 

12) “A escolha do pincel também deve 

considerar as dimensões das superfícies 

onde serão feitas as pinturas. Sob esse 

aspecto, os principais tipos de pincel se 

dividem em”: 

 

A) de áreas internas e remate. 

B) de áreas internas e externas. 

C) de trincha e remates. 

D) de áreas extensas, de remate ou 

recorte e de trincha. 

 

 

13) As bandejas de plástico, muito 

utilizadas pelos pintores, são utilizadas 

para: 
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A) Acondicionar as tintas, porém não 

facilita o contato dos rolos ou pincéis 

com a tinta. 

B) Transportar e acondicionar as tintas, 

facilitando o contato dos rolos ou pincéis 

com a tinta. 

C) Apenas transportar as tintas, sem 

função de acondicionamento. 

D) Misturar a tinta e acondicionar. 

 

 

14) “As tintas são sempre mais fáceis de 

limpar enquanto estão molhadas. Fazer 

esse tipo de limpeza não toma um grande 

tempo e auxilia muito no resultado.” 

Para limpar tintas à base de solventes: 

 

A) tinta fresca – passe um pedaço de 

pano apenas umedecido; tinta seca – 

passe um pedaço de pano umedecido 

com um solvente para limpeza (tíner). 

Em seguida, passe água com detergente. 

B) tinta fresca – passe um pedaço de 

pano umedecido com solvente; tinta seca 

– passe um pedaço de pano umedecido 

com um solvente para limpeza (tíner). 

Em seguida, passe água com detergente. 

C) tinta fresca – passe um pedaço de 

pano seco com solvente; tinta seca – 

passe um pedaço de pano umedecido 

sem necessidade de solvente para 

limpeza (tíner). Em seguida, passe água 

com detergente. 

D) tinta fresca – passe um pedaço de 

pano seco, sem necessidade de solvente; 

tinta seca – passe um pedaço de pano 

seco com um solvente para limpeza 

(tíner). Em seguida, passe água com 

detergente. 

 

 

15) Basicamente, os produtos para se 

fazer texturas são compostos de uma 

massa acrílica acrescida, entre outros 

materiais, de:  

 

A) grãos de quartzo (mais ou menos 

finos) e resinas ou polímeros acrílicos e 

hidrorrepelentes. 

B) grãos de citrino (mais ou menos 

finos) e resinas ou polímeros acrílicos e 

hidrorrepelentes. 

C) grãos de turmalina (mais ou menos 

finos) e resinas ou polímeros acrílicos e 

hidrorrepelentes. 

D) grãos de granada (mais ou menos 

finos) e resinas ou polímeros acrílicos e 

hidrorrepelentes. 

 

 

16) Para execução da primeira pintura 

em paredes, se o local acabou de ser 

construído e o pedreiro já aplicou o 

chapisco e a argamassa de revestimento 

(reboco), é preciso esperar: 

 

A) cerca de 21 dias, tempo de secagem 

completa do re-boco, antes de iniciar 

qualquer trabalho de pintura. 

B) cerca de 30 dias, tempo de secagem 

completa do re-boco, antes de iniciar 

qualquer trabalho de pintura. 

C) cerca de 33 dias, tempo de secagem 

completa do re-boco, antes de iniciar 

qualquer trabalho de pintura. 

D) cerca de 37 dias, tempo de secagem 

completa do re-boco, antes de iniciar 

qualquer trabalho de pintura. 

 

MATEMÁTICA 

 

17) Tenho que fazer uma pintura num 

prazo de 7 dias. Sabendo que um dia tem 

24 horas, quantas horas terei disponível 

para fazer a pintura? 

 

A) 164 horas. 

B) 165 horas. 

C) 166 horas. 

D) 168 horas. 

 

 

18) A granja “Piu Piu”, produz 1800 

ovos e precisa colocar em engradados 

que comportam 70 ovos cada um. 

Quantos engradados serão necessários e 

quantos ovos sobrarão? 

 



 

 
Cargo: Assistente em Construção Civil/Infraestrutura – PINTOR DE OBRAS (Edital nº 12/2019)      4 

 

A) 25 engradados e sobrarão 50 ovos. 

B) 25 engradados e sobrarão 49 ovos. 

C) 24 engradados e sobrarão 48 ovos. 

D) 24 engradados e sobrarão 40 ovos. 

 

 

19) O ônibus “Rota Feliz” transporta 

passageiros do centro da cidade a um 

determinado bairro. Por uma 

determinação legal, só pode transportar 

35 passageiros sentados. Certo dia 

estavam no ponto 100 passageiros. 

Quantas viagens precisou fazer? 

 

A) 1 viagem. 

B) 2 viagens. 

C) 3 viagens. 

D) 4 viagens. 

 

 

20) O time de futebol “Tô Indo” 

disputou 12 partidas na primeira fase de 

classificação e não perdeu nenhuma. 

Cada partida vitoriosa ganha 3 pontos e 

com o empate ganha 1 ponto. Terminou 

essa fase com 16 pontos. Quantos jogos 

ganharam? Quantos jogos empataram? 

 

A) Ganhou 2 e empatou 10. 

B) Ganhou 6 e empatou 6 

C) Ganhou 8 e empatou 4. 

D) Ganhou 10 e empatou 2. 

 

 

21) Um agricultor deseja fazer uma 

projeção de lucro da plantação de 

alfaces. Possui um terreno e este está 

dividido em 5 partes iguais. Os 3/5 já 

plantados renderam de lucro R$1500,00. 

A plantação de alface é feita de 3 em 3 

meses. Se este lucro continuar, quanto 

ele será em 1 ano? 

 

A) R$15000,00 

B) R$10000,00 

C) R$12000,00 

D) R$14000,00 

 

 

22) Rafael, Giovana e Diogo são três 

amigos pescadores. Num certo dia 

pescaram juntos 18 kg de peixe. Sabendo 

que 2/3 desses peixes foram fisgados por 

Rafael, quantos quilos ele pescou? 

 

A) 12 Kg. 

B) 10 Kg. 

C) 11 Kg. 

D) 9 Kg. 

 

 

23) Nos manguezais houve a caça de 

siris. A carne que foi retirada deverá ser 

ensacada em pacotes de 250 gramas cada 

um. O total de carne retirada foi de 7,50 

Kg. Quantos pacotes deverão utilizar? 

 

A) 10 pacotes.  

B) 20 pacotes. 

C) 30 pacotes. 

D) 40 pacotes. 

 

 

24) Para fazer determinado serviço, 2 

pintores levam 12 dias. Trabalhando no 

mesmo ritmo, 4 pintores levam 6 dias 

para fazer o mesmo serviço. Dessa 

forma, quantos pintores deverão ser 

contratados para realizar o mesmo 

serviço em 3 dias, mantendo o mesmo 

ritmo de trabalho? 

 

A) Deverão ser contratados 6 pintores. 

B) Deverão ser contratados 7 pintores. 

C) Deverão ser contratados 8 pintores. 

D) Deverão ser contratados 9 pintores. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Utilize o texto abaixo para responder as 

questões de 25 a 31. 

 

Consumo sustentável 

 

A Agenda 21 Global, assinada na Rio 

92, destaca a relevância em se atentar 

para o consumo como causador de 

diferentes impactos ambientais e sociais. 
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O Consumo Sustentável envolve a 

escolha de produtos que utilizaram 

menos recursos naturais em sua 

produção, que garantiram o emprego 

decente aos que os produziram, e que 

serão facilmente reaproveitados ou 

reciclados. Significa comprar aquilo que 

é realmente necessário, sem gastar rios 

de dinheiro e estendendo a vida útil dos 

produtos tanto quanto possível. 

Consumimos de maneira sustentável 

quando nossas escolhas de compra são 

conscientes, responsáveis, com a 

compreensão de que terão consequências 

ambientais e sociais – positivas ou 

negativas. 

Mudança de comportamento é algo que 

leva tempo e amadurecimento do ser 

humano, mas é acelerada quando toda a 

sociedade adota novos valores. O termo 

“sociedade de consumo” foi cunhado 

para denominar a sociedade global 

baseada no valor do “ter”. No entanto, o 

que observamos agora são os valores de 

sustentabilidade e justiça social fazendo 

parte da consciência coletiva, no mundo 

e também no Brasil. Este novo olhar 

sobre o que deve ser buscado por cada 

um promove a mudança de 

comportamento, o abandono de práticas 

nocivas de alto consumo e desperdício e 

adoção de práticas conscientes de 

consumo. 

Consumo consciente, consumo verde, 

consumo responsável são nuances do 

Consumo Sustentável, cada um focando 

uma dimensão do consumo. O consumo 

consciente é o conceito mais amplo e 

simples de aplicar no dia a dia: basta 

estar atento à forma como consumimos – 

diminuindo o desperdício de água e 

energia, por exemplo – e às nossas 

escolhas de compra – privilegiando 

produtos e empresas responsáveis. A 

partir do consumo consciente, a 

sociedade envia um recado ao setor 

produtivo de que quer que lhe sejam 

ofertados produtos e serviços que tragam 

impactos positivos ou reduzam 

significativamente os impactos negativos 

no acumulado do consumo de todos os 

cidadãos. 

Nossa população cresceu e nosso poder 

aquisitivo aumenta gradativamente – em 

2020, 117 milhões de brasileiros farão 

parte da nova classe média. Este 

momento singular na História do Brasil 

tem reflexo no aumento do consumo: 

carros, imóveis, celulares, tvs, etc. Não 

há razão para impedir que esta demanda 

reprimida de consumo seja refreada, pois 

o consumo fortalece nossa economia. No 

entanto, é a oportunidade histórica de 

abandonar os padrões de consumo 

exagerado copiados de países de 

primeira industrialização e estabelecer 

padrões brasileiros de consumo em 

harmonia com o meio ambiente, a saúde 

humana e com a sociedade. 
(Fonte: 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/producao-e-consumo-

sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel.html) 

 

25) De acordo com a leitura do texto, 

pode-se afirmar que: 

 

A) O Consumo Sustentável depende 

muito da atitude dos consumidores. 

B) O Consumo Sustentável envolve a 

manutenção de um bom padrão de vida. 

C) O Consumo Sustentável já é uma 

realidade no Brasil e em países de 

primeiro mundo. 

D) O Consumo Sustentável não requer 

mudanças no comportamento dos 

consumidores. 

  

 

26) De acordo com o texto, todas as 

práticas abaixo são importantes para o 

Consumo Sustentável, EXCETO: 

 

A) Compra de produtos produzidos a 

partir de menor quantidade e uso 

consciente de recursos naturais. 

B) Emprego abundante de água e de 

energia nas atividades do dia a dia, 

impactando positivamente o meio 

ambiente. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel.html
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel.html
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel.html
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C) Ampliação da aquisição e da 

utilização de itens que sejam recicláveis 

e reutilizáveis. 

D) Consumo de produtos feitos por 

empresas e fabricantes ambientalmente 

conscientes e responsáveis como 

empregadores. 

 

 

27) Observe o trecho abaixo: 

 

O termo “sociedade de consumo” foi 

cunhado para denominar a sociedade 

global baseada no valor do “ter”. No 

entanto, o que observamos agora são os 

valores de sustentabilidade e justiça 

social fazendo parte da consciência 

coletiva, no mundo e também no Brasil. 

 

A conjunção em destaque estabelece 

uma relação de: 

 

A) Causa. 

B) Contraste. 

C) Explicação. 

D) Consequência. 

 

 

28) Assinale a alternativa em que o 

verbo destacado está no tempo futuro: 

 

A) O Consumo Sustentável envolve a 

escolha de produtos que utilizaram 

menos recursos naturais em sua 

produção, que garantiram o emprego 

decente aos que os produziram, e que 

serão facilmente reaproveitados ou 

reciclados. 

B) O Consumo Sustentável envolve a 

escolha de produtos que utilizaram 

menos recursos naturais em sua 

produção, que garantiram o emprego 

decente aos que os produziram, e que 

serão facilmente reaproveitados ou 

reciclados. 

C) Consumimos de maneira sustentável 

quando nossas escolhas de compra são 

conscientes, responsáveis, com a 

compreensão de que terão consequências 

ambientais e sociais – positivas ou 

negativas. 

D) Consumimos de maneira sustentável 

quando nossas escolhas de compra são 

conscientes, responsáveis, com a 

compreensão de que terão 

consequências ambientais e sociais – 

positivas ou negativas. 

 

 

29)  No período “Este novo olhar sobre o 

que deve ser buscado por cada um 

promove a mudança de comportamento, 

o abandono de práticas nocivas de alto 

consumo e desperdício e adoção de 

práticas conscientes de consumo”, as 

palavras em destaque podem ser 

substituídas, respectivamente e sem 

alteração de sentido, por: 

 

A) numerosas, padrão. 

B) prejudiciais, utilização. 

C) dispendiosas, obrigação. 

D) positivas, admissão. 

 

 

30) Adjetivo é a palavra que expressa 

uma característica do substantivo. Leia o 

trecho abaixo e assinale a alternativa que 

apresenta somente adjetivos. 

 

“Mudança de comportamento é algo que 

leva tempo e amadurecimento do ser 

humano, mas é acelerada quando toda a 

sociedade adota novos valores.” 

 

A) comportamento, amadurecimento. 

B) mudança, humano. 

C) sociedade, valores. 

D) acelerada, novos. 

 

 

31)  Leia o fragmento abaixo e assinale a 

alternativa que apresenta palavra usada 

no sentido figurado. 

 

O Consumo Sustentável envolve a 

escolha de produtos que utilizaram 

menos recursos naturais em sua 

produção, que garantiram o emprego 
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decente aos que os produziram, e que 

serão facilmente reaproveitados ou 

reciclados. Significa comprar aquilo que 

é realmente necessário, sem gastar rios 

de dinheiro e estendendo a vida útil dos 

produtos tanto quanto possível. 

Consumimos de maneira sustentável 

quando nossas escolhas de compra são 

conscientes, responsáveis, com a 

compreensão de que terão consequências 

ambientais e sociais – positivas ou 

negativas. 

 

A) ... escolha de produtos que utilizaram 

menos recursos naturais em sua 

produção. 

B) ... comprar aquilo que é realmente 

necessário, sem gastar rios de dinheiro. 

C) ... estendendo a vida útil dos produtos 

tanto quanto possível. 

D) ... consumimos de maneira 

sustentável quando nossas escolhas de 

compra são conscientes. 

 

 

32) Assinale a alternativa que melhor 

preenche as lacunas no período abaixo, 

com o uso da crase: 

 

Por conta dos constantes atrasos, ____ 

partir de hoje, vamos ____ escola mais 

cedo. Vamos pegar o ônibus que sai 

____ sete horas do ponto que fica ____ 

meio quarteirão de casa. 

 

A) à, à, as, à. 

B) à, a, às, a. 

C) a, à, às, a. 

D) a, a, às, à. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

33) Segundo o artigo 37 da Constituição 

Federal/88 assinale a alternativa 

VERDADEIRA: 
 

A) É garantido ao servidor público 

direito a aumento salarial cada 6 meses 

de exercício. 

B) Não é garantido ao servidor ser do 

sindicato. 

C) O servidor público não pode fazer 

greve. 

D) O servidor público tem direto de ser 

do sindicato. 

 

 

34) Assinale a alternativa 

VERDADEIRA: 

 

A) O servidor público do município de 

bauru não possui previdência. 

B) O servidor público do município de 

bauru tem a previdência do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS. 

C) O servidor público do município de 

Bauru possui previdência própria 

FUMPREV. 

D) O servidor público do município de 

bauru possui UNIMED e fundo de 

garantia. 

 

 

35) A Constituição Federal, garante nos 

concursos públicos uma parte dos 

cargos: 

 

A) Às pessoas portadoras de 

deficiências. 

B) Não garante vagas às pessoas 

portadoras de deficiências. 

C) Somente as empresas privadas 

garantem emprego às pessoas portadoras 

de deficiências. 

D) A constituição federal não menciona 

pessoas com deficiência. 

 

 

36) De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Bauru, art. 33, é abandono 

de cargo o servidor público que: 

 

A) Ausentar-se (faltar) por mais de 30 

(trinta) dias seguidos, sem atestado.  

B) Ausentar-se (faltar) por mais de 60 

(sessenta) dias seguidos, sem atestado. 

C) Ausentar-se (faltar) por mais de 30 

(trinta) dias não seguidos, sem atestado. 
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D) Ausentar-se (faltar) por mais de 60 

(sessenta) dias não seguidos, sem 

atestado. 

 

 

37) Assinale a alternativa FALSA. São 

penalidades ao servidor Público: 

 

A) Suspensão. 

B) Advertência.  

C) Demissão. 

D) Licença maternidade. 

 

 

38) Assinale a alternativa 

VERDADEIRA. O servidor Público 

pode: 

 

A) Comparecer no trabalho embriagado. 

B) Levar documentos do serviço para 

casa sem autorização. 

C) Sair do serviço somente com 

autorização do chefe. 

D) Exercer atos de comércio entre os 

companheiros de serviço. 

 

 

39) De acordo com a Lei Municipal 

3.781/94, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) O servidor não tem direito a petição. 

B) O servidor tem direto a ampla defesa 

e ao contraditório. 

C) O servidor não pode requerer nada. 

D) O servidor não tem direito a recurso. 

 

 

40) Assinale a alternativa 

VERDADEIRA, de acordo com a Lei 

Municipal 3.781/94: 

 

A) Não é proibido ter mais de quatro 

(04) empregos públicos. 

B) O servidor público tem direito a ter 

dois (02) empregos públicos, desde que 

aprovado nos concursos públicos e 

compatibilidade de horários.  

 

 

C) O servidor público só pode ter um 

(01) emprego público. 

D) O servidor público pode ter até cinco 

(05) empregos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


