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NOME:_____________________________________________________________Nº INSCR.___________________ 

INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em 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 (05 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação .   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 30 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, B, C, 

D), valendo 1,0 (um)  ponto  cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto  
para aprovação.  

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à 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 Processo Seletivo. 

 
6- Não rasure o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA , caso 

contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar questões sem respostas. 
 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos fiscais, 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, devidamente assinado. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da Prova. A não 
observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes do seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 

13- O gabarito será publicado no dia 27/08/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL  a partir do dia 
17/09/2019 no Diário Oficial de Bauru. 
 

Boa Prova! 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiário s de Nível Superior 

e Técnico em Diversas Áreas 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

De manhã 
 

Na contramão dos carros ela vem 
pela calçada, solar e musical, para diante 
de um pequeno jardim, uma folhagem, na 
entrada de um prédio, colhe uma flor 
inesperada, inspira e ri, é a própria 
felicidade – passando a cem por hora pela 
janela. Ainda tento vê-la no espelho, mas é 
tarde, o eterno relance. Sua imagem quase 
embriaga, chego ao trabalho e hesito, por 
que não posso conhecer aquilo? – a 
plenitude, o perfume inusitado no meio do 
asfalto, oculto e óbvio. Sempre minha cena 
favorita. 

Ela chegaria trazendo 
esquecimentos, a flor no cabelo. Eu estaria 
à espera, no jardim. 

E haveria tempo. 
 
(Castro, Jorge Viveiros de. De todas 
as únicas maneiras & outras. Rio de 

Janeiro: 7letras, 2002, p. 113). 
 

Considere o texto acima, de Jorge Viveiros 
de Castro, para responder as questões de 
n.º 1 e n.º 2. 
 
 
01) Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os dois tempos verbais 
mais utilizados ao longo do texto. 
 
A) Pretérito mais que perfeito e Pretérito 
Perfeito. 
B) Pretérito imperfeito e Presente. 
C) Pretérito Perfeito e Futuro do Pretérito. 
D) Presente e Futuro do Pretérito. 
 
 
02) “Sua imagem quase embriaga , chego 
no trabalho e hesito, por que não posso 
conhecer aquilo? [...]”. O termo em 
destaque tem a sua CORRETA 
compreensão descrita na alternativa: 
 
A) Inebria. 
B) Inala. 
C) Oscila. 
D) Furtivo. 
 

03) Complete as lacunas usando os 
pronomes demonstrativo (este, esse, isso 
ou suas variáveis) 
 
I) ____ caneta que está comigo é vermelha 
II) Literatura e latim são disciplinas que não 
gosto, pois _____ são difíceis de 
compreender. 
III) ____ que está com você é um relógio? 
IV) _____ são minhas maiores inspirações: 
entrar na faculdade e obter um bom 
emprego. 
 
Assinale a alternativa que preenche 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE as 
frases acima. 
 
A) Essa – estas – Isso - Estas. 
B) Esta – essas – Isso – Estas.  
C) Esta – estas – Isto – Essas. 
D) Essa – essas – Isto – Essas. 
 
04) Assinale a alternativa em que NÃO há 
erro quanto ao emprego da crase. 
 
A) A colônia cheira à perfume francês. 
B) Ficaram cara à cara. 
C) A professora se referia às alunas 
dedicadas. 
D) Assim que saíram começou à chover. 
 
 
05) Em relação a concordância nominal, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Não havia bastante provas para 
condenar o assassino. 
B) É proibido a caça de animais em 
extinção. 
C) As moças ficaram meia nervosas. 
D) Vão anexos os relatórios confeccionados 
pela comissão técnica. 
 
 
06) Assinale a alternativa CORRETA 
quanto à concordância verbal. 
 
A) Existia trinta animais naquele recinto. 
B) Uma equipe da saúde entraram em 
greve. 
C) Hoje é 28 de agosto de 2019, e agora 
são 9h30min. 
D) Havia cinco anos que não nos víamos.  
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07) Aponte qual das alternativas apresenta 
o uso da figura de linguagem HIPÉRBOLE . 
 
A) Toda profissão tem seus espinhos. 
B) Nas horas de folga lia Graciliano Ramos. 
C) João estava morto de fome. 
D) A professora completou trinta 
primaveras. 
 
 
08) De acordo com a Nova Ortografia, 
assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
emprego ou não do hífen. 
 
A) recoreco, antiinflamatório, micro-ondas, 
microssistema. 
B) antessala, capim-açu, poli-hídrico, 
biorritmo.  
C) macro-região, anti-social, sub-reitor 
super-homem. 
D) tico-tico, malentendido, auto-peças, 
auto-escola. 
 
 
09) Assinale a alternativa INCORRETA 
quando ao uso de pontuação. 
 
A) Adquiriu duas peças: uma sandália e um 
vestido. 
B) Gabriel sai agora; Maria, logo mais. 
C) Paulo, Pedro, Maria e Rosa foram 
convidados para um jantar. 
D) Quinhentos e três mil, quatrocentos e 
vinte reais, e noventa centavos. 
 
 
10) Em todas as alternativas, o(s) termo(s) 
em negrito exerce(m) a função de sujeito, 
EXCETO em: 
 
A) Eles  não compareceram à reunião. 
B) O sol é um astro luminoso . 
C) O bom filho  compreende o esforço dos 
pais. 
D) Nós e os turistas  ficamos mais de três 
horas no aeroporto. 
 

MATEMÁTICA 
 
11) O desenvolvimento de (10x + 0,1)2 
 
A) 20x2 + 2x + 0,1 
B) 100x2 + 2x + 0,01 
C) 100x2 + 2x + 0,1 
D) 100x2 + 20x + 0,01 

12) Um pedreiro fará uma estrutura no 
telhado de uma casa no formato de um 
triângulo retângulo com dois de seus 
maiores lados medindo 8 metros e 10 
metros. O perímetro dessa estrutura será 
de quantos metros? 
 
A) 12 
B) 24 
C) 6 
D) 48 
 
 
13) Marilda adora brincar com números, 
então ela começou a empilhar caixas 
numeradas conforme a sequência a seguir. 
 
 

1 
1 2 1 

1 2 3 2 1 
1 2 3 4 3 2 1 

 
Ela percebeu que a soma dos números em 
cada linha tinha uma propriedade 
interessante e conhecida, logo era fácil 
descobrir a soma de qualquer linha. Então 
qual seria a soma que a 9° linha possui? 
 
A) 40 
B) 29 
C) 81 
D) 64 
 
  
14) O time de vôlei é composto por 6 
jogadores em quadra e 9 jogadores 
reservas. O técnico precisa escalar o time 
para o próximo jogo. De quantas maneiras 
ele pode escolher o time que entrará em 
quadra?  
 
A) 2500 
B) 1704 
C) 3240 
D) 5005 
 
 
15) Uma transportadora tem que 
descarregar 12,86 toneladas de produtos 
alimentícios em um supermercado de 
grande porte. Já descarregou 4970 quilos. 



 

 
Credenciamento de Estagiários de Nível Superior e Téc nico em Diversas Áreas (Edital nº 03/2019)     3 

 

Quantas toneladas ainda falta para 
descarregar? Sabendo que 1 tonelada é 
igual a 1000 quilos  
 
A) 8,03 
B) 9,17 
C) 7,89 
D) 9,11 
 
 
16) Um relógio marca 10h 47min 28seg. 
Quanto falta para 12 horas? 
 
A) 1h 12min 32seg 
B) 1h 32min 12seg 
C) 1h 10min 08seg 
D) 2h 13min 3seg 
 
17) Andreia é filha caçula de João e Maria. 
A outra filha do casal tem 26 anos e namora 
um moço chamado Pedro que é 
exatamente 2 anos mais novo que sua irmã 
Andreia. João e Maria tiveram Andreia 
exatos 8 anos depois de casados. Em 
01/12/2018 completaram 31 anos de 
casados. Nas condições dadas, qual a 
idade de Pedro no Natal de 2018? 
 
A) 32 
B) 28 
C) 25 
D) 21 
 
 
18) Uma piscina retangular medindo 25 
metros de comprimento por 10 metros de 
largura e 2 metros de profundidade, está 
com o nível de água baixa em 10 
centímetros da sua borda. Quantos mil litros 
de água a piscina tem no momento? 
 
A) 450.000 
B) 475.000 
C) 495.000 
D) 500.000 

 
 
19) Ana tem 32 anos e morou durante 8 
anos nos Estados Unidos, 14  anos na 
Austrália e o resto no Brasil. Em 
porcentagem, quantos anos ela morou no 
hemisfério sul aproximadamente? 

A) 31% 
B) 75% 
C) 10% 
D) 8% 
 
20) O triplo do quadrado do número de 
filhos de Rafael é igual a 63 menos 12 
vezes o número de seus filhos. Quantos 
filhos Rafael tem? 
 
A) 1 
B) 7 
C) 2 
D) 3 
 

ATUALIDADES 
 
21) Com o surgimento e evolução das 
redes sociais a produção de notícias está 
ficando cada vez mais rápida, e 
concomitantemente o surgimento de muitas 
Fake News, termo inglês que começou a 
ser utilizado no final do século XIX, mas 
que se popularizou com o advento das 
redes sociais. Sobre o termo Fake News, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O termo significa “Notícias Falsas”. 
B) O termo significa “Notícias de Segredos”. 
C) O termo significa “Notícias Verdadeiras”. 
D) O termo significa “Notícias 
Ultrapassadas”. 
 
 
22) Manifestação do Governo Federal, 
ocorrida no início de 2019, informou que o 
Programa Mais Médicos não terá 
continuidade no Brasil. O respectivo 
programa foi criado em 2013, pelo governo 
Dilma Rousseff, com a intenção de levar 
médicos para as áreas mais desprovidas do 
Brasil. O governo acrescentou que o 
programa será substituído por algum tipo de 
plano de carreira federal, porém ainda não 
concluído. Sobre o Programa Mais Médicos 
é CORRETO afirmar: 
 
A) Os médicos contratados eram oriundos 
do Paraguai. 
B) Os médicos contratados eram oriundos 
de Cuba. 
C) Os médicos contratados eram oriundos 
da Colômbia. 
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D) Os médicos contratados eram oriundos 
do Haiti. 

 
 

23) Matéria publicada no portal G1.com, em 
05 de janeiro de 2019, apresenta algumas 
informações sobre a queda de um 
helicóptero ocorrida no litoral do Estado de 
São Paulo, no primeiro dia do ano de 2019. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação CORRETA sobre esse acidente: 
 
A) O acidente ocorreu em Caraguatatuba e 
ocasionou a morte dos três ocupantes da 
aeronave (casal e piloto). 
B) O acidente ocorreu em Indaiatuba, não 
teve nenhum óbito registrado e o piloto da 
aeronave é morador da cidade de Bauru. 
C) O acidente ocorreu em Santos, teve 
apenas o óbito do piloto registrado e a 
destruição de um prédio comercial. 
D) O acidente ocorreu em Ubatuba, teve 
registrado somente o óbito de um pedestre 
e o casal ocupante da aeronave reside na 
cidade de Bauru. 

 
 

24) Diversos sites discorreram sobre a 
prisão do médium João de Deus em Goiás. 
O médium se entregou à polícia depois de 
uma negociação entre seu advogado 
Alberto Toron e o delegado-geral da Polícia 
Civil, André Fernandes. O Fundador da 
Casa de Dom Inácio de Loyola foi acusado 
de abusar sexualmente de mulheres 
durante os atendimentos espirituais. Aponte 
a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE o nome civil do médium 
João de Deus.  
 
A) João Inácio de Loyola. 
B) João Teixeira de Faria. 
C) João Loyola Silva. 
D) João Faria Ferreira. 
 
 
25) Iniciada em 14 de junho e com término 
em 15 de julho de 2018 a 32.ª Copa do 
Mundo de Futebol Masculino, com sede na 
Rússia, teve a final disputada entre as 
seleções de França e Croácia. A seleção 
francesa faturou o título pela segunda vez 
em sua história com uma vitória de 4 a 2 no 
estádio Luzhniki, em Moscou. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome do 
jogador que foi eleito pela FIFA (Federação 

Internacional de Futebol) o melhor da 
competição e ficou com a Bola de Ouro. 
 
A) Kylian Mbappé. 
B) Antoine Griezmann. 
C) Luka Modric. 
D) Mario Mandzukic. 
 
 
26) Um incêndio ocorrido no dia 08 de 
fevereiro de 2019 no Centro de 
Treinamento do Flamengo, conhecido como 
Ninho do Urubu, deixou 10 mortos e 3 
feridos, todos com idades entre 14 e 16 
anos. Os dormitórios montados em seis 
containers, segundo a prefeitura, não 
tinham licença municipal. Aponte a 
alternativa que apresenta o possível motivo 
que ocasionou o início do incêndio, 
segundo o Corpo de Bombeiros. 
 
A) Curto-circuito no ar-condicionado. 
B) Vazamento de gás de cozinha. 
C) Curto-circuito no sistema elétrico. 
D) Explosivo lançado nos dormitórios. 
 
 
27) No dia 11 de fevereiro de 2019 morreu 
aos 66 anos de idade o jornalista Ricardo 
Boechat. O jornalista contava com 49 anos 
de carreira e atuou em diversos meios de 
comunicação como “Diário de Notícias”, “O 
Globo”, “Jornal do Brasil”, “O Estado de S. 
Paulo” e “O Dia”. Também fez parte da 
equipe do “Bom Dia Brasil” na TV Globo, 
além do “Jornal da Globo”, passou também 
pelo SBT e foi diretor de jornalismo da 
Band. Atualmente, era apresentador do 
“Jornal da Band” e da rádio “BandNews FM” 
e colunista da revista “Isto É”. Assinale a 
alternativa que apresenta o CORRETO o 
motivo da morte do jornalista Ricardo 
Boechat. 
 
A) Acidente automobilístico, enquanto 
cobria uma reportagem. 
B) AVC (Acidente Vascular Cerebral). 
C) Acidente de helicóptero em uma rodovia 
do Estado de São Paulo. 
D) Câncer maligno no pâncreas. 
 
 
28) Foi publicado, em 18 de junho de 2019, 
Decreto Federal liberando turistas de 
alguns países a entrarem no Brasil sem 
visto. Esse incentivo deve-se a uma forma 
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de aumentar a geração de emprego e renda 
no país. Aponte a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os países contemplados 
pelo respectivo decreto.  
 
A) Portugal, Espanha, Itália e França. 
B) Estados Unidos, Austrália, Canadá e 
Japão. 
C) Inglaterra, Escócia, País de Gales e 
Irlanda. 
D) Irã, Iraque, Israel e Egito. 
 
 
29) Depois de muitos anos de negociação, 
a União Europeia e o Mercosul fecharam 
acordo comercial no dia 28 de junho de 
2019. O acordo de livre comércio envolverá 
28 países da União Europeia e as quatro 
nações do Mercosul, bloco formado por 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (e 
Venezuela que está suspensa). Esse é o 
maior acordo já realizado entre blocos 
econômicos no mundo, e tem como 
principal meta diminuir a quase zero as 
tarifas de importações de produtos entre os 
países envolvidos. Assinale a alternativa 
que aponta CORRETAMENTE quanto 
tempo durou essa negociação.  
 
A) Menos de 15 anos. 
B) Exatos 17 anos. 
C) Quase 18 anos. 
D) Mais de 20 anos. 
 
 
30) No dia 1.º de julho de 2019, no portal 
Exame.abril.com.br, foi noticiado que 
ocorrerá em 13 de outubro de 2019, após 
27 anos de seu falecimento, a canonização 
da primeira Santa Brasileira. Assinale a 
alternativa que traz o CORRETO nome 
dessa santa brasileira. 
 
 
A) Lindalva Justo de Oliveira – Irmã Linda. 
B) Francisca de Paula Martins – Irmã 
Francisca. 
C) Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes 
– Irmã Dulce. 
D) Maria Tereza De Jesus Pereira – Irmã 
Tereza. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


