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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 
Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
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 de Respostas, 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 de 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 de 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 de 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 de Resposta. 
 

11- Ao adentrar a sala o candidato não poderá ausentar-se antes do início da Prova. Somente 
poderá ausentar-se, após o início da mesma, para beber água ou ir ao banheiro, 
acompanhado de um fiscal. 

 
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 15/09/2015, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 08/10/2015 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 06, de 23/06/2015 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o Cargo de Agente em Meio Ambiente –  
GUARDA PARQUE 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01)  Uma das funções do Agente em Meio Ambiente - Guarda Parque é prevenir e 
impedir atos ou ações que coloquem em risco a integridade de áreas pré-estabelecidas 
da fauna e flora com interesse ambiental. Na imagem abaixo, as letras A, B, C e D 
correspondem, respectivamente, há quais áreas de interesse ambiental? 
 

 
Mapa das áreas de interesse Ambiental de Bauru – modificada 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Bauru 
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A) Parque Ecológico Tenri, APA Rio Batalha, APA Água Parada, APA Vargem Limpa 
- Campo Novo. 
B) APA Vargem Limpa - Campo Novo, APA Rio Batalha, APA Água Parada, Parque 
Ecológico Tenri. 
C) APA Rio Batalha, APA Água Parada, Parque Ecológico Tenri, APA Vargem Limpa 
- Campo Novo. 
D) APA Água Parada, APA Rio Batalha, Parque Ecológico Tenri, APA Vargem Limpa 
- Campo Novo. 
 
 
02) Ao realizar atividades de proteção e fiscalização ambiental é importante que o 
Agente em Meio Ambiente - Guarda Parque, tenha o conhecimento das categorias que 
pertencem as Unidade de Conservação (UC).  Considerando a Lei nº 9985 de 2000 que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as Estações 
Ecológicas, tal como a Estação Ecológica de Bauru, pertencem a qual categoria? 
 
A) UC de Uso Sustentável. 
B) UC de Proteção Integral. 
C) UC de Proteção Ambiental. 
D) UC de Proteção Parcial. 
 
 
03) O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza  (SNUC) é 
constituído pelo conjunto da unidades de conservação federais, estaduais e municipais e 
de acordo com o que dispõem a Lei nº 9985 de 2000, um dos seus objetivo é: 
 
A) proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. 
B) promover o desenvolvimento sustentável permitindo o uso dos seus recursos naturais 
sem restrições. 
C) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos 
através da introdução de espécies geneticamente modificadas em sua área. 
D) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, não podendo restaurar 
ecossistemas já degradados. 
 
 
04) A Unidades de Conservação (UC) dividem-se em dois grupos com características 
bem específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Entre as 
categorias de Unidades de Conservação apresentadas nas afirmativas abaixo, assinale a 
alternativa que indique quais são de uso mais restritivo.  
 
I – Estação Ecológica 
II – Área de Proteção Ambiental 
III – Parque Nacional 
IV – Floresta Nacional 
V – Refúgio da Vida Silvestre 
VI – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
 
A) I, II e III. 
B) II, IV e VI. 
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C) I, III e V. 
D) III, V e VI. 
 
 
05) Entre as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de Bauru, a única que apresenta 
Plano de Manejo e o Zoneamento Ambiental regulamentado através de Portaria 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru é: 
 
A) APA do Rio Batalha. 
B) APA Campo Novo. 
C) APA do Zoológico e Jardim Botânico. 
D) APA Água Parada. 
 
 
06) Os Planos de Manejo constituem um dos documentos mais importantes para a 
preservação das APAs. São elaborados através de um planejamento integrado e 
participativo e sua finalidade é estabelecer normas, diretrizes, programas e zonas que 
visam auxiliar a preservação dos recursos naturais existentes. Considerando a Portaria 
SEMMA número 010/2014 que estabelece e regulamenta o Plano de Manejo de uma 
das Unidades de conservação de Bauru, estão CORRETOS os objetivos indicados na 
alternativa: 
 
I - Conservar os ecossistemas e a biodiversidade existente na APA; 
II - Controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do solo; 
III - Implantar uma política municipal eficiente e contínua para os ambientes naturais; 
IV - Desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental existente, 
impedindo ações degradadoras; 
V - Proteger a qualidade de água deste importante manancial. 
 
A) I, II, III e V apenas. 
B) II, III e IV apenas. 
C) II, IV e V apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
 
 
07) As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são áreas cobertas ou não por 
vegetação nativa, seu principal objetivo é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, além de 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Considerando a 
Portaria SEMMA número 010/2014 que estabelece e regulamenta o Plano de Manejo de 
uma das Unidades de conservação de Bauru, as APPs deverão ter, respectivamente, 
largura mínima ao longo dos corpos d’água e nascentes: 
 
A) 30 e 50 metros. 
B) 15 e 30 metros. 
C) 20 e 40 metros. 
D) 30 e 40 metros. 
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08)  O Agente em Meio Ambiente – Guarda Parque terá, entre outras funções, que 
fiscalizar e acompanhar atividades de pesquisas nos fragmentos de vegetação nativa do 
município, deverá também auxiliar na recuperação ambiental dessas áreas e ainda 
prevenir e combater incêndios florestais. Essas ações tem por objetivo a preservação do 
patrimônio ambiental das formações vegetais pertencentes a qual(is) bioma(s), 
conforme descreve o Plano de Manejo da Estação Ecológica de Bauru? 
 
A) Mata Atlântica. 
B) Cerrado. 
C) Cerrado e Mata Atlântica. 
D) Cerrado e Caatinga. 
 
 
09) Considerando o Decreto Municipal nº 12.643/14 que disciplina o funcionamento do 
Jardim Botânico Municipal de Bauru para uso e visitação, encontre a alternativa abaixo 
que apresenta apenas os locais abertos à visitação pública: 
 
I - Coleções de plantas vivas (arboreto, orquídeas, bromélias, samambaias, plantas 
aquáticas e jardim medicinal sensorial). 
II - Alagados construídos. 
III - Viveiro de mudas. 
IV - Auditório e oficina do Centro de Educação Ambiental. 
V - Centro de visitação; 
VI - Trilhas de acesso à vigilância e pesquisa. 
VII - Trilha ecológica. 
 
A) I, II, III e V. 
B) I, II, V e VII. 
C) II, IV, V e VI. 
D) III, IV, VI e VII. 
 
 
10) De acordo com a Lei Federal n° 9.795/99, entende-se por Política Nacional de 
Educação Ambiental processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. Entre os itens abaixo, separe aqueles que estão 
relacionados à Educação Ambiental não formal daqueles relacionados aos princípios 
básicos da educação ambiental. 
 
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, 
de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados 
ao meio ambiente; 
III - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
IV - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas 
de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-
governamentais; 
V - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 
entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 
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VI - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação; 
 
Encontre a alternativa CORRETA . 
 

Alternativa Relacionado à Educação 
Ambiental não formal 

Relacionado aos princípios básicos 
da Educação Ambiental 

A) II, IV e VI I, III e V 
B) II, IV e V I, III e VI 
C) I, II e III IV, V e VI 
D) I, III e V II, IV e VI 

 
 
11) O Jardins Botânicos são classificados em três categorias “A”, “B” ou “C”  conforme 
estabelece a Resolução CONAMA nº 339, de 25 de setembro de 2003. Essa 
classificação deve atender critérios técnicos que levam em conta a infra-estrutura, 
qualificações do corpo técnico e de pesquisadores, objetivos, localização e 
especialização operacional. Abaixo são apresentadas algumas exigências da Resolução 
para a classificação dos Jardins Botânicos. 
 
I - dispor de serviços de vigilância e jardinagem, próprios ou terceirizados; 
II - divulgar suas atividades por meio de Informativos; 
III - manter área de produção de mudas, preferencialmente de espécies nativas da flora 
local; 
IV - manter programas de coleta e armazenamento de sementes próprio ou associado; 
V - desenvolver programas na área de educação ambiental; 
VI - possuir biblioteca própria especializada; 
 
Entre os itens acima, quais deles devem ser atendidos por todas as categorias dos 
Jardins Botânicos: 
 
A) I, III e V. 
B) II, III e VI. 
C) II, IV e VI. 
D) II, IV e V. 
 
 
12) A linguagem diz respeito à comunicação, sendo assim, “fala é”: 
 
A) a forma de tonalidade, intensidade e timbre, através da qual usamos para a 
comunicação. 
B) o modo, mais frequente e importante, através da qual os seres humanos utilizam para 
se comunicar. 
C) a velocidade de sua voz. 
D) a compreensão do emissor coincide com o significado pretendido pelo receptor. 
 
 
13) Os componentes essenciais da comunicação humana são: 
 
A) mensagem, confirmação, abertura, destinatário e fecho. 
B) signos, sinais, elementos, código e avaliação. 
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C) emissor, mensagem, receptor, código, destaque e codificador-decodificador. 
D) receptor, feedback, assinatura, ruídos e barreiras. 
 
 
14) Indique nas alternativas abaixo, quais são os níveis na análise dos problemas de 
comunicação: 
 
A) Pessoal, organizacional e tecnológico. 
B) Interpessoal, tecnológico e administrativo. 
C) Intrapessoal, interpessoal, organizacional e tecnológico. 
D) Intrapessoal, organizacional, tecnológico e prático. 
 
 
15) Em todos os locais que o profissional de segurança atua, seu objetivo deve estar 
voltado à: 
 
A) garantia da ordem interna, à preservação da integridade patrimonial, à proteção da 
integridade pessoal, à constatação de irregularidades com as correspondentes 
providências e a satisfação do usuário final. 
B) proteção e integridade do patrimônio, sem importar com o usuário. 
C) atuação preventiva nos limites do local vigiado garantindo a segurança das 
instalações físicas e particular, somente dos locais cobertos. 
D) área da guarda, envolvendo todos os locais de falta de acesso e controle da 
insegurança física e instalações. 
 
 
16) Medidas necessárias para garantir a funcionalidade do sistema preventivo de 
segurança, constituem em verdadeiros obstáculos, para inibir, dificultar e impedir 
qualquer ação criminosa, podendo ser citados como: 
 
A) medidas estéticas, dinâmicas, pontos estratégicos, pontos vulneráveis e de difícil 
acesso. 
B) medidas estáticas, dinâmicas, pontos estratégicos, pontos vulneráveis e de riscos. 
C) medidas dinâmicas, abordagem à distância, vigilância, pontos que permitam visão 
dupla. 
D) pontos que permitem visão ampla do perímetro de segurança, vigilância externa e 
sinalização. 
 
 
17) Assinale a alternativa que indique CORRETAMENTE  o que são medidas 
estáticas: 
 
A) Medidas de atuação inteligente, que a pessoa capacitada em fazer a segurança física 
das instalações e dignitários utiliza, como por exemplo, abordagem à distância. 
B) Medidas de atuação que é utilizada em caso de necessidade de fornecer segurança 
externa. 
C) São barreiras e equipamentos utilizados no sistema de segurança que visam inibir e 
impedir ações criminosas e garantir com maior eficiência a segurança, podendo ser: 
barreiras perimetrais, CFTV, alarmes, e outros. 
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D) Comprometimento do profissional no caráter preventivo e sucesso de sua atuação, 
desenvolvendo plano de insalubridade básica. 
 
 
18)  No controle de acesso de pessoas, o profissional responsável pela segurança deve: 
 
A) Julgar as pessoas pela aparência, sempre levando em consideração a educação e 
comportamento da pessoa que se aproxima. 
B) Fazer inspeção visual, abordagem preferencialmente a distância, nunca julgar pela 
aparência, fazer a identificação pessoal. 
C) Observar cada indivíduo que adentrar ao local, seguindo o mesmo se observar algo 
que chame a atenção, realizando a abordagem com defesa pessoal. 
D) Na entrada e na saída deve haver um rígido controle visando garantir somente a 
proteção do profissional de segurança e mostrar eficiência perante o superior. 
 
 
19) Seguir padrões e valores, tanto na sociedade, quanto na organização são essenciais 
para alcançar a excelência profissional e o mercado exige atualização e aperfeiçoamento 
constante. Sendo assim a postura ética é de suma importância. Podemos definir como 
ética: 
 
A) o conjunto de valores morais que conduzem o comportamento humano dentro da 
sociedade seguindo regras e normas dos padrões éticos sociais. 
B) seguir regras, metas e objetivos pensando apenas em si mesmo. 
C) praticar aperfeiçoamento constante visando melhoria do trabalho e favorecendo 
somente a sociedade, deixando o valor moral sem consideração. 
D) ganhar credibilidade e confiança de superiores e demais colegas de trabalho, 
omitindo fatos e contribuindo para que ocorram grupos separados na empresa e não de 
equipe. 
 
 
20) O Guarda Parque tem que ser vigilante o tempo todo, devendo cumprir as seguintes 
tarefas: 
 
A) Controle de acesso de pessoas, veículos e materiais, realizando a observância da 
circulação interna das pessoas. 
B) Postura e observação crítica somente quando se deparar com delinquentes, jovens e 
crianças são prioridade. 
C) Manter a atenção redobrada, conscientização e mostrar-se indisciplinado são sua 
função principal. 
D) Deve ser organizado, controlar, vigiar, omitir fatos e se comprometer com o usuário 
final. 
 
 
21) Postura de atendimento está relacionado com as suas atitudes e o seu modo de agir 
com quem está sendo atendido naquele momento. Para bem atender, o profissional 
deverá: 
 
A) Manter boa apresentação pessoal, cuidando da higiene pessoal. 
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B) Tocar no cliente, não gritar, evitar semblante rígido, manter corpo ereto quando 
estiver em pé, não usar gírias ou palavrões. Usar diálogo para boa comunicação. 
C) Entender o lado humano e justificar as falhas da organização a partir da explicação 
de que errar é humano e falar mal da instituição que trabalha. 
D) Ter uma postura física adequada, mantendo semblante rígido e agindo de forma 
calculista. 
 
 
22) Comunicação Interpessoal é o método de comunicação que promove a troca de 
informações entre duas ou mais pessoas então temos que: 
 
A) ter cuidado e a preocupação dos interlocutores na transmissão dos dados ou das 
informações em questão para que se obtenha o sucesso no processo desejado. 
B) ter cuidado e a preocupação dos interlocutores na transmissão dos dados ou das 
informações em questão, transmitir somente o esperado, omitindo informações 
necessárias. 
C) ter cuidado e a preocupação dos interlocutores na transmissão dos dados ou das 
informações em questão transmitir todas as informações, detalhes e acrescentar dados 
incorretos. 
D) ter cuidado e a preocupação dos interlocutores na transmissão dos dados ou das 
informações em questão, transmitir todas as informações, inferindo em todo o processo 
com dados não verídicos. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto que segue e responda as questões 23 a 25. 
 
FLOR-DE-MAIO 
 
Entre tantas notícias do jornal - o crime do Sacopã*, o disco voador em Bagé, a nova 
droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e 
com foice, o possível aumento do pão, a angústia dos Barnabés - há uma pequenina nota 
de três linhas, que nem todos os jornais publicaram.  
Não vem do gabinete do prefeito para explicar a falta d’água, nem do Ministério da 
Guerra para insinuar que o país está em paz. Não conta incidentes de fronteira nem 
desastre de avião. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico, e nos informa 
gravemente que a partir do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta chamada 
"flor-de-maio" está, efetivamente, em flor.  
Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado convite, foi deixar a mesa da redação e 
me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do 
horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonema a 
dar, providências a tomar. Agora já desce a noite, e as plantas em flor devem ser vistas 
pela manhã ou à tarde, quando há sol - ou mesmo quando a chuva as despenca e elas 
soluçam no vento, e choram gotas e flores no chão.  
Suspiro e digo comigo mesmo - que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não 
acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no 
que foi - um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e 
da inquietação dos minutos que voam. Qualquer uma destas tardes é possível que me dê 
vontade real, imperiosa, de ir ao Jardim Botânico, mas então será tarde, não haverá mais 
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"flor-de-maio", e então pensarei que é preciso esperar a vinda de outro outono, e no 
outro outono posso estar em outra cidade em que não haja outono em maio, e sem 
outono em maio não sei se em alguma cidade haverá essa "flor-de-maio". 
No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém - uma 
pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire desta crônica a sua 
única substância, a informação precisa e preciosa: do dia 27 em diante as "flores-de-
maio" do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação 
saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a "flor-de-maio" - talvez com 
a mulher e as crianças, talvez com a namorada, talvez só.  
Ir só, no fim da tarde, ver a "flor-de-maio"; aproveitar a única notícia boa de um dia 
inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade 
imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu 
vos direi que nem tudo está perdido, e que vale a pena viver entre tantos sacopãs de 
paixões desgraçadas e tantas cofaps de preços irritantes; que a humanidade 
possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma 
crônica. 

* Crime do Sacopã: crime acontecido no Rio de Janeiro, na década de 1950." 
Fonte: BRAGA, Rubem. Para Gostar de Ler (Volume 2) - Crônicas. 

 
 
23) Segundo o texto, em que essa notícia lida no jornal se diferencia de tantas outras? 
 
A) Informa sobre uma flor rara, que, segundo o autor, só pode ser encontrada em jardins 
botânicos. 
B) Trata-se de uma boa notícia, diferentemente das outras enumeradas na crônica, que 
tratam de conflitos e desastres. 
C) Trata-se de um convite irrelevante e que, por isso, acaba por não merecer a atenção 
do autor. 
D) É uma notícia paga pelo Jardim Botânico, pois caso contrário, não seria publicada, 
devido à sua pouca importância. 
 
 
24) O narrador, depois de ler a notícia, segue seu impulso?  
 
A) Sim; ele escreve a crônica. 
B) Não, pois ele considera a notícia sem importância. 
C) Não; ele não visita o Botânico. 
D) Sim; ele convida as pessoas para uma visitação ao Botânico. 
 
 
25) O narrador deixa claro que escreve sua crônica com uma intenção. Qual é? 
 
A) Para enaltecer as florações de maio. 
B) Para fazer o leitor perceber que nem todas as notícias são relevantes. 
C) Com a intenção de noticiar a importância dos jardins botânicos. 
D) Com a esperança de que alguém a leia e vá ao Jardim apreciar a exposição. 
 
 
26)  Há apenas uma alternativa cujas palavras preenchem CORRETAMENTE  as 
lacunas abaixo. Assinale-a. 
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Ela estudou muito, _____ não conseguiu boas notas. 
Ele se comportou _____. 
____ estão os livros? 
Essas atitudes vão _______ do que eles pregam. 
 
A) Mas; mal; onde; ao encontro. 
B) Mais; mal; aonde; de encontro. 
C) Mas; mau; aonde; ao encontro. 
D) Mais; mal; onde; de encontro. 
 
 
27) Em relação ao emprego da palavra “porque”, assinale a alternativa cujas opções 
preenchem adequadamente as lacunas das orações abaixo. 

 
Este é o caminho ________ passo todos os dias. 
Você não compareceu _______? 
Tirou boa nota ______ estudou bastante. 
Não compreendemos o _______ da briga. 
 
A) Porque; porquê; porque; por quê. 
B) Por quê; por que; por que; porquê. 
C) Porque; por quê; porquê; por quê. 
D) Por que; por quê; porque; porquê. 
 
 
28) Quanto ao uso ou a omissão do acento gráfico, marque a alternativa que traz todas 
as palavras CORRETAS. 

 
A) Caracol; refém; bonus; pôster. 
B) Grátis; forum; bênção; ítem. 
C) Germens; gérmen; pólen; polens. 
D) Álibi; têxtil; cancêr; gratuíto. 
 
 
29) Assinale a alternativa cujas expressões preenchem adequadamente, em termos de 
concordância nominal, os espaços das orações abaixo. 
 
Mantenha os pés e as mãos sempre _________. 
Ela _____ não sabia disso. 
Essas máquinas funcionam por si _____. 
Tenho uma colega que é ______ ingênua. 
 
A) Limpas; mesmo; sós; meia. 
B) Limpos; mesma; sós; meio. 
C) Limpas; mesma; só; meia. 
D) Limpos; mesmo; só; meio. 
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30) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão ortograficamente 
CORRETAS. 
 
A) Enxarcado; lazanha; entupir; previnir. 
B) Disenteria; desprevenido; umedecer; enxurrada. 
C) Umbigo; prevenir; criolina; quizeram. 
D) Puseram; tigela; marcineiro; enchoval. 
 

ATUALIDADES 
 
31) A 16ª Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru, promovida pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e prevista para os dias 30 de maio a 03 de junho de 2015, 
tinha como objetivo alertar a população sobre a importância de mudar hábitos na 
geração e destinação de resíduos, e tinha como tema: 
 
A) “Sustentabilidade e Meio Ambiente”. 
B) “Inovação e Atitude: em busca da sobrevivência”. 
C) “Estilo de Vida: Ação e Reação no Ambiente”. 
D) “Mudanças Climáticas: em busca do equilíbrio”. 
 
 
32) No dia 25 de março de 2015 foi anunciada a fusão da empresa H.J. HEINZ com a 
KRAFT FOODS, formando assim a quinta maior companhia de alimentos e bebidas do 
mundo. Os responsáveis pela aquisição foram as empresas 3G Capital e Berkshire 
Hathaway, que em 2013 haviam adquirido justamente a HEINZ. A empresa brasileira 
3G Capital é controlada pelos executivos, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira 
e Marcel Herrmann Tell, já a norte-americana Berkshire Hathaway tem como principal 
acionista o mega-investidor: 
 
A) George Soros. 
B) Bill Gates. 
C) Warren Buffett. 
D) Mark Zuckeberg. 
 
 
33) No dia 20 de maio de 2015 foi sancionada a lei que regulamenta o acesso ao 
patrimônio genético de plantas e animais do país, estabelecendo um marco legal para a 
exploração da biodiversidade brasileira, que é a maior do planeta. Agora a comunidade 
científica espera que o país dê mais um passo importante e ratifique a sua participação 
no acordo internacional sobre o acesso a recursos genéticos e a repartição justa e 
equitativa dos benefícios de sua utilização, estabelecido pela Convenção sobre 
Biodiversidade Biológica (CDB), e que recebe o nome de: 
 
A) Protocolo de Kyoto. 
B) Protocolo de Nagoya. 
C) Protocolo de Montreal. 
D) Protocolo de Londres. 
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34) No dia 24 de março de 2015 um avião modelo Airbus A320 da companhia alemã 
Germanwings caiu nos Alpes franceses, matando seus 150 ocupantes incluindo 
passageiros e tripulação. A aeronave fazia o trajeto entre Barcelona (Espanha) e 
Düsseldorf (Alemanha), e segundo investigações o copiloto Andreas Lubitz foi o 
responsável por mudar o curso e provocar o acidente. A Germanwings é uma 
companhia aérea alemã, que tem como objetivo oferecer voos a baixo custo, e é uma 
subsidiária que faz parte de um grupo formado por outra empresa aérea, a: 
 
A) Lufthansa. 
B) Iberia. 
C) Qantas. 
D) Emirates. 
 
 
35) Em comemoração aos 110 anos do Rotary Internacional, foi organizada uma 
caminhada na manhã do dia 22 de fevereiro de 2015 na Avenida Getúlio Vargas, e 
contou com a participação de cerca de 800 pessoas. O objetivo da caminhada era alertar 
a população sobre a campanha de vacinação da poliomielite, que tem como 
característica: 
 
A) Doença viral que causa uma infecção do sistema respiratório. 
B) Doença viral que pode afetar os nervos e levar a paralisia parcial ou total. 
C) Inflamação causada geralmente por vírus ou bactéria, e tem como principais 
sintomas forte dor de cabeça e rigidez de nuca. 
D) Doença infecciosa, não contagiosa, que causa espasmos dolorosos, rigidez dos 
músculos e distúrbios neurológicos. 
 

LEGISLAÇÃO  
 
36) De acordo com o parágrafo 3º do art. 22 da Lei nº 5975 de 01 de outubro de 2010, 
alterado pelo art. 16 da Lei 6423, de 17 de outubro de 2013, a partir de que data o 
servidor com titulação na área correlata terá direito à promoção? 
 
A) A partir da data da conclusão do curso. 
B) A partir da data em que comprovar sua formação. 
C) A partir da solicitação e após a vigência desta Lei. 
D) Só terá direito com titulação na área de atuação. 
 
 
37) De acordo com o art. 21 da Lei nº 3.781, de 21 de outubro de 1994, em que resultam 
as infrações praticadas pelo servidor? 
 
A) Em destituição do cargo público. 
B) Em pena de advertência ou suspensão. 
C) Em demissão. 
D) Em responsabilidade penal. 
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38) De acordo com o art. 23 da Lei nº 3.781, de 21 de outubro de 1994, o que ocorrerá 
com o funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e 
regulamentares? 
 
 
A) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias. 
B) Será punido com suspensão de 30 (trinta) dias. 
C) Será responsabilizado pelo respectivo custo. 
D) Deverá devolver imediatamente os materiais adquiridos. 
 
 
39) De acordo com o art. 71 da Lei nº 5975 de 01 de outubro de 2010, acrescentado pelo 
art. 28 da Lei 6423, de 17 de outubro de 2013, quando será concedido ao servidor 01 
(um) nível na escala salarial? 
 
A) Após 02 (dois) anos de efetivo exercício no cargo. 
B) Após 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo. 
C) Após 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo. 
D) Ao término do Estágio Probatório, mediante homologação. 
 
 
40) De acordo com o art. 58 da Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2002, o que ocorrerá com 
o segurado que deixar de contribuir para o regime de previdência por mais de 03 (três) 
meses consecutivos, ou 06 (seis) intercalados? 
 
A) Terá seus direitos de segurado suspensos até o restabelecimento e regularização das 
respectivas contribuições. 
B) Perderá a qualidade de segurado. 
C) Terá sua inscrição de segurado cancelada. 
D) Poderá responder processo administrativo, sob pena de suspensão do pagamento 
administrativamente. 
 
 
 
 


