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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 (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 e meio) pontos 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 a 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- A saída de 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 07/06/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 18/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 12, de 25/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Assistente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – SERVENTE DE LIMPEZA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1) Uma forma de abordar a gestão dos 
resíduos sólidos, é implantando os 3Rs. 
O que significa 3Rs? 
 
A) Reduzir, reutilizar e reciclar. 
B) Reformar, radicalizar e rejeitar. 
C) Reduzir, repensar e reformar. 
D) Repensar, reciclar e rejeitar. 
 
2) Qual opção abaixo contém apenas 
material reciclável? 
 
A) Esponja de aço, porcelana e garrafa 
pet. 
B) Latas de refrigerante, jornal, copo de 
vidro. 
C) Espelho, bituca de cigarro e jornal. 
D) Copo de vidro, fotografia e esponja 
de aço. 
 
3) Algumas atitudes e postura são 
esperadas tanto do líder como dos 
demais colaboradores do serviço de 
limpeza. EXCETO : 
 
A) Higiene corporal e boa apresentação 
pessoal. 
B) Gentileza, educação e respeito com 
clientes internos e externos. 
C) Interesse em novos aprendizados e 
novas oportunidades. 
D) Discussão com conhecidos e amigos 
sobre assuntos internos, que só dizem 
respeito à instituição e ao serviço. 
 
4) Para qualquer profissão, inclusive de 
servente de limpeza, as habilidades e a 
formação não são suficientes em 
situações práticas, onde se deve 
encontrar uma saída ou contornar 
situações inesperadas e difíceis. Para 

isso, um diferencial profissional é muito 
importante. Esse texto se refere à: 
 
A) Atitude, pois ter iniciativa e 
espontaneidade para agir no momento 
certo e solucionar o problema é um 
diferencial profissional. 
B) Seriedade, pois em ambiente de 
trabalho não é permitido bom humor, 
risadas e grandes amizades. 
C) Individualismo, pois em um ambiente 
competitivo o trabalho individual é mais 
valorizado que o trabalho em equipe. 
D) Economia, principalmente na 
reutilização de embalagens de materiais 
de limpeza para outros fins. 
 
5) A saúde é um estado de completo 
bem-estar, ou seja, estar bem nos 
aspectos físico, mental e social. Ao 
contrário do que muita gente pensa, a 
saúde é um bem que pertence ao 
indivíduo e à coletividade, 
fundamentalmente ligada à qualidade de 
vida das comunidades e das famílias. 
Uma das contribuições de cada indivíduo 
é a higiene pessoal para o bem-estar da 
família, da coletividade e da sociedade 
como um todo. Sendo assim, assinale a 
alternativa CORRETA  sobre um dos 
cuidados na higiene pessoal: 
 
A) Estar com as unhas feitas com 
esmalte e sem cutícula. 
B) Tomar banho sempre que necessário 
e no inverno em dias alternados. 
C) Usar sapatos fechados, 
preferencialmente sem meias. 
D) Cuidar da higiene bucal com 
escovação dos dentes e uso do fio dental. 
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6) Muitos microorganismos habitam 
nosso corpo. Uns são úteis para a nossa 
saúde, outros são nocivos. É possível 
que alguns que são úteis passem a ser 
nocivos, dependendo das condições 
internas e externas ao nosso organismo. 
Por isso é necessário: 
 
A) Boa alimentação e cuidados com 
produtos químicos. 
B) Manejo de animais e qualidade de 
vida. 
C) Boas práticas de higiene e bom 
comportamento pessoal. 
D) Manicure e pedicure semanalmente. 
 
7) Lavar as mãos com água e sabonete 
líquido é um ato simples e fundamental 
para prevenção e controle de infecções. 
Indique o passo a passo CORRETO na 
higienização das mãos. 
 
A) Molhar as mãos. Aplicar sabão 
líquido. Esfregar palma, dorso, espaços 
interdigitais, polegar, dedos, unhas. 
Enxaguar as mãos. Secar em papel 
toalha.  
B) Aplicar sabão líquido. Esfregar palma 
e dedos. Molhar e enxaguar as mãos. 
Secar em papel toalha. 
C) Aplicar sabão líquido. Esfregar 
palma, dorso, espaços interdigitais, 
polegar, dedos, unhas. Molhar e 
enxaguar as mãos. Passar álcool 70%. 
D) Molhar as mãos. Aplicar álcool 70%. 
Secar em papel toalha. 
 
8) Algumas técnicas são comuns para 
qualquer serviço de limpeza a fim de 
contribuir com economia de tempo e de 
materiais e bons resultados. As técnicas 
abaixo são essenciais, EXCETO : 
 
A) Iniciar sempre da área mais limpa 
para a mais suja. 
B) Utilizar movimento único, em um só 
sentido, para a limpeza de todas as 
superfícies. 
C) Iniciar a limpeza do fundo da sala 
para a porta. 

D) Sempre varrer ou espanar antes de 
jogar água. 
 
9) Indique a opção INCORRETA  sobre 
técnicas empregadas na limpeza de 
banheiro. 
 
A) Calçar luvas de borracha. 
B) Despejar hipoclorito de sódio a 1% 
dentre e nas bordas do vaso. 
C) Lavar a parte externa do vaso 
esfregando com um pano ou esponja 
molhados na solução detergente, 
tomando especial cuidado com as 
dobradiças. 
D) Misturar vários produtos de limpeza 
para obter melhores resultados de 
desinfecção. 
 
10) Existem disponíveis no mercado 
aspiradores de pó e de líquidos. A 
necessidade do serviço é que irá 
determinar os tipos que deverão ser 
adquiridos, assim como suas 
capacidades. É importante que quem 
utiliza o aspirador de pó e de líquido 
para as duas funções deve sempre: 
 
A) Trocar o filtro com o pó que foi 
aspirado antes de utilizá-lo como 
aspirador de líquidos, assim como deve 
ser devidamente seco após aspirar 
líquidos, antes de utilizá-lo como 
aspirador de pó. 
B) Fazer remoção de sujidade utilizando 
produtos químicos. 
C) Dar brilho com resinas acrílicas 
especiais nas áreas onde se utilizou o 
aspirador de pó e de líquidos, gerando 
filmes mais duros. 
D) Economizar tempo, movimento e 
energia. 
 
11) Indique a opção INCORRETA 
quanto aos princípios básicos na 
operacionalização do processo de 
limpeza: 
 
A) Corredores: dividir corredor ao meio, 
deixando um lado livre para o trânsito de 
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pessoas enquanto procede a limpeza do 
outro. 
B) Não utilizar material de limpeza de 
pisos e banheiros, na limpeza de móveis 
e de outras superfícies. 
C) Os equipamentos elétricos e 
eletrônicos devem ser lavados com água 
corrente e sabão. 
D) Não tocar em maçanetas, telefones ou 
superfícies limpas calçando as luvas de 
trabalho. 
 
12) O código de cores estabelece para os 
diferentes tipos de resíduos, a  
identificação de coletores e 
transportadores, bem como nas 
campanhas informativas para a coleta 
seletiva. As cores utilizadas para 
resíduos orgânicos e resíduos 
ambulatoriais de serviços de saúde são: 
 
A) Azul e Vermelho. 
B) Amarelo e Preto. 
C) Laranja e Roxo. 
D) Marrom e Branco. 
 
13) Os coletores e transportadores 
utilizados para descarte de resíduos de 
cor azul e vermelho correspondem: 
 
A) Metal e madeira. 
B)Resíduos perigosos e resíduos 
radioativos. 
C) Papel, papelão e plástico. 
D) Vidro e resíduos orgânicos. 
 
14) Equipamento de proteção individual 
(EPI) que protege contra o contato com 
fluidos orgânicos, contra umidade gerada 
pelo aerossol e respingos provenientes 
dos procedimentos de limpeza, 
desinfecção de artigos e superfícies, e 
contra acidentes térmico, mecânico e 
químico, é chamado de: 
 
A) Bota de borracha. 
B) Avental. 
C) Protetor ocular. 
D) Luva de pano. 
 

15) Para garantir maior segurança ao 
usuário nas atividades de limpeza as 
escadas devem possuir: 
 
A) Base de metal e ponto de ancoragem. 
B) Plataforma de apoio e laterais para 
suporte de materiais. 
C) Suporte para descarga atmosférica e 
fixação de vidro. 
D) Fixação de luvas e grampo de 
alinhamento. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir e responda às 
questões 16 a18. 
 
A televisão começou a se expandir 
rapidamente após o final da Segunda 
Guerra Mundial. Na época, o cinema 
monopolizava o público noturno e o 
rádio era um meio de comunicação de 
ampla penetração no cotidiano dos lares. 
A televisão poderia ser vista, em termos 
de comunicação, mais próxima do rádio 
do que do cinema. Para assistir a um 
filme era preciso organizar-se. Como no 
teatro, no balé, era preciso acompanhar o 
programa daquela semana, escolher uma 
noite para sair e vestir-se 
adequadamente. Cinema era um 
acontecimento social como o baile, pois 
mantinha o caráter de excepcionalidade: 
tratava-se de um programa diferente 
daquele que normalmente se fazia à 
noite. 
MARCONDES FILHO, Ciro. Televisão 
– a vida pelo vídeo. São Paulo: Moderna, 
1991. in SARMENTO, Leila Lauar. 
Oficina de Redação. São Paulo: 
Moderna, 1998. 
 
16) Após a leitura atenta do texto acima, 
assinale a alternativa em que se encontra 
a ideia-núcleo do mesmo. 
 
A) Diferenças entre cinema e televisão. 
B) O cinema como acontecimento social. 
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C) O rápido desenvolvimento da 
televisão após a Segunda Guerra 
Mundial. 
D) A abrangência do rádio no cotidiano. 
 
17) Qual o recurso do autor para o 
desenvolvimento de suas ideias no 
decorrer do texto? 
 
A) Enumeração dos meios de 
comunicação. 
B) Comparação entre alguns meios de 
comunicação. 
C) Apresentação das causas do avanço 
do rádio como meio de comunicação. 
D) Panorama histórico da evolução do 
cinema como meio de comunicação. 
 
18) O autor afirma que “A televisão 
poderia ser vista, em termos de 
comunicação, mais próxima do rádio que 
do cinema”. Tal afirmação, de acordo 
com o exposto no texto, é 
VERDADEIRA , pois 
 
A) assistir aos programas de TV é menos 
oneroso do que ir ao cinema. 
B) grande parte da população não 
aprecia ir ao cinema. 
C) a TV transmitia cenas da Segunda 
Guerra Mundial e o cinema não. 
D) a expansão da TV fez com que, como 
o rádio, ela se tornasse um meio de 
comunicação muito presente no 
cotidiano dos lares. 
 
19) Pensando em termos de coesão 
textual, após a leitura do período abaixo, 
marque a alternativa cuja palavra não 
pode substituir a palavra “mas”, pois 
altera o sentido desse período. 
André não queria o presente, mas 
deixei-lhe em cima da cama. 
 
A) pois 
B) entretanto 
C) porém 
D) todavia 
    

20) Podemos afirmar que a vírgula foi 
utilizada de modo CORRETO em: 
 
A) A escola, ficou fechada vários meses, 
por causa da reforma. 
B) Os pais chegaram primeiro, e os 
filhos algumas horas depois. 
C) Márcio e os filhos, viajaram para a 
Bahia. 
D) André, gosta de chocolate. 
 
21) Em termos de concordância verbal, 
assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE  as lacunas. 
Já ____ os boletins. 
Ana e eu _____caladas. 
Sou eu que ________. 
 
A) Veio; ficamos; paga 
B) Vieram; fiquei; paga 
C) Vieram; ficamos; pago 
D) Veio; ficamos; pago 
 
22) Marque a alternativa cujas palavras 
preenchem ADEQUADAMENTE  as 
lacunas das orações abaixo. 
O ancião queria remédio _____não 
queria envelhecer. 
Diga _____ vai acento em café. 
______ a mãe estava aos gritos? 
Ninguém sabe o ______. 
 
A) porquê, por que, por que, por quê. 
B) por que, por quê, porque, porque. 
C) por quê, porquê, por quê, porquê. 
D) porque, por que, por que, porquê. 
 

MATEMÁTICA 
 
23) A empresa lançou um jogo para 
computador. No primeiro mês, ela 
vendeu uma certa quantidade. No 
segundo mês, foi vendido o dobro do 
que se vendeu no primeiro mês. No 
terceiro mês, foi vendido o triplo do que 
se vendeu no segundo mês. Sabendo-se 
que no terceiro mês foram vendidos 60 
jogos, qual a quantidade vendida nos três 
meses? 
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A) Foram vendidos 60 jogos. 
B) Foram vendidos 80 jogos. 
C) Foram vendidos 90 jogos. 
D) Foram vendidos 100 jogos. 
 
24) Tiago lançou o seguinte desafio 
matemático para seu amigo Pedro. 
“A diferença entre o quadrado e o 
quádruplo de um número inteiro é -4. 
Que número pensei?” 
 
A) Esse número é 2. 
B) Esse número é 4. 
C) Esse número é 3. 
D) Esse número é 5. 
 
25) Maria e Pedro estavam discutindo 
sobre o tamanho dos peixes que 
pescaram. Maria disse que pescou um 
peixe pesando 3kg a mais do que o de 
Pedro. Maria argumentou que para cada 
1kg do peixe de Pedro o dela tem 1,5kg. 
Qual o peso do peixe de Maria? 
 
A) O peixe de Maria pesou 6kg. 
B) O peixe de Maria pesou 9kg. 
C) O peixe de Maria pesou 5kg. 
D) O peixe de Maria pesou 8kg. 
 
26) A soma das idades de Mário e de sua 
filha Lara é 96 anos. Sabendo que, daqui 
a 8 anos, a idade de Mário será o triplo 
da idade de Lara. Qual a idade de Lara? 
 
A) A idade de Lara é 8 anos. 
B) A idade de Lara é 40 anos. 
C) A idade de Lara é 76 anos. 
D) A idade de Lara é 20 anos. 
 
27) Paula foi verificar sua caixa de 
entrada de e-mails em seu computador e 
verificou que tinha 850 mensagens não 
lidas e então apagou 388 delas. Dias 
depois entraram 840 novas mensagens, 
ela apagou 1.000 mensagens. Quantas 
mensagens ficaram na caixa de entrada 
de Paula? 
 
A) Ficaram 302 mensagens. 
B) Ficaram 1.302 mensagens. 

C) Ficaram 462 mensagens. 
D) Ficaram 840 mensagens. 
 
28) Fui ao mercado “PAGUE MENOS” 
comprar material de limpeza, no caixa 
dei uma nota de R$100,00 para pagar 
uma compra de R$47,00. O caixa pediu 
R$2,00 para facilitar o troco. Tendo 
dado a ele R$2,00, quanto recebi de 
troco? 
 
A) R$50,00. 
B) R$51,00. 
C) R$15,00. 
D) R$55,00. 
 
29) Na caixa d’agua da escola 
“CAMINHO SUAVE”, havia 4.800 
litros de água. Dela foram retirados 25 
baldes com 12 litros cada um. Abriu-se 
então uma torneira que derramava 30 
litros de água até que o tanque ficasse 
cheio, isto é, com 6.000 litros. Durante 
quantos minutos a torneira ficou aberta? 
 
A) A torneira ficou aberta 88 minutos. 
B) A torneira ficou aberta 30 minutos. 
C) A torneira ficou aberta 50 minutos. 
D) A torneira ficou aberta 60 minutos. 
 
30) Carlos ao passar por uma 
concessionária de veículos aproveitou a 
promoção e comprou um carro em 12 
prestações iguais.  

Ele já pagou   das prestações. Quantas 

prestações faltam para Carlos pagar? 
 
A) 2 prestações. 
B) 8 prestações. 
C) 9 prestações. 
D) 3 prestações. 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

31) Com referência a Gestão do Plano de 
Cargos Carreira e Salário –PCCS- 
instituído pela Lei 5.975/10, assinale a 
alternativa CORRETA : 
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A) Compete ao Prefeito Municipal ou 
por delegação ao Secretário Municipal 
dos Negócios Jurídicos promover a 
realização de concurso público. 
B) Compete ao Chefe do Executivo ou 
por deleção ao Secretário Municipal da 
Administração autorizar a realização de 
concurso público. 
C) Compete exclusivamente ao Prefeito 
Municipal executar programas de 
desenvolvimento de recursos humanos. 
D) Compete ao Prefeito Municipal 
autorizar a realização de concurso 
público sendo que tal ato não pode ser 
delegado. 
 
32) A FUNPREV – Fundação de 
Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru, 
segundo a Lei 4830/2002, não  tem por 
objetivo: 
 
A) Gerir o Regime de previdência social 
dos servidores públicos municipais 
efetivos da Administração Direta. 
B) Gerir o Regime de previdência social 
dos servidores públicos municipais 
efetivos da Administração Autárquica. 
C) Gerir o Regime de previdência social 
dos servidores públicos municipais 
efetivos da Câmara Municipal. 
D) Gerir o Regime de previdência social 
dos servidores públicos municipais 
efetivos da Empresa Municipal do 
Desenvolvimento Urbano de Bauru-
EMDURB. 
 
33) Quanto a avaliação de desempenho e 
desenvolvimento para fins de mérito 
profissional, a Lei Municipal 5.975/10 
que instituiu o Plano de Cargos Carreira 
e Salário prescreve: 
 
A) Será realizada por composição média 
de pontos anuais, uma vez a cada 
período de 02 (dois) anos. 
B) Será realizada por composição média 
de pontos anuais, uma vez a cada 
período de 05 (cinco) anos.  

C) Será realizada por composição média 
de pontos anuais, uma vez a cada 
período de 03 (três) anos.  
D) Será realizada por composição média 
de pontos semestrais, uma vez a cada 
período de 12 (doze) meses.  
 
34) A Constituição Federal prescreve 
regras para os servidores públicos. 
Abaixo se encontram prescrições 
contidas na referida lei, EXCETO : 
 
A) São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público, podendo perder o 
cargo em virtude se sentença judicial 
transitada em julgado.  
B) São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público, podendo perder o 
cargo mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. 
C) São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público, podendo perder o 
cargo mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
D) São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público, podendo perder o 
cargo, somente, se cometer falta grave 
apurada mediante processo 
administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
 
35) Qual afirmação abaixo não consta da 
Constituição Federal: 
 
A) Os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 
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B) Vinte por cento dos cargos e 
empregos públicos devem ser reservados 
para as pessoas portadoras de 
deficiência. 
C) O prazo de validade do concurso 
público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período; 
D) A lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 
 

ATUALIDADES 
 
36)  O ano de 2016 é o ano eleitoral. 
Estão programadas as eleições para:  
 
A) Senadores e Deputados. 
B) Presidente da República e Senadores. 
C) Prefeito e Vereadores. 
D) Deputados e Prefeito. 
 
37) Qual o nome do bauruense que foi 
homenageado pela escola de samba 
Mocidade Unida da Vila Falcão com o 
Tema “Asas pra que te quero? O eterno 
sonho de voar” 
 
A) Marco Pontes. 
B) Pelé. 
C) Dedé Santana. 
D) Zico. 
 
38) O mosquito Aedes Aegypti  
transmite as doenças: 
 
A) Dengue, Doença de Chagas e 
Diabetes. 
B) Zika Vírus, HIV e Febre Amarela. 
C) Febre Chikungunya, Hepatite e 
Câncer. 
D) Dengue, Febre Chikungunya e Zika 
Vírus. 
 
39) Leia a reportagem a seguir para 
responder a questão que segue: 
Tragédia em Mariana, causas e 
impactos ainda são investigados. A 

lama deixou mais de 600 
desabrigados. 
Após vários meses, o rompimento da 
barragem de rejeitos de Fundão, em 
Mariana (MG), as causas e os impactos 
do derramamento de pelo menos 34 
milhões de metros cúbicos de lama no 
meio ambiente, segundo o Ibama, ainda 
estão sendo levantadas.  
Fonte: JC Net. Disponível em: < 
http://www.jcnet.com.br/Nacional/2015/12/um-
mes-apos-tragedia-em-mariana-causas-e-
impactos-ainda-sao-investigados.html .> Acesso 
10 de mar. 2016. Adaptado 
 
A mineradora responsável pela tragédia 
em Mariana foi: 
 
A) Samarco. 
B) Ipiranga. 
C) Petrobrás. 
D) Governo de SP. 
 
40) A charge a seguir retrata qual 
acontecimento? 
 

 
Imagem Charge. Disponível em < 
http://www.jcnet.com.br/charge.php?codigo=303
6 >. Acesso em 01 mar. 2016. 
 
A) Entrega da Declaração do Imposto de 
Renda que deverá ser até 30 de abril. 
B) Entrega da Declaração do Imposto de 
Renda que deverá ser até 30 de junho. 
C) Entrega da Declaração do Imposto de 
Renda que deverá ser até 30 de julho. 
D) Entrega da Declaração do Imposto de 
Renda que deverá ser até 30 de maio. 


