Prova Objetiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Recursos Humanos

Edital nº16, de 25/02/2016

PROVA OBJETIVA
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – FISCAL DE POSTURAS
MUNICIPAIS
NOME:__________________________________________________________________________________________
Nº INSCR._________________________________________
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.
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2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será
substituído sob qualquer alegação.
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3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro)
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos ) cada, devendo o candidato obter
no mínimo 60% de acerto para ser aprovado.
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8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova.
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9- No decorrer da Prova não será BOA
permitida
qualquer espécie de consulta bem como
PROVA!
qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos.
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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.
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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. BOA PROVA!
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal.

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 24/05/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a
partir do dia 14/06/2016 no Diário Oficial de Bauru.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Bauru
Concurso Público para o Cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços –
FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01) A Lei nº 5.767/09, determina a
reserva de vagas para idosos, deficientes
físicos ou pessoas com mobilidade física
reduzida em estacionamentos de uso
público, na proporção de número de
vagas. Considerando que em um
estacionamento possui 60 vagas
disponíveis, qual a proporção de reserva
de vagas?
A) 02 (duas) para idosos; 02 (duas) para
deficientes físicos ou mobilidades
reduzidas.
B) 04 (quatro) para idosos; 04 (quatro)
para deficientes físicos ou mobilidades
reduzidas.
C) 03 (três) para idosos; 03 (três) para
deficientes físicos ou mobilidades
reduzidas.
D) 03 (três) para idosos; 02 (duas) para
deficientes físicos ou mobilidades
reduzidas.
02) Qual é o horário de funcionamento
de bares no município de Bauru às
sextas-feiras, estipulado na Lei nº
5.241/05?
A) 06h00m às 23h00m
B) 06h00m às 00h00m.
C) 06h00m às 23h00m, prorrogável mais
uma hora no horário de verão.
D) 06h00m às 00h00m, prorrogável mais
meia hora no horário de verão.
03) Quantas unidades de hospedagens
totalmente adaptadas para o uso das
pessoas portadoras de deficiências
físicas, visuais e auditivas, a Lei nº
4798/2002 obriga os hotéis, motéis,
pensões e pousadas a dispor?

A) Ser dotados de pelos menos 02 (duas)
unidades.
B) Ser dotados de pelo menos 03(três)
unidades.
C) Ser dotados de pelo menos 04
(quatro) unidades.
D) Ser dotados de pelo menos 05 (cinco)
unidades.
04) Conforme Lei nº 4.475, de novembro
de 1999 a quais secretarias municipais
compete
proporcionar,
fiscalizar,
facilitar,
garantir
e
construir
adequadamente a acessibilidade ao meio
físico urbano?
A) Secretaria de Planejamento e
Secretaria de Obras.
B) Secretaria de Planejamento e
Secretaria de Administrações Regionais.
C) Secretaria do Meio Ambiente e
Secretaria de Planejamento.
D) Secretaria de Obras e Secretaria de
Administrações Regionais.
05) Os proprietários ou moradores de
imóveis, tem por obrigação construir o
passeio público em frente ao seu imóvel,
manter o revestimento do passeio sem
rachaduras, saliências, degraus ou
rampas, bem como adequá-lo às normas,
conforme a Lei nº 5.825/09. Uma vez
constatado
pelo
fiscal
alguma
irregularidade, o prazo para execução
completa do serviço, após notificação ou
aprovação será de:
A) 30 (trinta) dias para a construção e 15
(quinze) dias para reparos e conservação.
B) 90 (noventa) dias para construção e
30 (trinta) dias para reparos e
conservação.
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C) 90 (noventa) dias para construção e
15 (quinze) dias para reparos e
conservação.
D) 15 (quinze) dias para construção e 15
(quinze) dias para reparos e conservação.
06) Foi estabelecido por Lei que a
execução de projetos de construção,
reforma ou ampliação de edifícios e de
instalações complementar dependerá
sempre de aprovação pela prefeitura.
Qual é a Lei que estabelece normas para
edificações no Município de Bauru?
A) Lei 5127, de 27 de abril de 2004.
B) Lei 5241, de 05 de abril de 2008.
C) Lei 2339, de 15 de fevereiro de 1982.
D) Lei 2371, de 18 de agosto de 1982.
07) Os projetos de edificação de postos
de serviços deverão atender algumas
exigências, dentre elas podemos
destacar:
A) “As instalações de tanques
subterrâneos de combustíveis deverão ter
no mínimo 3 (três) metros das divisas e
alinhamentos, recuo de 1 (um) metro
entre os tanques, ficando proibida a
instalação de tubulação de respiros nas
divisas do terreno, sendo permitida a sua
instalação com recuo de 5 (cinco)
metros, devendo a tubulação ultrapassar
em 2 (dois) metros o ponto mais alto da
cobertura de bombas”.
B) “As instalações de tanques
subterrâneos de combustíveis deverão ter
no mínimo 3 (três) metros das divisas e
alinhamentos, recuo de 1 (um) metro
entre os tanques, ficando proibida a
instalação de tubulação de respiros nas
divisas do terreno, sendo permitida a sua
instalação com recuo de 2,5 (dois e
meio) metros, devendo a tubulação
ultrapassar em 2 (dois) metros o ponto
mais alto da cobertura de bombas”.
C) “As instalações de tanques
subterrâneos de combustíveis deverão ter
no mínimo 3 (três) metros das divisas e

alinhamentos, recuo de 2 (dois) metros
entre os tanques, ficando proibida a
instalação de tubulação de respiros nas
divisas do terreno, sendo permitida a sua
instalação com recuo de 3 (três) metros,
devendo a tubulação ultrapassar em 2
(dois) metros o ponto mais alto da
cobertura de bombas”.
D) “As instalações de tanques
subterrâneos de combustíveis deverão ter
no mínimo 3 (três) metros das divisas e
alinhamentos, recuo de 1 (um) metro
entre os tanques, ficando proibida a
instalação de tubulação de respiros nas
divisas do terreno, sendo permitida a sua
instalação com recuo de 5 (cinco)
metros, devendo a tubulação ultrapassar
em 1 (um) metro o ponto mais alto da
cobertura de bombas”.
08) Foi aprovada em 2015, uma Lei
Municipal nos termos do Art. 36 do
Estatuto da Cidade e da Seção IX e seus
artigos da Lei Municipal nº 5.631/08,
que dispõe sobre a elaboração do EIV e
RIV. O que significa a sigla EIV e RIV?
A) Estudo de Implantação e Viabilidade
e
Relatório
de
Implantação
e
Viabilidade.
B) Estudo de Impacto de Vizinhança e
Revisão de Impacto de Vizinhança.
C) Estudo e Implantação de Vizinhança
e Relatório de Implantação de
Vizinhança.
D) Estudo de Impacto de Vizinhança e
Relatório de Impacto de Vizinhança.
09) A quem compete vistoriar os
estacionamentos privados?
A) Secretaria de Obras.
B) EMDURB.
C) Secretaria de Planejamento.
D)Secretaria
de
Administrações
Regionais
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10)
Nos
estabelecimentos
que
comercializam alimentos ou bebidas
para consumo no local, a colocação de
mesas e cadeiras no passeio só será
permitida com autorização da Secretaria
de Planejamento. Para colocação de
mesas e cadeiras no passeio público
serão exigidos quais documentos?
A) Inscrição Municipal; Autorização do
4º COMAR; Alvará de funcionamento
da atividade principal.
B) Inscrição Municipal; Alvará de
Funcionamento da atividade principal;
Duas vias de planta em escala,
mostrando as dimensões do passeio no
local,
existência
de
postes
e
equipamentos públicos de qualquer
natureza, o local da porta de acesso ao
público, bem como as dimensões
completas do que pretende instalar.
C) Alvará de Funcionamento da
atividade principal; Duas vias de planta
em escala, mostrando as dimensões do
passeio no local, existência de postes e
equipamentos públicos de qualquer
natureza, o local da porta de acesso ao
público, bem como as dimensões
completas do que pretende instalar; Guia
de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) de profissional habilitado,
responsável pelo projeto e instalação.
D) Inscrição Municipal; Alvará de
Funcionamento da atividade principal;
Duas vias de planta em escala,
mostrando as dimensões do passeio no
local,
existência
de
postes
e
equipamentos públicos de qualquer
natureza, o local da porta de acesso ao
público, bem como as dimensões
completas do que pretende instalar; Guia
de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) de profissional habilitado,
responsável pelo projeto e instalação.
11) Só será autorizado o rebaixamento
de 50% (cinquenta por cento) da testada
do imóvel, quando a mesma tiver
dimensão igual ou superior a:

A) 20 metros;
B) 15 metros;
C) 10 metros;
D) 30 metros.
12) Qual é a área de segurança definida
na Lei 5.127, de 27 de abril de 2004,
para o redor de escolas, onde ficam
expressamente
proibidas
novas
instalações e funcionamento de bares,
ambulantes, casas de jogos eletrônicos, e
demais estabelecimentos comerciais
similares que vendam, forneçam ainda
que gratuitamente ou entreguem bebidas
alcoólicas ou cigarros.
A) 100 metros.
B) 200 metros.
C) 300 metros.
D) 150 metros.
13) A execução de edificação ficará
sujeita à fiscalização municipal, que se
dará quando?
A) Antes do início da obra, quando se
tratar de modificação e/ou acréscimo;
Durante a execução dos alicerces;
Durante a execução da cobertura; Na
conclusão da obra, antes da concessão do
habite-se; A qualquer tempo, a critério
do órgão competente da Prefeitura.
B) Após o início da obra, quando se
tratar de projeto aprovado; Durante a
execução dos alicerces; Durante a
execução da cobertura; Na conclusão da
obra, antes da concessão do habite-se; A
qualquer tempo, a critério do órgão
competente da Prefeitura.
C) Antes do início da obra, quando se
tratar de modificação e/ou acréscimo;
Durante a execução dos alicerces;
Durante a execução da cobertura; Na
conclusão da obra, após a concessão do
habite-se; A qualquer tempo, a critério
do órgão competente da Prefeitura.
D) Antes do início da obra, quando se
tratar de modificação e/ou acréscimo;
Após a execução dos alicerces; Após a
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execução da cobertura; Na conclusão da
obra, antes da concessão do habite-se; A
qualquer tempo, a critério do órgão
competente da Prefeitura.
14) O artigo 70, da Lei 2339/82, instituiu
zonas de uso, representadas por suas
respectivas siglas. Assinale a alternativa
CORRETA.
A) ZR2 - Zona estritamente residencial;
ZC - Zona comercial; ZCC- Zona
estritamente comercial; ZS - Zona
predominantemente de serviços.
B) ZR3 - Zona predominantemente
residencial; ZCC- Zona estritamente
comercial;
ZR4
Zona
preferencialmente residencial; ZS - Zona
predominantemente de serviços.
C) ZS - Zona de serviços; ZCC- Zona de
corredor comercial; ZR4 - Zona
preferencialmente residencial; ZR2 Zona estritamente residencial.
D) ZR2 - Zona predominantemente
residencial; ZCC- Zona estritamente
comercial;
ZR4
Zona
preferencialmente residencial; ZR3 –
Zona estritamente residencial.

sanitários e a reserva de espaços para as
cadeiras de rodas para uso das PPDs.
C) Instalação de rampas, elevadores ou
máquinas transportadoras de cadeira de
rodas, ou outro meio de atendimento as
PPDs, tais como corrimão nas rampas e
nas escadarias, adaptação ou a
construção adequada de sanitários e
serão afixadas em local visível ao
público todas as informações sobre o
atendimento prioritário.
D) Instalação de rampas, elevadores ou
máquinas transportadoras de cadeira de
rodas, ou outro meio de atendimento as
PPDs, tais como corrimão nas rampas e
nas escadarias, adaptação ou a
construção adequada de sanitários e a
reserva de espaços para as cadeiras de
rodas para uso das PPDs.
LÍNGUA PORTUGUESA
Observe o texto e responda às questões
16 a 19.

15) Os Edifícios Públicos, Edifícios de
Uso Público, Edifícios Comerciais e os
de Prestação de Serviço de atendimento
ao público em geral oferecerá a
acessibilidade com?
A) Instalação de rampas, elevadores ou
máquinas transportadoras de cadeira de
rodas, ou outro meio de atendimento as
PPDs, rebaixamento de guias, adaptação
ou a construção adequada de sanitários e
a reserva de espaços para as cadeiras de
rodas para uso das Podas.
B) Construção de rampas em todas as
esquinas e nas faixas de pedestres,
elevadores ou máquinas transportadoras
de cadeira de rodas, ou outro meio de
atendimento as PPDs, tais como
corrimão nas rampas e nas escadarias,
adaptação ou a construção adequada de

(Disponível
em:
http://prosaepolitica.com.br/2013/05/06/
governo-federal-exige-criancas-naescola-mas-naofiscaliza/#.VsIAPvKLTIU. Acesso em
15/02/16)
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16) Depreende-se da leitura da charge
que:
A) mesmo com o passar dos anos a
educação pública continua igual.
B) a petulância dos alunos é um grave
problema educacional.
C) a estrutura física das salas de aula
atrapalha o processo educacional.
D) houve sensível melhora no ensino
público.
17) A leitura crítica deste gênero textual
é possível se considerarmos que:
A) o texto verbal é essencial para o
sentido da charge, excluindo a
necessidade do texto não verbal.
B) o texto não verbal não interfere na
compreensão do texto verbal, além de
produzir falta de sentido.
C) a interação do texto verbal e não
verbal é essencial para a compreensão
crítica do leitor e a produção de sentido.
D) a intenção do texto é atingir
especificamente os profissionais da área
da educação.
18) Qual das palavras escritas na charge
sofreu alteração com a Reforma
Ortográfica?
A) frase
B) descaso
C) público
D) frequente
19) A expressão nada, utilizada na
resposta do aluno, pode ser classificada
morfologicamente como:
A) advérbio de negação.
B) pronome indefinido.
C) substantivo comum.
D) verbo.

Texto para as questões 20 a 22.
Tatuagem vicia? Dá para desfazer?
Todo mundo sabe que é usual as
pessoas acabarem fazendo mais de um
desenho. Dezenas até. Se transforma em
um vício? “Não exatamente”, responde
Johnny Pescatore, profissional com 36
anos de experiência. Para ele, o que as
pessoas querem não é ter a tatuagem em
si, mas sim viver a sensação do processo.
“A adrenalina é grande e isso é o mais
legal, é essa sensação positiva que se
quer reviver mais e mais”. Ele lembra
também que poucos se arrependem de
terem feito. Mas também que seu estúdio
é muito procurado por pessoas que
querem desfazer a tatuagem. Não porque
não gostaram, mas
porque se
arrependeram, como no caso de imagens
da pessoa amada ou os nomes delas.
“Daí o amor muda, vem a decepção e o
que era definitivo vira um problema. Dá
trabalho, mas a gente corrige. A face da
mulher amada, vira uma bruxa”, fala
brincando.
Disponível em:
http://www.segundafeira.com.br/. Acesso
em 28/03/16.

20) De acordo com o texto:
A) as pessoas que optam por fazer
tatuagens buscam adrenalina.
B) para aqueles que fazem tatuagens o
desenho é o menos importante.
C) é impossível desfazer uma tatuagem.
D) a maioria dos tatuados almejam
refazer os desenhos.
21) Ainda sobre o texto acima, a frase:
“Daí o amor muda, vem a decepção e o
que era definitivo vira um problema. Dá
trabalho, mas a gente corrige [...]”:
A) refere-se ao amor às tatuagens.
B) refere-se às tatuagens feitas em
homenagem às pessoas amadas.
C) refere-se ao amor ao corpo.
D) refere-se à instabilidade amorosa.
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22) O emprego do PORQUE pode variar
dependendo de sua função no contexto.
Observe o fragmento: “Não porque não
gostaram, mas porque se arrependeram,
como no caso de imagens da pessoa
amada ou os nomes delas.” A redação de
uma indagação sobre o tema está
CORRETA em:
A) Porque as pessoas querem desfazer a
tatuagem?
B) Por que as pessoas querem desfazer a
tatuagem?
C) As pessoas querem desfazer a
tatuagem porquê?
D) As pessoas querem desfazer a
tatuagem por que?
Leia o texto a seguir para responder às
questões 23 a 25.
Fiscalização fecha cinco bares
por falta de alvará em Santa Maria
Além disso, uma distribuidora de
bebidas também foi interditada.
A prefeitura de Santa Maria fechou
cinco estabelecimentos comerciais por
falta de alvará entre a noite de sexta-feira
e a madrugada deste sábado. Segundo o
superintendente de Fiscalização, Tiago
Candaten, o que motivou a operação
foram denúncias de perturbação de
sossego público. As informações são
da Rádio Gaúcha.
Os locais interditados são: Bar do
Bruxo (Rua Olavo Bilac); Box 54 (Rua
Venâncio Aires); Rockers Soul Food
(Av. Hélvio Basso); Xis do Patronato
(Av. Walter Jobim) e Central de
Bebidas
Serafim (Rua
Serafim
Valandro).
Cada
um
dos
estabelecimentos
comerciais
foi
notificado por perturbação do sossego
público. Dois deles já foram alvo do
Ministério Público (Bar do Bruxo e Box
54).
Além disso, como a prefeitura já
havia notificado os bares pela falta do
alvará de localização, e os locais ainda

não estavam com a documentação em
dia, foi determinado o fechamento. O
alvará é um documento necessário para
que o estabelecimento funcione dentro
das normas previstas na legislação, ou
seja, caso o local não tenha o
documento, não apresenta condições de
segurança para funcionar, diz a
prefeitura.
– Os locais não podem abrir, pois
são clandestinos. Caso descumpram a
determinação, incorrerão em crime,
conforme legislação municipal –, explica
Candaten.
O que dizem os locais fechados
A reportagem da Rádio Gaúcha
tentou contato com os quatro locais. Não
houve retorno do Rockers Soul Food e
do Box 54. Quem atendeu no Bar do
Bruxo preferiu não passar informações.
O proprietário do Xis do Patronato,
Daniel Lopes Brilhante, disse que
tramita na Justiça um processo contra a
prefeitura com relação ao alvará. Ele
informa que foi pedido à prefeitura a
ampliação do horário de funcionamento
do estabelecimento, pois o alvará
anterior não permitia abrir durante a
madrugada. Foi feito um trabalho de
adequação, chefiado por um arquiteto,
para que o estabelecimento estivesse de
acordo com as normas e, então, pudesse
abrir.
A prefeitura emitiu o alvará em
2012, apontando que era para lancheria,
mas não determinava horário de
funcionamento. Com isso, o local passou
a abrir de madrugada. Em uma ação da
prefeitura, o alvará foi cassado, pois é
para lancheria (abertura até 22h). O
estabelecimento, então, entrou na Justiça
e ainda não houve decisão.
No entanto, a prefeitura aponta que
não recebeu o documento pedindo a
ampliação do horário.
Disponível em:
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/g
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eral-policia/noticia/2015/12/. Acesso em
01/03/2016.

LEGISLAÇÃO

23) O texto apresentado pode ser
caracterizado como:
A) reportagem, já que expõe a ação dos
fiscais em Santa Maria.
B) artigo de opinião, pois apresenta a
opinião dos proprietários sobre a
solicitação de alvarás.
C) notícia, pois expõe um fato novo,
seguindo uma sequência narrativa
necessária para despertar o interesse do
leitor.
D) editorial, já que exprime a linha de
argumentação do jornal Diário de Santa
Maria.
24) Segundo o texto, o alvará é um
documento:
A)
necessário
apenas
para
funcionamento de lancheria.
B)
necessário
apenas
para
funcionamento de bares.
C)
necessário
apenas
para
funcionamento de lancheria e bares.
D) necessário para o funcionamento
qualquer tipo de estabelecimento.

o
o
o
de

25) Observe o fragmento: “[...] Em uma
ação da prefeitura, o alvará foi cassado,
[...]”, a palavra em destaque é:
A) sinônima da palavra caçado.
B) apresenta a grafia inadequada, tendo
em vista que a grafia correta é caçado.
C) é hipônima de caçado.
D) parônima em relação à palavra
caçado.

26) De acordo com o inciso I do artigo
23 da Lei nº 3601, de 27 de julho de
1993, qual o órgão responsável em
coordenar a fiscalização e a vigilância
dos edifícios e instalações da
Administração Municipal?
A) A Secretaria do Meio Ambiente.
B) A Divisão de Fiscalização.
C) A Divisão de Receitas Imobiliárias.
D) A Corregedoria Administrativa.
27) De acordo com o inciso II do artigo
24 da Lei nº 3601, de 27 de julho de
1993, a quem compete a coordenação,
supervisão,orientação, acompanhamento,
controle e execução de ações
administrativas?
A) Aos Secretários Municipais.
B) Aos Agentes de Administração.
C) Aos Diretores de Divisão.
D) Ao Prefeito Municipal.
28) De acordo com o artigo 11 do
Decreto nº 11.396, de 17 de novembro
de 2010, a comprovação da condição
insalubre ou perigosa será feita através
de Laudo Técnico. Quem são os
responsáveis em firmar o laudo?
A) O Secretário Municipal de
Administração ou Diretor de Recursos
Humanos ou Diretor de Departamento de
Pessoal.
B) O Secretário Municipal de Saúde ou
Diretor de Departamento de Pessoal ou
Diretor do Ambulatório do Trabalhador.
C) O Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho ou
profissional habilitado.
D) O Diretor de Recursos Humanos ou
Diretor de Apoio ao Servidor
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29) De acordo com o artigo 15 do
Decreto nº 11.396, de 17 de novembro
de 2010, se o servidor preencher os
requisitos necessários à concessão do
adicional requerido, o seu pagamento
será autorizado por qual autoridade?
A) Pelo Chefe da Folha de Pagamento.
B)Pelo Secretário da Administração
Munuicipal.
C) Pelo Diretor de Recursos Humanos.
D)Pelo Diretor de Departamento de
Pessoal.
30) De acordo com o artigo 17 da Lei nº
4830, de 17 de maio de 2002, a quem
compete eleger o Presidente da Funprev?
A) Aos servidores municipais de cargos
de provimento efetivo.
B) Aos servidores municipais inativos.
C) Ao Prefeito.
D) Ao Conselho Curador.
31) De acordo com o artigo 20, inciso
XII da Lei nº 4830, de 17 de maio de
2002, qual o prazo para a Funprev
apresentar o balanço anual ao Prefeito
Municipal, à Câmara Municipal e ao
Promotor de Justiça Curador de
Fundações?
A) Até o dia 30 de janeiro
exercício.
B) Até o dia 28 de fevereiro
exercício.
C) Até o dia 30 de março
exercício.
D) Até o dia 30 de abril
exercício.

33) De acordo com o inciso I do artigo
51 da Lei nº 5804, de 10 de novembro de
2009 qual a instância máxima para
recurso administrativo na Administração
centralizada?
A) O Prefeito.
B) O Chefe de Gabinete.
C) O Secretário Municipal.
D) O Presidente da Câmara.
MATEMÁTICA
34) Uma empresa de refrigerantes muito
conhecida em Bauru, possui um terreno
que tem a forma de um trapézio
retângulo ADEF, conforme mostra a
figura. A empresa irá dividir o terreno e
vender parte dele para uma instituição da
cidade, que tem a forma de um trapézio
retângulo ABCD e as seguintes
dimensões em m: AB 25 m; BC 24 m; e
CD 15 m.
E

de cada
F

de cada
de cada
de cada

32) De acordo com o artigo 27, inciso III
da Lei nº 5804, de 10 de novembro de
2009, quem tem o direito perante a
Administração de formular alegações e
apresentar documentos antes da sua
decisão?
A) O Administrado.

B) O Chefe imediato.
C) O servidor.
D) O Encarregado.

Se cada metro quadrado deste terreno
vale R$ 50,00, qual é o valor total deste
terreno ABCD? Assinale a alternativa
CORRETA.
A) R$ 4.000,00
B) R$ 40.000,00
C) R$ 24.000,00
D) R$ 50.000,00
35) Na cidade de Bauru, o preço pago
por uma corrida de táxi inclui uma
parcela fixa, denominada bandeirada e

Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS (Edital nº
16/2016)
8

uma parcela que depende da distância
percorrida. A bandeirada custa R$ 4,18 e
cada quilômetro rodado custa R$ 0,83.
Assinale a alternativa que corresponde à
distância percorrida por um passageiro
que pagou R$ 14,14.
A) 12 quilometros
B) 10 quilometros
C) 15 quilometros
D) 20 quilometros

38) O custo para se enviar uma
encomenda pelo correio é dada pela
fórmula matemática:

C = 10 + 0, 3⋅ (P −1)

36) Um capital de R$ 1260,00, aplicado
à uma taxa de 2,5% ao mês, produziu
juro simples de R$ 378,00. Por meio dos
seus conhecimentos em Matemática
Financeira, assinale a alternativa que
expressa quanto tempo esse capital
esteve aplicado?
A) 10 meses
B) 5 meses
C) 12 meses
D) 24 meses
37) Uma empresa de transportes de
Bauru possui o seguinte quadro de
funcionário com seus respectivos
salários.
Cargo

A) R$ 1.050,00
B) R$ 1.400,00
C) R$ 4.500,00
D) R$ 1.491,67

Salário
Mensal

MOTORISTA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

R$ 1.400,00
R$ 1.050,00

GERENTE

R$ 4.500,00

ZELADORA

R$ 400,00

MECÂNICO
R$ 1.050,00
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS GERAIS
R$ 550,00
Analisando a tabela, assinale a
alternativa que representa a média
salarial da empresa em questão.

em que P representa a massa da
encomenda, em quilogramas. Qual é, em
reais, o custo para se enviar pelo correio
uma
encomenda
que
pesa
8
quilogramas?
A) R$ 10
B) R$ 20
C) R$ 12,10
D) R$ 20,10
39) O setor de administração da
prefeitura de Bauru precisa fazer uma
compra de papelaria. O setor comprou 5
pacotes de 100 canetas esferográficas
por R$ 4,80 em uma promoção. Quanto
pagaria se comprasse uma dúzia do
mesmo pacote de canetas? Assinale a
alternativa CORRETA:
A) R$ 15,25
B) R$ 11,52
C) R$ 14,80
D) R$ 10,00
40) Dois funcionários prestaram serviços
terceirizados para a prefeitura e
receberam juntos R$ 630,00 por um
trabalho. Se o Funcionário A gastar R$
60,00 do que recebeu, e o Funcionário B
gastar R$ 90,00, ambos ficarão com
quantias iguais. Assinale a alternativa
que expressa a quantia recebida pelo
Funcionário B.
A) R$ 100
B) R$ 50
C) R$ 40
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D) R$ 30
41) No ano de 1940 havia 2.124
habitantes no município de Bauru. Com
o passar do tempo, o número de
habitantes desse município cresceu 10
vezes a cada 20 anos, até atingir
2.124.000 habitantes. Assinale a
alternativa que expressa o ano em que
isso ocorreu.
A) 1950
B) 1960
C) 1970
D) 1980
42) Suponha que o número de indivíduos
de uma determinada população seja dado
pela função:
f (t) = a.2 −bt
em que a variável t é dada em anos e a e
b são constantes. Assinale a alternativa
que expresse as constantes a e b de modo
que a população inicial (t = 0) seja igual
a 1024 indivíduos e a população após 10
anos seja a metade da população inicial.
A) a = 1024; b = 0,1
B) a = 1000; b = 0,3
C) a = 678; b = 0,66
D) a = 1034; b = 0,33
ATUALIDADES
43) Analise as assertivas abaixo, indique
se Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, a
seguir, marque a alternativa que
corresponde
as
informações
VERDADEIRAS:
I – ( ) Recentemente foi vinculado na
imprensa nacional a informação de que
cientistas identificaram 03 (três) planetas
semelhantes
à
Terra,
possuindo
tamanhos e temperaturas semelhantes ao
ambiente que vivemos, sendo estes
potencialmente habitáveis.

II – ( ) Em fevereiro deste ano (2016)
foi anunciado que um par de detectores
laser gigantes conseguiu medir as
minúsculas ondas no espaço e tempo
teorizadas originalmente por Einstein um
século atrás.
III – ( ) Tendo em vista o expressivo
aumento de carpas predadoras na região
sudeste da Austrália, o governo local
optou em eliminar grande número da
espécie utilizando-se de um dos tipos do
vírus
da
herpes
(“Cyprinid
herpesvirus”).
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I.

44) Recentemente
a
Prefeitura
Municipal de Bauru enviou projeto à
Câmara
Municipal
prevendo
a
possibilidade de regularização dos
inúmeros
imóveis
clandestinos
construídos
ou
ampliados
sem
autorização da administração. De acordo
com
referido
projeto,
citada
regularização acarretará as seguintes
consequências aos contribuintes:
A) aplicação das multas pertinentes em
cada caso.
B) obrigatoriedade de adequação de sua
obra aos padrões de construção previstos
no Código de Obras e na Lei de
Zoneamento.
C) obrigatoriedade de efetivar tal
regularização dentro do prazo máximo
de 36 (trinta e seis) meses.
D) obrigatoriedade de apresentação dos
respectivos projetos arquitetônicos,
acompanhados de declarações atestando
a habitualidade de seu imóvel, devendo
tais documentos serem emitidos por
engenheiros, arquitetos ou técnicos de
edificações.

Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS (Edital nº
16/2016)
10

45) Em 08/04/2016 a Prefeitura
Municipal de Bauru através da Secretaria
Municipal
de
Agricultura
e
Abastecimento anunciou a inauguração
de mais 02 (duas) Feiras Livres em nossa
cidade. Estas serão instaladas nos
seguintes bairros:
A) Vila Souto e Vila Pacífico.
B) Núcleo Habitacional Mary Dota e
Granja Cecília.
C) Praças das Cerejeiras e Granja
Cecília.
D) Vila Pacífico e Praça das Cerejeiras.
46) Recentemente o rompimento de uma
das barragens da mineradora Samarco
deu origem a um dos maiores desastres
ambientais ocorridos em nosso país,
causando danos irreparáveis à natureza e
destruindo comunidades inteiras. Indique
qual o principal município atingido por
este evento:
A)
B)
C)
D)

Montes Claros.
Betim.
Belo Monte.
Mariana.

47) Nosso país recentemente participou
de um dos maiores eventos de premiação
artística do mundo. Uma importante obra
brasileira estrelada por Wagner Moura
concorreu ao “Globo de Ouro 2016”.
Indique qual o nome de referida obra:
A)
B)
C)
D)

A) Ansiedade.
B) Câncer.
C) Esclerose Múltipla.
D) Síndrome do Pânico.
49) Atualmente, em razão de critérios
religiosos o mundo tem sofrido inúmeros
ataques terroristas. Aponte os últimos 02
(dois) países atacados pelo Estado
Islâmico:
A)
B)
C)
D)

Brasil e Argentina.
Japão e China.
Cuba e Austrália.
França e Bélgica.

50) Em 17/07/2016 ocorreu uma votação
na Câmara dos Deputados que autorizou
o encaminhamento do processo de
“impeachment” da atual presidência para
o Senado. Caso Dilma Rousseff seja
afastada, quem deverá assumir seu
cargo, SUCESSIVAMENTE:
A) Michel Temer, Eduardo Cunha,
Fernando Henrique Cardoso e Ricardo
Lewandowisk.
B) Michel Temer, Aécio Neves, Renan
Calheiros e Ricardo Lewandowisk.
C) Eduardo Cunha, Renan Calheiros,
Ricardo Lewandowisk e Tiririca.
D) Michel Temer, Eduardo Cunha,
Renan
Calheiros
e
Ricardo
Lewandowisk.

“Narcos”.
“Chatô”.
“Que horas ela volta?”.
“O Palhaço”.

48) Após
ampla
discussão,
em
13/04/2016 foi sancionada a Lei nº
13.269 autorizando a utilização da
substância
denominada
“fosfoetanolamina
sintética”
por
pacientes portadores de:
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