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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (14 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) 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 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 25/10/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 10/11/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº18, de 20/08/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – 

COMPRADOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Nos termos do Código Civil 

considera-se empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços. Para a 

regularidade do empresário é obrigatória 

a sua inscrição no órgão competente. 

Diante desta afirmativa, assinale a 

resposta CORRETA: 

 

A) A inscrição do empresário deverá ser 

realizada no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a critério do 

empresário. 

B) O empresário que constituir sucursal, 

filial ou agência, em lugar sujeito à 

jurisdição de outro Registro Público de 

Empresas Mercantis, neste deverá 

também inscrevê-la, com a prova da 

inscrição originária, sendo dispensada a 

averbação da constituição do 

estabelecimento secundário no Registro 

Público de Empresas Mercantis da 

respectiva sede. 

C) Se o empresário individual admitir 

sócios poderá solicitar ao Registro 

Público de Empresas Mercantis a 

transformação de seu registro de 

empresário para registro de sociedade 

empresária. 

D) Os documentos necessários ao 

registro do empresário deverão ser 

apresentados ao Registro Público de 

Empresas Mercantis, no prazo de 60 

(sessenta) dias, contado da lavratura dos 

atos respectivos. 

 

02) Para a habilitação nas licitações, 

dentre as documentações exigidas, tem-

se aquela relativa à habilitação jurídica. 

Podemos dizer que a habilitação jurídica 

do empresário consiste em: 

 

A) Prova de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Geral de Contribuintes (CGC). 

B) Prova de inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

C) Prova de regularidade para com a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

D) Registro comercial, no caso de 

empresa individual e ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus 

administradores. 

 

03) Nas contratações públicas da 

administração direta e indireta, 

autárquica e fundacional, federal, 

estadual e municipal, deverá ser 

concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte,  objetivando 

a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal 

e regional, a ampliação da eficiência das 

políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica. Diante deste 

enunciado é CORRETO afirmar que a 

administração pública: 

 

A) Deverá realizar processo licitatório 

destinado exclusivamente à participação 

de microempresa e empresa de pequeno 

porte nos itens de contratação cujo valor 
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seja de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). 

B) Poderá, em relação aos processos 

licitatórios destinados à aquisição de 

obras e serviços, exigir dos licitantes a 

subcontratação de microempresa, 

vedando a contratação de empresa de 

pequeno porte. 

C) Deverá estabelecer, em certames para 

aquisição de bens de natureza divisível, 

cota de até 25% do objeto para a 

contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte.  

D) Poderá nos processos licitatórios 

dispensar a documentação relativa à 

habilitação jurídica e à regularidade 

fiscal para as microempresas e empresas 

de pequeno porte.  

 

04) Em relação aos benefícios 

concedidos às microempresas e 

empresas de pequeno porte nos 

processos licitatórios é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) Nas licitações públicas, a 

comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato. 

B) Havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao  momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério 

da administração pública, para a 

regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão 

negativa.  

C) Nas licitações será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

D) O tratamento diferenciado para as 

microempresas e empresas de pequeno 

porte se aplica mesmo que não seja 

vantajoso para a administração pública 

ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

 
05) São objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, 

EXCETO o seguinte: 

 

A) construir uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

B) erradicar a pobreza e a 

marginalização. 

C) garantir o desenvolvimento nacional. 

D) valorizar o mercado capitalista. 

 

06) De acordo com a Constituição 

Federal de 1988, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações apenas de seu 

interesse particular. 

B) os órgãos públicos não tem o dever 

de prestar informações, mesmo quando 

os indivíduos solicitarem. 

C) a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. 

D) todos podem obter informações dos 

órgãos públicos, mesmo aquelas 

informações que sejam imprescindíveis à 

segurança da sociedade e do Estado.  

 

07) Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) o prazo de validade do concurso 

público será de até dois anos, 

prorrogável três vezes, por igual período. 

B) são estáveis após 3 (três) anos de 

efetivo exercício os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. 

C) como condição para a aquisição de 

estabilidade, é obrigatória a avaliação 

especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. 

D) o servidor público estável somente 

perderá o cargo: em virtude de sentença 

judicial transitada em julgado; por 
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processo administrativo, assegurada a 

ampla defesa; mediante procedimento de 

avaliação periódica de desempenho, 

assegurada ampla defesa. 

 

08) Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) a administração pública direta e 

indireta dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios deverá obedecer aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

B) compete aos Municípios organizar e 

prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local. 

C) as pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade 

causarem a terceiros, sem terem 

qualquer direito de regresso contra o 

responsável. 

D) o servidor público civil tem direito à 

livre associação sindical. 

 

09) A Lei nº 10.520/2002 institui, no 

âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

a modalidade de licitação denominada 

pregão. Nos termos de referida lei é 

CORRETO afirmar: 

 

A) A fase externa do pregão será 

iniciada com a justificação da 

necessidade de contratação e definição 

do objeto do certame pela autoridade 

competente. 

B) Aberta a sessão o pregoeiro procederá 

primeiramente a abertura do invólucro 

contendo os documentos de habilitação 

dos licitantes presentes na sessão para 

verificação do atendimento das 

condições fixadas no edital. Verificado o 

atendimento das exigências fixadas no 

edital será procedida a abertura das 

propostas destes licitantes. 

C) Apresentado recurso, o mesmo será 

decidido e o pregoeiro fará a adjudicação 

do objeto da licitação ao licitante 

vencedor. 

D) Quem, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 

de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

10) Sobre licitações e contratações pela 

administração pública de serviços de 

publicidade prestados necessariamente 

por intermédio de agências de 

propaganda, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios está INCORRETO afirmar 

que: 

 

A) Nas contratações de serviços de 

publicidade, poderão ser incluídos como 

atividades complementares os serviços 

especializados pertinentes de assessoria 

de imprensa, comunicação e relações 

públicas. 

B) Na contratação dos serviços de 

publicidade, faculta-se a adjudicação do 

objeto da licitação a mais de uma 

agência de propaganda, sem a 

segregação em itens ou contas 

publicitárias, mediante justificativa no 

processo de licitação. 

C) Nas licitações e contratações pela 

administração pública de serviços de 

publicidade prestados necessariamente 

por intermédio de agências de 
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propaganda será adotado como 

obrigatórios os tipos “melhor técnica” ou 

“técnica e preço”. 

D) As agências contratadas deverão, 

durante o período de, no mínimo, 5 

(cinco) anos após a extinção do contrato, 

manter acervo comprobatório da 

totalidade dos serviços prestados e das 

peças publicitárias produzidas. 

 

11) Para os fins da Lei nº 8666/93 

considera-se empreitada por preço global 

quando: 

 

A) Se contrata um empreendimento em 

sua integralidade, compreendendo todas 

as etapas das obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira 

responsabilidade da contratada até a sua 

entrega ao contratante em condições de 

entrada em operação, atendidos os 

requisitos técnicos e legais para sua 

utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as 

características adequadas às finalidades 

para que foi contratada. 

B) Se contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades 

determinadas. 

C) Se contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo e total. 

D) Se ajusta mão-de-obra para pequenos 

trabalhos por preço certo, com ou sem 

fornecimento de materiais. 

 

12) Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto a licitação na 

modalidade de Pregão Eletrônico, 

conforme o disposto nos Decreto nº 

5.504/2005 e Decreto Municipal n.º 

10.123/05: 

 

A) O Decreto nº 5.504/2005 estabelece a 

exigência de utilização do pregão, 

preferencialmente na forma eletrônica, 

para entes públicos ou privados, nas 

contratações de bens e serviços comuns, 

realizadas em decorrência de 

transferências voluntárias de recursos 

públicos da União, decorrentes de 

convênios ou instrumentos congêneres, 

ou consórcios públicos. 

B) Caberá ao Município de Bauru a 

indicação do provedor do sistema 

eletrônico e o credenciamento do 

pregoeiro e da respectiva equipe de 

apoio designados para a condução do 

pregão. 

C) A publicação do edital será feita 

obrigatoriamente por meio de publicação 

de aviso no Diário Oficial do Município 

e por meio eletrônico, quando o valor 

estimado para a contratação for inferior a 

R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 

mil reais) e por meio de publicação de 

aviso no Diário Oficial do Município, 

por meio eletrônico, em jornal de grande 

circulação e Diário Oficial do Estado de 

São Paulo, quando o valor estimado para 

a contratação for igual ou superior a R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 

reais). 

D) Só serão aceitos os lances cujos 

valores forem inferiores ao último lance 

que tenha sido registrado no sistema, 

podendo o instrumento convocatório 

estipular valor de redução mínima entre 

os lances. 

 

13) Nos termos do Decreto Municipal nº 

11.317/2010, no processo de 

inexigibilidade de licitação a Secretaria 

interessada emitirá solicitação de 

compra/serviço que deverá conter 

obrigatoriamente, além de outras 

exigências: 

 

A) Justificativa do preço e da escolha do 

fornecedor. 

B) Três orçamentos (pesquisas de preço) 

e comprovante de envio de e-mail ou 

entrega de pesquisa de preço de 

eventuais empresas consultadas e que 

não responderam. 

C) Justificativa da escolha do fornecedor 

e três orçamentos (pesquisas de preço). 

D) Documentos comprobatórios da 

inexigibilidade de licitação, como 

atestado/certidão fornecido pelo órgão 

de registro do comércio do local em que 



 

 
Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – COMPRADOR (Edital nº 18/2016)      5 

 

se realizou a licitação ou a obra ou o 

serviço pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, em caso de 

exclusividade (art. 25, I, da Lei Federal 

nº 8666, de 21 de junho de 1.993) e 

comprovante de envio de e-mail ou 

entrega de pesquisa de preço de 

eventuais empresas consultadas e que 

não responderam. 

 

14) O registro de preços, conforme 

Decreto Municipal nº 13.093/2016, 

observará, entre outras, as seguintes 

condições: 

 

A) Vedação de acréscimos nos 

quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993.  

B) Inclusão e registro, na respectiva ata 

na forma de anexo, do registro de todos 

os licitantes que ofertaram preços iguais 

ou inferiores ao preço médio de mercado 

apurado na fase prévia da licitação. 

C) Responsabilidade do órgão 

participante em gerenciar a ata de 

registro de preços. 

D) Obrigação da administração de 

contratar os itens registrados. 

 

15) O instrumento do contrato é 

obrigatório, em regra: 

 

A) Nos casos de compra com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, 

dos quais não resultem obrigações 

futuras. 

B) Nos casos de Tomada de Preços. 

C) Na inexigibilidade de licitação de 

qualquer valor. 

D) Nos casos de dispensa de qualquer 

valor. 

 

16) Quanto a aquisição dos gêneros 

alimentícios com recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do 

PNAE, não é correto afirmar que: 

 

A) No mínimo 40% (quarenta por cento) 

deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da 

reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas. 

B) A aquisição poderá ser realizada 

dispensando-se o procedimento 

licitatório, desde que os preços sejam 

compatíveis com os vigentes no mercado 

local, observando-se os princípios 

inscritos no art. 37 da Constituição 

Federal, e os alimentos atendam às 

exigências do controle de qualidade 

estabelecidas pelas normas que 

regulamentam a matéria. 

C) O percentual mínimo dos recursos 

previsto que deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações poderá ser dispensado 

quando houver a impossibilidade de 

emissão do documento fiscal 

correspondente. 

D) A aquisição dos gêneros alimentícios 

será realizada, sempre que possível, no 

mesmo ente federativo em que se 

localizam as escolas, observando-se as 

diretrizes da alimentação escolar. 

 

17) Para a habilitação nas licitações 

exigir-se-à dos interessados, conforme 

artigos 28 a 31 da Lei nº 8666/93, a 

documentação abaixo, EXCETO: 

 

A) Inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada da 

prova de diretoria em exercício. 

B) Comprovação de quitação de 

anuidade junto a entidades de classe. 

C) Prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho. 

D) Indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37


 

 
Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – COMPRADOR (Edital nº 18/2016)      6 

 

realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

 

18) Quanto a chamada pública para 

aquisição de gêneros alimentícios para a 

alimentação escolar é INCORRETO 

afirmar que deverá: 

 

A) Ser publicada em jornal de circulação 

local e na forma de mural em local 

público de ampla circulação, no 

endereço da internet, caso haja, e 

divulgado para organizações locais da 

agricultura familiar e para entidades de 

assistência técnica e extensão rural do 

município ou do estado. Se necessário, 

publicado em jornal de circulação 

regional, estadual ou nacional e em 

rádios locais. 

B) Permanecer aberta para recebimento 

dos projetos de venda por um período 

mínimo de 30 dias.  

C) Ter como base para o preço de 

aquisição o preço médio pesquisado por, 

no mínimo, três mercados em âmbito 

local, priorizando a feira do produtor da 

agricultura familiar, quando houver, 

acrescido dos insumos exigidos no edital 

de chamada pública, tais como despesas 

com frete, embalagens, encargos e 

quaisquer outros necessários para o 

fornecimento do produto. 

D) Conter os preços de aquisição 

definidos pela Entidade Executora. 

 

19)   De acordo com o parágrafo único 

do artigo 17 da Lei Municipal nº 1.574, 

de 07 de maio de 1971, ocorrendo a 

vacância do ocupante do cargo de chefia 

e de direção, até quando o substituto 

responderá pelo expediente da unidade 

ou do órgão correspondente? 

 

A) Até o retorno do titular. 

B) Até o provimento do cargo. 

C) Até o final do exercício. 

D) Até o final do mandato do Prefeito. 

 

20) De acordo com o artigo 19A da Lei 

Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 

1991, como é chamado o ato exercido 

pela Administração, em deslocar o cargo 

de provimento efetivo, ocupado ou vago 

no âmbito do quadro geral de pessoal, 

para outro órgão ou entidade do mesmo 

Poder? 

 

A) Cessão. 

B) Empréstimo. 

C) Realocação. 

D) Redistribuição 

 

 21) De acordo com o “caput” do artigo 

23 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1971, quando a transferência 

por permuta será processada? 

 

A) A requerimento do chefe imediato. 

B) A requerimento do chefe mediato. 

C) A requerimento de ambos os chefes. 

D) A requerimento de ambos os 

interessados. 

 

22) De acordo com o artigo 18 da Lei 

Municipal n° 5.975, de 01 de outubro de 

2010, a cada dois anos, o servidor terá 

direito a progressão por qualificação 

profissional. Esta progressão, 

corresponde a quantos níveis de 

vencimentos? 

 

A) Um nível de vencimento. 

B) Seis níveis de vencimentos. 

C) Oito níveis de vencimentos. 

D) Quinze níveis de vencimentos. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto: Soluções radicais   

 

Parece que todo mundo saiu da cidade 

no feriadão, de forma que a rua está 

quase silenciosa, vazia de carros e 

mesmo de passantes, o desfile feminino 

é apenas uma sombra do costumeiro e 

houve quem temesse falta de quórum no 
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boteco. Seus frequentadores mais fiéis, 

contudo, consideram meio vulgar esse 

negócio de viajar no feriadão, em vez de 

ficar, sensatamente, no boteco de todo 

fim de semana. E, assim, o meio-dia 

chegou para encontrar a postos 

praticamente a freguesia habitual 

completa, inclusive o comandante 

Borges, sorridente e afável, exibindo um 

surpreendente bom humor, depois que a 

bateria de sua moderníssima bicicleta 

elétrica pifou. Mas o Inimigo detesta a 

paz e a harmonia e, com suas 

maquinações diabólicas, está sempre 

montando armadilhas para atiçar a 

discórdia. Assim se deu, 

lamentavelmente, quando o comandante 

resolveu colaborar com a tradição de 

cultura da mesa, partilhando algo que 

tinha aprendido recentemente. 

– Vocês sabem o que é um 

hipocorístico? – indagou ele. – Eu 

mesmo não sabia, só fui aprender ontem. 

Acho que tem mais algumas coisas, mas 

o hipocorístico de que eu estou falando é 

quando se chama alguém por um apelido 

derivado do nome dessa pessoa. Por 

exemplo, Beto, em vez de Roberto, 

Chico em vez de Francisco, Pedrinho, 

em vez de… 

– Entendi. Então o seu hipocorístico 

seria Borginho. 

– É a mãe! Me respeite, Borginho não! 

Borginho não! Deboche não! Como é o 

nome da senhora sua mãe? Ela… 

– Calma, comandante, olha a pressão. 

Não faça isso, comandante! 

Custou um pouco, mas ele pareceu ter-se 

acalmado e sentou-se de novo em frente 

a seu chope, alisando a cabeça com o 

olhar distante. O raro episódio de bom 

humor, entretanto, tinha ido embora para 

não mais tornar, o que se manifestaria 

logo em seguida, quando alguém 

comentou os prejuízos do comércio, com 

tantos feriados e feriadões. 

– É isso mesmo! – esbravejou ele. – O 

feriadão é patrimônio do nosso povo! É 

melhor irmos logo nos acostumando. O 

nosso ideal, como povo e como 

indivíduos, é não trabalhar nunca! Esse é 

o nosso grande ideal! Eu tenho um 

sobrinho pequeno que, quando eu 

perguntei o que ele queria ser, disse que, 

quando crescesse, queria ser aposentado. 

O ideal é este, nós ainda chegamos lá. 

Ninguém no trabalho, todo mundo na 

praia, na internet ou no baile funk! 

– Mas, comandante, alguém tem que 

trabalhar. 

– É o que todo mundo pensa, menos o 

brasileiro. Querer o contrário é dar 

murro em ponta de faca. A solução para 

o Brasil só virá quando nenhum 

brasileiro mais trabalhar. 

– Mas isso não seria possível. 

– Claro que seria, aqui tudo é possível. 

– Mas quem faria o trabalho necessário 

para a sobrevivência de todos? 

– Parece que vocês não moram no 

Brasil. Chineses! Esse governo vai 

contratar chineses para fazer o trabalho 

pela gente. Daqui a pouco um 

marqueteiro do governo descobre isto e 

iniciaremos a importação de chineses. 

Enche isto aqui de chinês, chinês é ótimo 

para trabalhar sem reclamar, é uma 

tradição milenar. Vai ser o programa 

Mais Trabalhadores. O cidadão declara 

que não quer trabalhar, se cadastra no 

Ministério do Ócio e recebe tudo o que 

precisa, em forma de salários e bolsas, 

além de um personal Chinese. 

– E de onde sairia o dinheiro para 

custear esses salários e bolsas? 
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– Dos impostos pagos pelos chineses, é 

claro. Você pensa que o chinês não vai 

ter desconto na folha? 

– Ha-ha, claro que o senhor está 

brincando, comandante. 

– Brincando? Brincando estão eles! Eles 

é que brincam! E na primeira classe, 

enquanto o povo vai no bagageiro! Em 

tudo quanto é canto, você vê uma 

piadinha deles, eles nem se preocupam 

em renovar o estoque, como no caso da 

piadinha do dólar. 

– Essa eu acho que não conheço. 

– Conhece, sim, é que ninguém mais 

presta atenção no que eles dizem. O que 

é acontece, quando o dólar sobe? 

– Não sei bem, não sou economista. 

– Nem precisa ser, é até melhor que não 

seja. Eu lhe digo o que é que acontece, 

quando o dólar sobe. Vem um porreta de 

lá e explica que a notícia é ótima, porque 

nossas exportações vão vender mais e se 

escoar melhor. Daí a algum tempo, o 

dólar desce e o mesmo porreta aparece 

para dizer que a notícia é excelente, 

porque facilita a importação de bens de 

capital pela nossa indústria. Eles querem 

o quê? Eles querem provar que eu sou 

burro e otário! Eles querem é me matar, 

isto é o que eles querem! E eu não posso 

me defender, porque eles desarmaram 

todo mundo, só quem pode ter arma é 

traficante e pivete. É pivete, o nome 

certo é pivete, não me venha com essa 

cara de Estatuto da Criança e do 

Adolescente, criança e adolescente são 

outra coisa! Qualquer pivete pode aceitar 

R$ 50 de pagamento para invadir sua 

casa e matar você e toda a sua família, 

para depois tudo ficar por isso mesmo! 

– Calma, recobre a calma, comandante, 

olhe a pressão. 

– Eu não sossego enquanto eles não 

criarem o bolsa Miami, para estender a 

todos os brasileiros a realização do nosso 

maior objetivo de vida, que é fazer 

compras em Miami. Viva o Ministério 

do Ócio, da Preguiça e da Moleza! O 

futuro é promissor e ainda veremos o 

Brasil de nossos sonhos, em que nenhum 

de nós trabalhará – um Brasil finalmente 

feliz, se bem que com um grande 

superávit de chineses. Eu só posso 

clamar por guilhotina, guilhotina! 

João Ubaldo Ribeiro. Disponível em: 

http://contobrasileiro.com.br/solucoes-

radicais-cronica-de-joao-ubaldo-ribeiro/ 

 

Considere o texto “Soluções Radicais” 

de João Ubaldo Ribeiro para responder 

as questões de Língua Portuguesa de nº 

23 ao nº 29: 

 

23) Em “– Entendi. Então o seu 

hipocorístico seria Borginho.” O termo 

em destaque tem a seguinte 

interpretação: 

 

A) Tratamento carinhoso ou familiar, 

geralmente formado por duplicação de 

sílabas ou redução de sufixo. 

B) Tratamento grandioso, geralmente 

formado por bajulação ou sensação de 

mimo. 

C) Tratamento valoroso, geralmente 

formado por supressão de sílabas ou 

redução de prefixo. 

D) Tratamento generoso, geralmente 

formado por superação de sílabas ou 

acréscimo de sufixo. 

 

Leia o Excerto a seguir para responder as 

questões de nº 24 e nº 25: 

 

“ – É mãe! Me respeite, Borginho não! 

Borginho não! Deboche não! Como é o 

nome da senhora sua mãe? Ela...” 

 

24) Ao lermos o excerto, constatamos 

que é recorrente o sentido de: 

http://contobrasileiro.com.br/solucoes-radicais-cronica-de-joao-ubaldo-ribeiro/
http://contobrasileiro.com.br/solucoes-radicais-cronica-de-joao-ubaldo-ribeiro/
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A) Superação. 

B) Resignação. 

C) Desilusão. 

D) Indignação. 

 

25) Há no excerto um desacordo com a 

norma culta da Língua Portuguesa, em 

relação ao uso do pronome, descrito na 

alternativa: 

 

A) É mãe. 

B) Me respeite. 

C) Nome da senhora. 

D) Ela... 

      

26) Leia o seguinte trecho extraído do 

texto: “- O feriadão é patrimônio do 

nosso povo!". O termo em destaque 

possui alguns significados, como por 

exemplo, herança paterna, bens de 

família, conjunto de bens reconhecidos 

pela importância cultural. Além destes 

significados, há outro descrito na 

seguinte alternativa: 

 

A) Comunhão – receber sacramento. 

B) O que é contrário a lei - ilegal. 

C) Religião – bens necessários para 

tomar ordens eclesiásticas. 

D) Participação - interação. 

 

27) Em “ – Mas cordialmente, alguém 

tem que trabalhar.” Há o uso recorrente 

da vírgula. O uso desta pontuação é 

necessário porque corresponde ao: 

 

A) Sinal ortográfico de pontuação que 

serve para finalizar orações de uma frase 

e que pode corresponder na leitura oral. 

B) Sinal ortográfico de pontuação que 

serve para impedir membros de uma 

frase e que pode corresponder na leitura 

verbal do texto. 

C) Sinal ortográfico de pontuação que 

serve para complementar membros de 

uma frase e que pode corresponder na 

leitura verbal e não verbal. 

D) Sinal ortográfico de pontuação que 

serve para separar ou isolar membros de 

uma frase e que pode corresponder na 

leitura oral a uma pausa de curta 

duração. 

 

28) No fragmento extraído do texto 

“Calma, recobre a calma, comandante, 

olhe a pressão.” O termo em destaque 

pode ser interpretado como: 

 

A) Desprezar, descartar algo ou coisa. 

B) Retomar a posse de algo que perdeu. 

C) Superar, passar por cima e seguir em 

frente. 

D) Averiguar, pesquisar algo ou coisa. 

 

29) Leia o descrito no seguinte trecho 

extraído do texto: “Daí a algum tempo, 

o dólar desce e o mesmo porreta 

aparece para dizer que a notícia é 

excelente porque facilita a importação 

de bens de capital pela nossa indústria.” 

O termo em destaque tem o seguinte 

sentido: 

 

A) Introduzir num país. 

B) Retirar de um país. 

C) Trocar com um país. 

D) Apropriar-se de um país. 

 

Considere os conhecimentos de Língua 

Portuguesa a respeito da Redação 

Comercial e Nova Ortografia da Língua 

Portuguesa para responder a questão nº 

30.  

 

30) Podemos entender a redação 

comercial como: 

 

A) A que deve caracterizar- se pela 

preciosidade, uso rebuscado da 

linguagem, informação, solução, 

formação e disformidade, utilizada na 

elaboração de Cartas particulares, 

contatos, whats zap, e avisos escritos 

B) A que deve caracterizar- se pela 

pessoalidade, uso da linguagem, beleza 

em sua linguagem, utilizada na 

elaboração de dissertações e textos sérios 

de trabalho. 
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C) A que deve caracterizar- se pela 

impessoalidade, uso da norma padrão da 

linguagem, clareza, concisão, 

formalidade e uniformidade, utilizada na 

elaboração de Cartas, contratos, 

memorandos, circulares, avisos, 

procuração, relatórios e documentos em 

geral. 

D) A que deve caracterizar- se pela 

precisão, uso linguagem verbal e não 

verbal, clareza no timbre oficial, ser 

mais detalhada e sem número de 

caracteres, escolha de maior número de 

palavras para não haver problemas de 

comunicação. 

 

MATEMÁTICA 

 

31) Qual o valor da expressão  

3−2−32

[(−
1

2
)

−2
]

2  ? 

 

A)  0 

 

B) 
− 5

9
 

 

C) 
7

9
 

 

D) 
+5

9
 

 

32) Qual o termo de ordem 20 da 

progressão aritmética  

 

(
2

3
,

7

6
,

5

3
,

13

6
, … ) ? 

 

 

A)  
61

6
   

 

B)  
61

3
 

 

C)  
55

3
 

 

D)  
55

6
 

 

33) Um proprietário de uma vinícola de 

2,4 hectares possui 8 técnicos que fazem 

o acompanhamento da uva ao longo de 

todo o ciclo de produção. Este 

proprietário resolve expandir seus 

negócios. Compra mais 3 hectares. 

Quantos técnicos ele precisará contratar 

para continuar com a mesma qualidade? 

 

A)  18 

B)  12 

C)  10 

D)  2 

 

34) Se 𝐴 = [
3 1
5 6

] e 𝐵 = [
0 2

−1 1
], 

determine 𝐴𝐵 + 2𝐴. 
 

A)  [
5 9

24 28
] 

 

B)  [
9 5
3 28

] 

 

C)  [
3 7

18 28
] 

 

D)  [
5 9
4 28

] 

 

35) O preço de um sapato sofreu um  

aumento de 35%, passando a ser 

vendido por 130,00 reais. Qual era o 

preço deste sapato antes do aumento, 

aproximadamente? 

 

A) 𝑅$ 90,00 

B) 𝑅$ 96,30  
C) 𝑅$ 84,50 

D) 𝑅$ 92,00 

 

36) Comprei uma moto por 

𝑅$ 32.000,00, à taxa de 1,6% ao mês, e 

a financiei em 4 anos. Qual o valor do 

montante, no regime de juros simples?  
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A) 𝑅$ 24.576,00 

B) 𝑅$ 52.576,00  
C) 𝑅$ 26.576,00 

D) 𝑅$ 56.576,00  
 
37) Um empresário investiu 

𝑅$ 60.000,00 na produção de chocolates 

artesanais. Foram vendidos 𝑥 chocolates 

no preço de 𝑅$ 25,00 cada caixa. Dessa 

forma, o lucro 𝐿(𝑥) do empresário 

obtido na venda de 𝑥 chocolates 

artesanais é dado por:  

 

A) 𝐿(𝑥) = 25𝑥 

B) 𝐿(𝑥) =  25𝑥 + 60.000 

C) 𝐿(𝑥) = 25𝑥 − 60.000 

D) 𝐿(𝑥) =  60.000 − 25𝑥  

 

38) Dado 𝑔(𝑥) = 3𝑥2 − 9𝑥 + 6. Calcule 

a soma das raízes da equação 

exponencial 2𝑔(𝑥) = 1.   
A)  3 

B)  2 

C)  1 

D)  4 

 

INFORMÁTICA 

 

39) Ao clicar no menu “Iniciar” na área 

de trabalho do seu Windows XP, é 

possível ver o menu “Todos os 

Programas” bem como a opção “Fazer 

logoff” no final do menu Iniciar. A 

opção “Fazer logoff” é muito 

importante para usuários que trabalham 

com os computadores conectados em 

redes de computadores e também com 

mais de um usuário compartilhando o 

mesmo computador, pois trata-se de uma 

questão de segurança. Ao clicar no botão 

“Fazer logoff”, abre-se uma janela onde 

você poderá optar por duas opções, com 

base no enunciado indique quais são 

estas opções. 

A) trocar usuário e desligar o 

computador. 

B) trocar usuário e fazer logoff. 

C) desligar o computador e fazer logoff. 

D) desligar o computador e fazer login. 

 

40) Para selecionar arquivos ou pastas de 

forma não consecutivas, onde desejo 

copiar somente alguns arquivos de uma 

pasta com centenas de arquivos, indicar 

a alternativa que corresponde a este 

desejo. 

 

A) pressione uma única vez a tecla 

CTRL e, em seguida, clique em cada 

item. 

B) selecione arquivos ou pastas 

consecutivos, clique no primeiro item, 

pressione e mantenha pressionada a tecla 

SHIFT e, em seguida, clique no último 

item. 

C) selecione arquivos ou pastas 

consecutivos, clique no último item, 

pressione e mantenha pressionada a tecla 

SHIFT e, em seguida, clique novamente 

no último item. 

D) pressione e mantenha pressionada a 

tecla CTRL e, em seguida, clique em 

cada item.  

 

41) Indique a alternativa CORRETA 

que mostra o caminho para salvar uma 

imagem de uma página Web localmente 

em seu computador. 

 

A) deve-se clicar na imagem com o 

botão direito do mouse e escolher a 

opção Salvar imagem como. 

B) deve-se clicar na imagem com o 

botão direito do mouse e escolher a 

opção Exibir imagem. 

C) deve-se clicar na imagem com o 

botão direito do mouse e escolher a 

opção Propriedades da imagem. 

D) deve-se clicar na imagem com o 

botão esquerdo do mouse e escolher a 

opção Enviar imagem. 
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42) Necessito realizar uma pesquisa na 

internet, a referida pesquisa é sobre um 

concurso realizado na Prefeitura da 

Cidade de Bauru, chamado de Concurso 

1234. Não desejo que nesta pesquisa 

venham variados assuntos relacionados a 

Prefeitura, mas sim, preciso que a busca 

seja precisa para poder encontrar 

somente o concurso desejado. Para tal 

busca, se tratando de uma palavra 

composta, indique a alternativa correta 

ideal para o resultado desejado pelo 

enunciado. 

 

A) Concurso-1234. 

B) “Concurso 1234”. 

C) $Concurso 1234$. 

D) +Concurso -1234. 

 

43) Indique a alternativa que “Não” é 

compatível no quesito segurança ao 

navegar na Web para efetuar transações 

comerciais e acessar sites de comércio 

eletrônico.  
 

A) desconfie de preços muito abaixo dos 

praticados no mercado. 

B) pesquise na Internet referências sobre 

o site antes de efetuar uma compra. 

C) ao efetuar o pagamento de uma 

compra, forneça dados de cartão de 

crédito em sites sem conexão segura. 

D) somente acesse sites de comércio 

eletrônico digitando o endereço 

diretamente no navegador Web, nunca 

clicando em um link existente em uma 

página ou em uma mensagem.  

 

44) Quando você tenta acessar um site 

utilizando conexão segura, normalmente 

seu navegador já realiza todas estas 

verificações. Caso alguma delas falhe, o 

navegador emite alertas, indique qual 

alternativa que não é compatível com os 

alertas emitidos dos navegadores 

existentes. 

 

A) o certificado de segurança do site não 

é confiável. 

B) esta conexão não é confiável.  

C) há um problema no certificado de 

segurança do site. 

D) o certificado está sendo revogado.  

 

45) Uma conexão segura deve ser 

utilizada quando dados sensíveis são 

transmitidos, geralmente usada para 

acesso a sites de Internet Banking e de 

comércio eletrônico, uma conexão 

segurança provê autenticação, 

integridade e confidencialidade. Com 

base nestas informações, marque a opção 

de indicadores para este tipo de conexão. 

 

A) o endereço do site começa com 

https:// e um desenho de um cadeado 

fechado é mostrado na barra de 

endereço. 

B) o endereço do site começa com http:// 

e um desenho de um cadeado aberto é 

mostrado na barra de endereço. 

C) o endereço do site começa com 

https:// e um desenho de um cadeado 

fechado com sinal de X é mostrado na 

barra de endereço. 

D) o endereço do site começa com http:// 

e um desenho de um cadeado aberto com 

sinal de X é mostrado na barra de 

endereço. 

 

ATUALIDADES 

 

46) Depois de quase quatro anos de 

diálogos em Cuba, os rebeldes do grupo 

(__________) e o governo da Colômbia 

anunciaram  que chegaram a um acordo de 

paz definitivo para o conflito armado de 

mais de 50 anos no país. O acordo com o 

(os) / a (as) (___________), grupo armado 

desde 1964 e maior guerrilha da Colômbia, 

permitirá superar em grande parte um 

confronto que já deixou 260 mil mortos, 

quase 7 milhões de deslocados e 45 mil 

desaparecidos 

(http://g1.globo.com/mundo/noticia/201

6/08). 

 Assinale a alternativa que completa, 

CORRETAMENTE, o nome do grupo 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08
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que durante cerca de cinco décadas 

espalhou o terror pela Colômbia: 

 

 

A) EZLN. 

B) FARC. 

C) SENDERO LUMINOSO. 

D) ESTADO ISLÂMICO. 

 

47) Os britânicos foram às urnas no dia 

23 de junho para votar em um plebiscito 

crucial para o seu futuro. Os eleitores 

votaram por abandonar o bloco comum. 

Nunca um país membro deixou a união 

política e econômica de 28 países desde 

seu início. A saída britânica foi 

interpretada como um duro golpe ao 

projeto europeu, cujas origens remontam 

ao pós-2ª Guerra Mundial. Analistas 

dizem que esta foi a decisão mais 

importante para os britânicos desde 

1975, quando dois terços do eleitorado 

optaram por ingressar na então 

Comunidade Econômica Europeia, que 

na atualidade é denominada: 

(http://www.bbc.com/portuguese/internaci

onal) 

 

A) Área de Livre Comércio da Europa. 

B) Zona do Euro. 

C) União Europeia. 

D) Comunidade dos Estados 

Independentes. 

 

48)  Polícia indicia 14 pessoas por queda da 

Ciclovia no Rio (http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Polícia Civil indiciou 14 pessoas pelo 

desabamento de um trecho da Ciclovia 

(________),  na Avenida Niemeyer, em 

São Conrado, no dia 21 de abril deste ano. 

Os 14 responderão por homicídio culposo, 

quando não há a intenção de matar. Duas 

pessoas morreram no acidente: o 

engenheiro Eduardo Marinho 

Albuquerque, de 54 anos, e o gari 

comunitário Ronaldo Severino da Silva, de 

60. 

Assinale a alternativa que indica, 

CORRETAMENTE, o nome da pista 

que foi batizada em homenagem ao 

cantor em referência à sua canção "Do 

Leme ao Pontal": 

 

A) Vinícius de Morais. 

B) Tom Jobim. 

C) Cazuza. 

D) Tim Maia. 

 

49) O rompimento da barragem de 

Fundão, localizada no subdistrito 

de Bento Rodrigues, a 35 km do centro 

do município 

brasileiro de Mariana, Minas Gerais, 

ocorreu na tarde de 5 de novembro de 

2015. Rompeu-se uma barragem de 

rejeitos de mineração controlada pela 

(__________), um empreendimento 

conjunto das maiores empresas de 

mineração do mundo, a brasileira Vale 

S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. 

O rompimento da barragem de Fundão é 

considerado o maior desastre 

socioambiental da história brasileira e o 

maior do mundo envolvendo barragens 

de rejeitos. A lama chegou ao rio Doce, 

cuja bacia hidrográfica abrange 230 

municípios dos estados de Minas Gerais 

e Espírito Santo, muitos dos quais 

abastecem sua população com a água do 

rio. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimen

to_de_barragem_em_Mariana) 

Qual o nome da empresa responsável pelo 

controle da Barragem de Fundão: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/policia-indicia-14-pessoas-por-queda-da-ciclovia-tim-maia-no-rio.html
http://www.bbc.com/portuguese/internacional
http://www.bbc.com/portuguese/internacional
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem_de_rejeitos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem_de_rejeitos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento_conjunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento_conjunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/BHP_Billiton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
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A) Samarco. 

B) Petrobras. 

C) Exxon. 

D) Alunorte. 

 

50) O mundo do esporte foi abalado no 

dia 9 de novembro pela divulgação de 

um relatório de 323 páginas. Uma 

investigação de uma comissão 

independente da Agência Mundial 

Antidoping (Wada) apontou um sistema 

de dopagem institucionalizado na 

(___________), envolvendo atletas, 

técnicos, oficiais de controle de doping, 

dirigentes da federação do país, 

integrantes do governo e até membros da 

Federação Internacional de Atletismo 

(IAAF). A credibilidade do esporte foi 

colocada em xeque, assim como a 

participação dos atletas das provas de 

atletismo das Olimpíadas de 2016. 

(http://globoesporte.globo.com/olimpiad

as/noticia) 

Qual o país envolvido neste escândalo de 

doping? 

 

A) Ucrânia. 

B) Estônia. 

C) Rússia. 

D) Lituânia. 
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