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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 Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta décimos) cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão 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 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 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 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 Resposta. 
 

11- A saída da 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 30/01/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 22/02/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – 
AGENTE CULTURAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) O que determina as diferenças 
culturais de acordo com o antropólogo 
britânico Edward Tylor? 
 
A) A herança genética. 
B) O meio e a história cultural de cada 
grupo. 
C) O nível de aptidão mental. 
D) A história cultural de cada grupo, o 
dimorfismo sexual e os hábitos de 
vestimenta. 
 
 
02) Sabemos que a  cultura não é 
estática, ela está em constante mudança 
de acordo com os acontecimentos 
vividos por seus integrantes. 
Movimentos contraculturais, surgidos 
nos Estados Unidos na década de 1960, 
são exemplos de renovações culturais.  
Indique um destes movimentos:  
 
A) Movimento hippie. 
B) Movimento cubista. 
C) Movimento nazista. 
D) Movimento socialista. 
 
 
03) Como a criança desenvolve seu 
processo de socialização pela cultura: 
 
A) Desenvolvendo-se livremente e 
independentemente. 
B) Interagindo-se apenas com as 
tecnologias digitais. 
C) Inserida no ambiente afetivo e 
cultural. 
 D) Pelo estímulo à alfabetização 
precoce. 
 
 

04) Como os elementos culturais estão 
presentes no cotidiano das crianças 
menores de seis anos: 
 
A) Nos textos que ela escreve. 
B) No choro, nas conversas e nas 
brincadeiras. 
C) Em conversas, brincadeiras, 
desenhos, músicas. 
D) Nas atividades de matemática. 
 
 
05) Na obra Formação das almas: o 
imaginário da república no Brasil, o 
cientista político e historiador brasileiro 
José Murilo de Carvalho afirma: é pelo  
imaginário social que “as sociedades 
definem suas identidades e objetivos, 
definem seus inimigos, organizam seu 
passado presente e futuro...O imaginário 
social é constituído e se expressa por 
ideologias e utopias ...[e]...por símbolos, 
alegorias, rituais, mitos.”  
 
Pelas considerações do autor, é possível 
dizer que o imaginário social possui 
também uma função: 
 
A) Ideológica. 
B) Estética. 
C) Lúdica. 
D) Racial. 
 
 
06) Sabemos que a imaginação criou a 
Sociedade e a Arte. Para o filósofo 
Cornelius Castoriadis, com a imaginação 
nós criamos o mundo e a realidade social 
e histórica. Portanto podemos dizer que 
este imaginário social é responsável pela 
criação: 
 
A) Das leis de incentivo a cultura. 
B) Das políticas públicas. 
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C) Da linguagem, das instituições e dos 
costumes. 
D) Dos projetos políticos pedagógicos 
das escolas. 
 
 
07) Pela Arte a sociedade se reencontra 
com a sua cultura. Por que esse 
reencontro ocorre? 
 
A) Porque a Arte passa pelo imaginário 
individual e coletivo. 
B) Porque a Arte é hermética. 
C) Porque a Arte possui símbolos de 
uma única cultura. 
D) Porque a Arte não pode ser lida por 
culturas diferentes de sua produção. 
 
 
08) O desenvolvimento humano e 
cultural tem em suas bases as diversas 
manifestações artísticas que, ao longo do 
tempo, registraram e testemunharam a 
criação da Sociedade. Neste sentido 
podemos dizer que a Arte:  
 
A) Não impulsiona transformações 
sociais. 
B) Desumaniza os aspectos sociais. 
C) Não aceita a diversidade cultural. 
D) Registra a evolução do homem, seus 
estilos e costumes. 
 
 
09) Bené Fonteles é um artista 
contemporâneo brasileiro. Ele afirma 
que a Arte é um exercício sensitivo e 
intuitivo que leva ao espectador uma 
nova forma de realidade. Pela Arte 
podemos compreender com sensibilidade 
o mundo que nos cerca. Seguindo o 
pensamento do artista vale dizer que a 
Arte influencia diretamente a nossa 
cultura e por isso o artista tem um lugar 
importante na sociedade. 
Qual é o papel do artista como cidadão? 
 
A) Gerar referenciais e contribuir para 
mudanças culturais. 

B) Administrar a renda obtida com seu 
trabalho. 
C) Representar seu sentimento. 
D) Produzir Arte desconectada de sua 
cultura. 
 
 
10) Nos Estados e Municípios do Brasil, 
existem as desigualdades sociais que 
indicam as necessidades culturais. Cabe 
ao Agente Cultural: 
 
A) Apoiar a maior pluralidade de 
manifestações sociais. 
B) Ocupar-se apenas da burocracia. 
C) Concentrar-se no analfabetismo entre 
crianças e adultos. 
D) Deixar que apenas o Estado se 
encarregue das questões culturais. 
 
 
11) O que  se entende por aculturação, 
de acordo com Dennys Cuche: 
 
A) Quando a cultura erudita absorve a 
cultura popular. 
B) Quando duas ou mais culturas são 
absorvidas uma pela outra. 
C) Um conjunto de mudanças resultante 
do contato de dois ou mais grupos 
diferentes. 
D) Destruição de uma das culturas. 
 
 
12) Para se elaborar um projeto  Cultural 
é necessário: 
 
A) Conhecer e definir as informações 
necessárias para sua elaboração e suas 
etapas. 
B) Criar uma estrutura analítica do 
projeto. 
C) Verificar a duração do projeto. 
D) Delimitar papéis. 
 
 
13) O Mapa Cultural Paulista tem por 
objetivo: 
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A) Promover intercâmbio da produção 
cultural no Estado de São Paulo. 
B) Identificar a produção cultural apenas 
do Município de Bauru. 
C) Estimular a participação de artistas 
Bauruenses somente na área de Artes 
Visuais. 
D) Promover ações de planejamento do 
Estado. 
 
 
14) Como a institucionalização do 
imaginário social é estabelecida? 
 
A) Por leis naturais ou históricas. 
B) Pela sociedade que se auto-institui. 
C) Pela forma de desenvolvimento do 
ser humano na sociedade em que está 
inserido. 
D) Por uma criação indeterminada. 
 
 
15) A  Política  Cultural tem por 
objetivo: 
 
A) Promover intervenções na sociedade 
através da cultura. 
B) Realizar projetos culturais. 
C) Promover o patrimônio histórico. 
D) Organizar o aparelho burocrático 
onde atua. 
 
 
16)  O que é um projeto  cultural: 
 
A) São idéias, intenções ou plano no 
papel. 
B) É um instrumento técnico e 
estratégico e de comunicação. 
C) São propostas de atividades culturais. 
D) É uma estrutura administrativa com 
leis próprias. 
 
 
17)  O que  se entende por identidade 
Cultural: 
 
A) A conduta e as características de cada 
grupo humano. 

B) O sentimento de identidade de um 
grupo social, na medida em que este é 
influenciado pela cultura do povo a que 
pertence. 
C) Grupos culturais uniformizados pela 
globalização.  
D) Aquilo que é único e completo dentro 
de um grupo social.  
 
 
18) Há uma relevante distinção entre 
cultura e entretenimento. Segundo 
considerações de Mario Vargas Lhosa: 
 
A) O entretenimento tem por objetivo 
divertir e dar prazer, sem referenciais 
culturais concretos.  
B) O entretenimento substitui a cultura e 
assim muitas tradições culturais são 
esquecidas. 
C) Entreter distrair para desviar a 
atenção 
D) Não se pode conceber que haja 
entretenimento sem cultura, tendo em 
vista que esta mantém memórias e 
registros das experiências vividas. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões 19, 20, 21 e 22. 
    
Conheça detalhes das 7 maravilhas do 
mundo moderno 
“Pouco mais de 10 anos após a eleição 
que consagrou as sete novas maravilhas 
do mundo, os roteiros turísticos para 
essas obras podem ser uma fonte de 
inspiração para quem busca uma nova 
aventura. Entre os escolhidos, em uma 
votação que contou com a participação 
do público em uma das etapas, estão o 
famoso Coliseu, em Roma, o Taj Mahal, 
na Índia, e o Cristo Redentor.    
Mas, você sabe como visitar e o que ver 
em cada um dos novos escolhidos? Um 
site italiano, o Kayak, montou uma lista 
de fatos interessantes sobre cada um dos 
pontos. Confira . A Grande Muralha da 
China (China): Declarado patrimônio 
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mundial da Unesco em 1987, a 
construção se estende por pouco mais de 
21 mil quilômetros, entre o norte da 
China e a Mongólia. As partes mais 
antigas da muralha possuem dois mil 
anos Petra (Jordânia): Este sítio 
arqueológico localizado na Jordânia é a 
atração turística mais visitada do país. 
Provavelmente construída em 312 a.C, 
Petra sobreviveu ao tempo e desastres 
naturais. Sua incrível arquitetura de 
pedra impressiona pela riqueza de 
detalhes. Coliseu (Itália): Podendo 
acomodar cerca de 75 mil pessoas, o 
Coliseu é uma das atrações turísticas 
mais visitadas da Itália.    
O monumento recebia antigamente 
espetáculos públicos, como caças e 
execuções, além de lutas entre 
gladiadores. Chichén Itzá (México): O 
complexo arqueológico, um dos mais 
famosos e mais preservados do mundo, 
está localizado no norte da península de 
Yucatán e é uma das construções mais 
importantes da antiga população maia. 
Machu Pichu (Peru): O sítio 
arqueológico mais famoso do Peru e a 
preciosa herança inca situa-se no vale do 
Uruubamba. O próprio nome, que 
significa “montanha velha”, é 
emblemático da sua posição e estrutura: 
ele está a 2.453 m acima do nível do mar 
e é uma verdadeira cidade antiga, que 
dividida em setores, possui templos, 
terraços e canais de água.    
Taj Mahal (Índia): O mausoléu histórico 
de Agra sempre foi uma das estruturas 
arquitetônicas muçulmanas mais 
visitadas da Índia e do mundo. A obra 
foi realizada entre 1632 e 1653, a mando 
do imperador Shah Jahan, em uma 
homenagem a sua esposa Aryumand 
Banu Begam. Cristo Redentor (Brasil): 
Com pouco mais de 700 metros e 
localizado no topo Corcovado, a 
construção é um símbolo do Rio de 
Janeiro. O monumento foi inaugurado no 
dia 12 de outubro de 1931.(ANSA)” – 
Texto adaptado. 

Fonte: http://istoe.com.br/conheca-
detalhes-das-7-maravilhas-do-mundo-
moderno/     
 
 
19) No trecho “Pouco mais de 10 anos 
após a eleição que consagrou as sete 
novas maravilhas do mundo, os roteiros 
turísticos para essas obras podem ser 
uma fonte de inspiração para quem 
busca uma nova aventura. Entre os 
escolhidos, em uma votação que contou 
com a participação do público em uma 
das etapas, estão o famoso Coliseu, em 
Roma, o Taj Mahal, na Índia, e o Cristo 
Redentor.”  
 
As expressões em destaque, no trecho 
acima, referem-se, respectivamente a 
seguinte informação: 
 
A) “10 anos após a eleição” e “roteiros 
turísticos”. 
B) “as sete novas maravilhas” e “10 anos 
após a eleição”. 
C) “nova aventura” e “participação do 
público”. 
D) “as sete novas maravilhas” e “roteiros 
turísticos”. 
 
 
20) De acordo com todo o texto , o site 
italiano Kayak  tem por objetivo:  
 
A) Informar sobre a mudança, em 2017, 
das 7 maravilhas do mundo. 
B) Apresentar detalhes e fatos 
interessantes sobre as 7 maravilhas do 
mundo. 
C) Mostrar apenas como Petra 
sobreviveu ao tempo. 
D) Dar um roteiro extenso para 
concretizar a volta ao mundo em 7 dias. 
 
 
21) As expressões em negrito das frases 
abaixo, podem ser substituídas, com as 
adaptações necessárias, respectivamente, 
sem comprometer coerência, coesão e 
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informação contida na mensagem , pelas 
seguintes palavras:  
 
I - “Provavelmente construída em 312 
a.C, Petra sobreviveu ao tempo e 
desastres naturais...”  
II  - “O monumento recebia antigamente 
espetáculos públicos, como caças e 
execuções, além de lutas entre 
gladiadores...”  
III - “O mausoléu histórico de Agra 
sempre foi uma das estruturas 
arquitetônicas muçulmanas mais 
visitadas da Índia e do mundo.” 
  
A) I- Presumivelmente, II- também, III- 
constantemente. 
B) I- Presumivelmente, II- aquém, III- 
ocasionalmente. 
C) I- Imprescindivelmente, II- também, 
III- ocasionalmente. 
D) I- Imprescindivelmente, II- aquém,     
III- constantemente.  
 
 
22) Assinale a alternativa em que estão 
devidamente e respectivamente 
classificadas as seguintes formas verbais 
extraídas do texto “Conheça...Confira... 
é ...”  
 
A) Presente do indicativo; presente do 
indicativo; imperativo afirmativo. 
B) Imperativo afirmativo; imperativo 
afirmativo; presente do indicativo. 
C) Pretérito perfeito do indicativo; 
pretérito imperfeito do indicativo; 
subjuntivo. 
D) Presente do Subjuntivo; futuro do 
subjuntivo; futuro do indicativo. 
 
 
23) Identifique  a mensagem transmitida, 
respectivamente,  pelas frases abaixo, 
considerando o emprego diferenciado da 
vírgula. 
 
I  - “Maria, nossa prima lançou uma 
música.”  

II  - “Maria, nossa prima, lançou uma 
música .”  
 
A) I – “Maria” é a pessoa a quem se 
dirige a palavra e “prima” é outra 
pessoa. II – “Maria” e “prima” são a 
mesma pessoa.  
B) I – “Maria” é a pessoa a quem se 
dirige a palavra e “prima” é outra pessoa 
II – “Maria” é a pessoa a quem se dirige 
a palavra e “prima” é outra pessoa. 
C) I – “Maria” e “prima” são a mesma 
pessoa. II – “Maria” e “prima” são a 
mesma pessoa.  
D) I – “Maria” e “prima” são a mesma 
pessoa. II – “Maria” é a pessoa a quem 
se dirige a palavra e “prima” é outra 
pessoa.  
 
 
24) A sequência de verbos que  
preenche, adequada e respectivamente, 
as lacunas dos períodos abaixo é: 
 
I - Hoje _____05 de fevereiro. 
II  - Cinquenta quilômetros _____ muito.  
III  - ______ ser cinco horas.  
 
A) I- é, II- são, III- Deverá. 
B) I- era, II- era, III- Deveriam. 
C) I- são, II- é, III- Devem. 
D) I- é, II- são, III- Deverão. 
 
 
25) Selecione a alternativa que registra o 
texto com pontuação adequada,  de 
forma a apresentar a mensagem de 
maneira clara, coesa, coerente e precisa. 
O trecho foi retirado da seguinte fonte: 
https://super.abril.com.br/blog/como-
pessoas-funcionam/estudos-indicam-
como-o-excesso-de-conexoes-pode-
afetar-o-cerebro-de-depressivos/  
 
A) “É fato conhecido que, pessoas com 
depressão, costumam ter problemas de, 
concentração. Ansiedade e memória, 
agora, como, indicou uma matéria. 
Publicada na Scientific American, 
estudos têm, ligado esses problemas ao 



 

 
Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL  (Edital nº 19/2017)      6 

 

excesso de sinais trocados entre,  as 
áreas relacionadas, à concentração, 
humor, e,  pensamento consciente. Em 
outras palavras, o cérebro de quem , tem 
depressão , é mais “conectado” do que o 
de pessoas saudáveis.” 
B) “É fato conhecido que pessoas com 
depressão costumam ter problemas de 
concentração, ansiedade e memória. 
Agora, como indicou uma matéria 
publicada na Scientific American, 
estudos têm ligado esses problemas ao 
excesso de sinais trocados entre as áreas 
relacionadas à concentração, humor e 
pensamento consciente. Em outras 
palavras, o cérebro de quem tem 
depressão é mais “conectado” do que o 
de pessoas saudáveis.” 
C) “É fato conhecido que. Pessoas com 
depressão costumam ter: problemas de 
concentração! Ansiedade! E memória! 
Agora como? Indicou uma matéria 
publicada na Scientific American! 
Estudos têm ligado esses problemas! Ao 
excesso de sinais trocados. Entre as áreas 
relacionadas à concentração: humor e 
pensamento, consciente! Em outras 
palavras! O cérebro de quem? Tem 
depressão! É mais! “conectado”! Do que 
o de pessoas saudáveis.”  
D) “É fato conhecido? Que pessoas, 
com, depressão costumam ter? 
Problemas? De concentração, ansiedade 
e memória. Agora, como indicou uma 
matéria publicada na Scientific 
American, estudos têm ligado esses 
problemas ao excesso de sinais trocados 
entre as áreas relacionadas à 
concentração, humor e pensamento 
consciente. Em outras, palavras, o 
cérebro de quem, tem depressão é mais 
“conectado” do que o de pessoas 
saudáveis. 
 

 
26) Considere o emprego da Linguagem 
verbal e da Linguagem não verbal na 
charge abaixo, para determinar, 
claramente, a ocorrência semântica de 

um vício de linguagem  no trecho 
destacado:  
 

 
 

Fonte: 
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/
2016/09/ 
 
A) Em “ Dona Geny, eu vim aqui...” 
ocorre Polissemia.  
B) Em “...porque os vizinhos estão 
reclamando...” ocorre Parônimo. 
C) Em “...o seu cachorro está correndo 
atrás das pessoas de moto...” ocorre 
Ambiguidade. 
D) Em “...meu cachorro nem tem moto!” 
ocorre homônimo. 
  
 
27) “Assim que cheguei em casa tentei 
ouvir as mensagens, mas o celular deu 
pane e apagou todas as mensagens!”  
 
De acordo com a Norma Culta, assinale 
a alternativa em que os pronomes 
substituem, corretamente e 
rspectivamente, com as adaptações 
necessárias, as expressões em destaque 
no trecho acima: 
 
A) ouvi-las; apagou-as. 
B) ouvi-las; apagou-lhes. 
C) ouvir-las; apagou-as. 
D) ouvir-lhes; apagou-lhes. 
 
 
28) “Fato memorável pois, na copa  de 
1970, o Brasil parou para ver a Seleção 
Brasileira jogar , do Oiapoque ao Chuí, 
todos saborearam a vitória da  Seleção 
Canarinho!” 
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Assinale a alternativa que exprime, 
respectivamente, as circunstâncias que 
representam os termos destacados: 
 
A) Intensidade / lugar. 
B) Tempo/ assunto. 
C) Companhia / intensidade. 
D) Tempo / lugar. 
 

INGLÊS 
 

10 affordable getaways to celebrate 
New Year's 2018 

 
It's common for New York City to come 
to mind when you think of New Year's 
Eve celebrations. 
It's the most popular city for travelers to 
ring in the New Year, according to travel 
price comparison site Expedia, and the 
longtime host of one of the biggest New 
Year countdown parties in America, 
right in Times Square. 
But as an already expensive destination, 
airfare and accommodations in New 
York City are even pricier during the 
holidays. 
Luckily, a fun New Year's Eve getaway 
doesn't have to cost you a fortune. 
In fact, you can travel to cities like Los 
Angeles and Seattle — and even tropical 
destinations like the Bahamas — for 
under $400 round trip. 
If you book between November 26 and 
December 5, you can save an average of 
$600 on airfare and hotels, according to 
data from Expedia. If your travel plans 
are flexible — as in you don't have to be 
back in the office on January 2 — you 
may be able to save even more. 
Since there's still time to choose a 
destination, check out Expedia's list of 
the 10 best places to visit for New Year's 
Eve where round-trip airfare is less than 
$400. 
All flight prices are based on average 
airfare with a departure date of either 
December 30 or 31. Expedia also 
provided the average cost of a hotel on 

New Year's Eve for each location based 
on New Year's 2017. 

Fonte: 
http://www.businessinsider.com/new-

years-2018-best-places-visit-affordable-
destinations-2017-10 

 
Utilize o texto acima para responder 
as questões de nº 29, 30 e 31. 
 
29) Na frase, "If you book between 
November 26 and December 5, you can 
save an average of $600...". Book pode 
ser substituído por qual palavra abaixo, 
mantendo o mesmo significado: 
 
A) Reserve. 
B) Read. 
C) Go to the library. 
D) Borrow. 
 
 
30) O valor de $600, no sexto parágrafo, 
representa aproximadamente o quanto 
você: 
 
A) Gastaria para passar o Ano Novo em 
Nova Iorque. 
B) Gastaria para passar o Ano Novo em 
Los Angeles. 
C) Economizaria se marcasse sua 
viagem entre 26 de novembro e 05 de 
dezembro. 
D) Gastaria se fosse para Nova Iorque 
entre 26 de novembro e 05 de dezembro.   
 
 
31) Na palavra affordable o sufixo -able 
implica em: 
 
A) Capacidade. 
B) Proibição. 
C) Negação. 
D) Diminutivo. 
 
 
Fill in the blanks correctly: 
 
32) _________ dormitory in ________ 
university campus costs money. If you 
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have ________ roommate besides 
sharing expenses there are ________ 
extra advantages. 
 
A) A; an; a; - 
B) An; an; a; an 
C) A; a; a; - 
D) An; an; an; a 
 

 
33) O cartoon abaixo mostra um fato 
preocupante nos dias de hoje. Que é: 

 

 
Fonte: 
https://www.toonpool.com/cartoons/english%20c
omics_115257 
 
A) As pessoas estão jantando mais em 
casa. 
B) A interferência do celular no horário 
das pessoas fazerem as refeições. 
C) A comunicação oral está sendo 
substituída pela linguagem corporal.  
D) A interferência do celular na 
comunicação entre as pessoas. 
 
 
34) Qual frase abaixo NÃO está na Voz 
Passiva. 
 
A) Seven million tons of paper are 
thrown away in Britain every year. 
B) The sun's rays are trapped in the 
atmosphere. 
C) The city of Brasília was inaugurated 
on April 21st, 1960. 
D) Oscar Niemeyer was the architect of 
many public buildings in Brasília. 
 
 

Fill in the blanks correctly: 
 
35) _________ you ever _________ to a 
country where cars are __________ on 
the right lane? So __________ us 
__________ about this experience. 
 
A) Have; been; drove; lets; hear 
B) Have; been; driven; let; hear 
C) Have; were; driven; let; heard 
D) Has; were; drove; let; heared 
 
 
Fill in the blanks correctly: 
 
36) She __________ to Europe and her 
plane _________ at 10 P.M. tonight. 
 
A) is going to travel; leave 
B) will to travel; leaves 
C) is going to travel; leaves 
D) will travel; leaveing 
 

ATUALIDADES 
 
37) “A arte e a cultura têm como 
oxigênio, como condição sine qua non, a 
prática da liberdade, da autonomia dos 
atores, dos discursos com direito ao 
debate, à polêmica e à contestação”, 
conforme publicado pela Época 
Negócios, em 13/09/2017. Trata-se de 
um trecho da entrevista com o Professor 
de teoria e história literária da Unicamp, 
Francisco Foot Hardman, sobre a 
polêmica que envolveu a exposição 
“Queermuseu”. Sobre os acontecimentos 
relacionados a essa exposição, escolha a 
alternativa CORRETA . 
 
A) A exposição, aberta ao público em 15 
de agosto de 2017, foi acusada de 
promover a pedofilia, zoofilia e 
sexualização das crianças. Por 
determinação da Justiça de Porto Alegre, 
o Santander Cultural encerrou o evento 
antes do previsto, levando o Santander 
Cultural, a se manifestar e desculpar 
publicamente pelo ocorrido.   



 

 
Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL  (Edital nº 19/2017)      9 

 

B) O patrocínio do Santander Cultural 
teve a verba obtida pela lei Rouanet para 
investir na cultura. Apesar da polêmica 
que obrigou o Santander a encerrar a 
exposição, os investimentos já foram 
concretizados e não há como ressarcir os 
cofres públicos. 
C) Em nota, o Santander Cultural reitera 
seu objetivo em incentivar as artes e 
promover debates sobre a diversidade. 
Essa instituição entendeu que não houve 
desrespeito aos símbolos, crenças e 
pessoas, mas em consideração às 
manifestações públicas contrárias, 
decidiu encerrar a exposição. 
D) A exposição, que iniciou em 15 de 
agosto e estava prevista para terminar 
em 8 de outubro, foi encerrada após 
diversos protestos. A exposição, acusada 
de promover pedofilia e zoofilia, 
continha obras que tratavam de questões 
de gênero e diferença, assinadas por 
artistas como Cândido Portinari, Alfredo 
Volpi e outros. 
 
 
38)“Dezenas de combatentes da 
organização terrorista Estado Islâmico 
(EI) morreram no Afeganistão devido ao 
ataque dos EUA na quinta (13) com a 
mais potente bomba não nuclear de seu 
arsenal”, conforme publicado no portal 
da Folha, em 15/04/2017. Sobre esse 
fato e os acontecimentos relacionados, 
escolha a alternativa CORRETA :  
 
A) A Massive Ordnance Air Blast 
(MOAB), conhecida popularmente como 
a “mãe de todas as bombas”, havia sido 
utilizada em combate apenas durante a 
Guerra do Iraque, em 2003, e foi lançada 
sobre um complexo de cavernas suspeito 
de abrigar integrantes do Estado 
Islâmico. 
B) Cerca de 36 integrantes do Estado 
Islâmico foram mortos, além de ter 
acontecido a destruição de túneis, armas 
e munições do grupo. O Ministério da 
Defesa do Afeganistão lamentou a morte 
de dezenas de civis, que teriam sido 

atingidos nas proximidades do complexo 
de cavernas.  
C) Após o ataque feito pelos Estados 
Unidos ao Afeganistão, a Rússia 
divulgou que possui o “pai de todas as 
bombas”. Essa bomba possui peso mais 
leve e potência quatro vezes maior que a 
bomba americana. Não há registro que 
essa bomba já tenha sido utilizada.   
D) Após o ataque feito pelos Estados 
Unidos ao Afeganistão, a Rússia 
divulgou que possui o “pai de todas as 
bombas”, que possui peso mais leve e 
potência quatro vezes maior que a 
bomba americana. Coreia do Norte e 
Rússia se aliaram para a realização de 
testes. 
 
 
39) O prêmio Nobel da Paz, atribuído 
pela primeira vez em 1901, é um 
importante reconhecimento a pessoas ou 
organizações que tenham se destacado 
pela melhor ou maior ação com o 
propósito de promover a paz entre as 
nações. Escolha a alternativa que traz o 
(s) vencedor (es) do Prêmio Nobel da 
Paz em 2017 e sua contribuição que 
resultou na premiação.  
 
A) Juan Manuel Santos, presidente da 
Colômbia, pelos esforços de pacificação 
em seu país, ao ter firmado acordo com 
as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc). 
B) A Opac, Organização para a 
Proibição de Armas Químicas, que 
supervisiona a destruição do arsenal da 
Síria. A organização atua desde a década 
de 90 na implementação da Convenção 
sobre Armas Químicas. 
C) A ICAN - campanha internacional 
para abolição de armas nucleares 
(International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons). Trata-se de uma 
coalizão de organizações não 
governamentais com representação em 
mais de 100 países. 
D) O Quarteto Nacional de Diálogo da 
Tunísia, por liderar o movimento de 
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democratização do país, consequência da 
Primavera Árabe, no início de 2011. 
 
 
40) Com relação à saída dos Estados 
Unidos do Acordo do Clima de Paris, 
Carlos Rittl, secretário-executivo do 
Observatório do Clima, explica que “a 
saída dos EUA cria um precedente 
perigoso para outras nações seguirem o 
mesmo caminho”, conforme publicado 
no UOL, em 01/06/2017. Escolha a 
alternativa correta sobre as notícias 
divulgadas com relação à saída dos EUA 
do Acordo do Clima de Paris. 
 
A) Antes de ser eleito, Trump declarou 
que o aquecimento global era uma 
estratégia de marketing de países da 
União Europeia para prejudicar as 
empresas americanas. O tema foi 
explorado em sua campanha 
presidencial, mas o presidente não havia 
se posicionado sobre o cancelamento do 
Acordo. 
B) Apesar da saída dos EUA do acordo 
do Clima, o presidente garantiu que 
buscaria soluções para diminuir a 
emissão de dióxido de carbono e que 
manteria o financiamento de países 
pobres que necessitam de ajuda externa 
para implantar programas para conter o 
aquecimento global. 
C) Com a saída dos EUA, a China ganha 
protagonismo ao reafirmar seu 
compromisso com o acordo. Por outro 
lado, Brasil, Argentina e México 
ameaçam romper o acordo por 
dependerem de financiamento externo 
para a implantação dos programas para 
conter o aquecimento global. 
D) Antes de ser eleito, Trump declarou 
que o aquecimento global era uma 
enganação criada pela China para 
prejudicar as empresas americanas. O 
tema foi explorado em sua campanha 
presidencial e Trump anunciou que 
cancelaria o acordo nos primeiros cem 
dias de sua posse. 
 

41) Foi publicado no portal da Veja, em 
21/03/2017: “Depois de registrar 
crescimento ao longo da década, o Brasil 
ficou parado na 79ª posição entre os 188 
países do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), elaborado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
com 0,754 ponto”. Sobre as notícias 
divulgadas sobre esse fato, selecione a 
alternativa CORRETA . 
 
A) Na América do Sul, alguns países 
vizinhos apresentaram índices de 
desenvolvimento humano abaixo do 
Brasil. Dentre eles, estão, o Chile, a 
Argentina e a Venezuela. Esses países 
foram classificados como 
desenvolvimento humano médio, 
segundo a ONU. 
B) A queda no rendimento bruto 
nacional, impulsionada pela crise 
política e econômica, é responsável pela 
estagnação do Brasil, embora os dados 
indiquem pequena melhora na 
expectativa de vida e escolaridade. 
C) Na América do Sul, alguns países 
vizinhos apresentaram índices de 
desenvolvimento humano abaixo do 
Brasil. Dentre eles, estão, o Chile, a 
Argentina e a Venezuela. No Mercosul, 
o único acima do Brasil no ranking é o 
Paraguai, classificado como 
desenvolvimento humano alto. 
D) A queda no rendimento bruto 
nacional resultou, também, na 
diminuição do fornecimento de refeições 
para diversas escolas públicas. Este fato 
pode ter influenciado no aumento do 
índice de evasão escolar, resultando em 
uma pequena queda no quesito 
educação.  
 
 
42) De acordo com o portal do Estadão, 
em 25/09/2017: “O presidente Michel 
Temer decidiu revogar o decreto de 
extinção da Reserva Nacional de Cobre e 
Associados (Renca), uma área da 
floresta entre os estados do Amapá e do 
Pará”. De acordo com as notícias 



 

 
Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL  (Edital nº 19/2017)      11 

 

divulgadas na mídia, sobre a Renca, 
identifique a alternativa CORRETA. 
 
A) Quando foi criada em 1984, no fim 
da ditadura militar, a pesquisa mineral na 
Renca seria feita exclusivamente pelo 
Estado, mas poucos estudos foram 
realizados. Com o decreto de extinção da 
Renca, o governo abriria a atividade de 
pesquisa, e consequentemente, a 
atividade de mineração, ao setor privado. 
B) Quando foi criada em 1984, no fim da 
ditadura militar, a pesquisa mineral na 
Renca seria feita em parceria entre o 
setor privado e o Estado, mas poucos 
estudos foram realizados. Com o decreto 
de extinção da Renca, o governo abre a 
área para pesquisa para atrair 
investimentos para a área. 
C) O Ministério de Minas e Energia 
informou que o decreto que extinguiu a 
Renca não foi suspenso, mas, em 
respeito às manifestações contrárias de 
ativistas, o governo anunciou que 
receberá projetos desses grupos para 
discussão.  
D) O Ministério de Minas e Energia 
informou que o decreto que extinguiu a 
Renca não foi suspenso, apesar das 
manifestações contrárias de ativistas. 
Segundo a alegação do governo, não há 
garimpo ilegal na região. 
 
 
43) Foi publicado no portal G1, em 
21/08/2016, sobre as Olimpíadas no Rio 
de Janeiro: “Da abertura que encantou o 
mundo ao título inédito no futebol e o tri 
no vôlei, a Rio 2016 foi histórica 
também pela festa nas ruas e na praia, 
bom humor nas arquibancadas e na 
internet, a água verde e alguns casos de 
violência”. Dentre os diversos 
acontecimentos divulgados sobre o 
evento, pelos meios de comunicação, 
escolha a alternativa CORRETA . 
 
A) A pira foi acesa por Vanderlei 
Cordeiro de Lima e Gisele Bündchen 
desfilou ao som de Garota de Ipanema. 

Após o desfile de uma escola de samba, 
uma homenagem a Santos Dumont 
causou polêmica entre os americanos, 
que atribuem a invenção do avião aos 
irmãos Wright.   
B) O Brasil fez a melhor campanha de 
sua história nos jogos. Quebrou o 
recorde de medalhas de ouro, totalizando 
sete. Ganhou, ainda, seis medalhas de 
prata e seis de bronze, garantindo, assim, 
a 13ª posição no quadro de medalhas. 
C) O domingo do dia dos pais trouxe 
muitas premiações ao Brasil. Teve a 
prata do Robson Caetano no boxe, a 
medalha de ouro de Diego Hypólito e a 
prata de Arthur Nory, na ginástica 
olímpica. 
D) A primeira medalha de ouro do Brasil 
nos Jogos do Rio de Janeiro foi de uma 
paulistana, nascida no subúrbio da 
capital, que começou a treinar como 
bolsista em um colégio particular. A 
maratonista Rafaela Silva agradeceu o 
apoio da torcida a quem atribuiu grande 
parte de sua motivação. 
  

LEGISLAÇÃO 
 
44) Acerca da Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru, assinale a alternativa 
CORRETA :  
 
A) O Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru-SEPREM-, 
autarquia municipal restou transformado 
na Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru – FUNPREV - entidade 
descentralizada da Administração 
Pública Municipal, com personalidade 
jurídica de direito privado. 
B) O Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru-SEPREM-, 
autarquia municipal  restou transformado 
na Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru – FUNPREV - entidade 
descentralizada da Administração 
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Pública Municipal, com personalidade 
jurídica de direito público. 
C) O Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru-SEPREM-, 
sociedade de economia mista restou 
transformado na Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV - entidade descentralizada da 
Administração Pública Municipal, com 
personalidade jurídica de direito privado. 
D) O Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru-SEPREM-, 
sociedade de economia mista restou 
transformado na Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV - entidade descentralizada da 
Administração Pública Municipal, com 
personalidade jurídica de direito público. 
 
 
45) Quanto aos atos administrativos, 
julgue os seguintes itens: 
 
I - O decreto é ato de competência 
privativa do Prefeito Municipal. 
II -  A resolução é ato de competência 
privativa dos Secretários Municipais. 
III -  A deliberação é ato privativo dos 
órgãos colegiados. 
IV -  A portaria é ato de competência 
privativa dos Secretários Municipais. 
 
A) I é correta e II incorreta. 
B) II e III estão corretas. 
C) I e IV são corretas. 
D) Somente III é correta. 
 
 
46) Quanto a estruturação administrativa 
com prescrição na lei 3601/93, o 
Departamento de Comunicação e 
Documentação encontra-se integrado a: 
 
A) Secretaria da Administração. 
B) Secretaria da Cultura. 
C) Gabinete do Prefeito 
D) Secretaria dos Negócios Jurídicos. 
 

47) O uso de bens municipais por 
terceiros poderá ser deferido mediante: 
 
A) Concessão administrativa de bem de 
uso especial que depende de lei e 
concorrência e far-se-á mediante 
portaria. 
B) A autorização, que poderá incidir 
sobre qualquer bem público, e será feita 
através de portaria pelo prazo máximo 
de sessenta dias. 
C) A permissão, que poderá incidir sobre 
qualquer bem público, e será feita por 
contrato. 
D) A autorização, que poderá incidir 
sobre qualquer bem público, será feita 
por decreto pelo prazo máximo de cento 
e vinte dias. 
 
 
48)  Com referência ao provimento de 
cargos efetivos, assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Compreende-se a atos 
administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente, 
mediante Concurso Público de Provas 
e/ou Provas e Títulos, ressalvados os 
cargos de livre exoneração e nomeação, 
na forma da lei. 
B) Compreende-se os atos 
administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente, 
mediante Concurso Público de Provas e 
Títulos, ressalvados os cargos de livre 
exoneração e nomeação, na forma da lei.  
C) Compreende-se a atos 
administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente, 
mediante Concurso Público de Provas ou 
Títulos, ressalvados os cargos de livre 
exoneração e nomeação, na forma da lei. 
D) Compreende os atos administrativos 
pelos quais esses são preenchidos, dar-
se-á obrigatoriamente, mediante 
Concurso Público de Provas e/ou Provas 
e Títulos, sem qualquer exceção. 
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49) Os critérios para avaliação de 
desempenho e desenvolvimento do 
servidor serão elaborados e executados 
por Comissão de Desenvolvimento 
Funcional (CDF), designada pelo 
Secretário Municipal da Administração, 
exceto para as áreas: 
 
A) Saúde e Gabinete do Prefeito. 
B) Educação e Cultura. 
C) Administração e Gabinete do Prefeito 
D) Saúde e Educação. 
 
 
50) Segundo a Constituição Federal, a 
publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela 
NÃO podendo constar: 
 
A) Nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
B) Data, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
C) Somente nomes e símbolos que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
D) Somente datas, nomes ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


