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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 (09 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,5 (dois pontos e meio) 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 16/01/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 08/02/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 21, de 14/09/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) O tipo de biblioteca é determinado 
pelo seu vínculo institucional, pela 
comunidade que atende e pelas funções e 
serviços que oferece. A biblioteca 
pública tem por objetivo: 
 
A) Atender os interesses de leitura e 
informação da sua comunidade e 
trabalha em consonância com o projeto 
pedagógico da escola na qual está 
inserida. 
B) Reunir e preservar toda a produção 
bibliográfica do país. 
C) Atender por meio do seu acervo e 
serviços os diferentes interesses de 
leitura e informação da comunidade em 
que está localizada, colaborando para 
ampliar o acesso à informação, à leitura 
e ao livro, de forma gratuita. 
D) Apoiar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão por meio de seu 
acervo e dos seus serviços. 
 
 
02) Como são chamadas as obras de 
consulta imediata e rápida e que não se 
destinam à leitura do princípio ao fim? 
 
A) Obras de referência. 
B) Obras gerais. 
C) Obras de documentação. 
D) Obras de informação. 
 
 
03) Qual o nome do processo técnico 
que registra e descreve um documento 
visando à organização dos catálogos da 
biblioteca e acesso rápido à informação 
que se deseja? 
 
A) Registro patrimonial. 
B) Catalogação. 

C) Classificação. 
D) Tratamento técnico. 
 
 
04) Como é chamado o código de 
localização do livro no acervo? 
 
A) Código numérico. 
B) Número mnemônico. 
C) Código alfanumérico. 
D) Número de chamada. 
 
 
05) Indique as formas básicas de 
aquisição em uma biblioteca: 
 
A) Compra, doação e permuta. 
B) Compra, pregão e doação. 
C) Compra, empenho e pregão. 
D) Compra, doação e licitação. 
 
 
06) A preparação física do material 
bibliográfico envolve: 
 
A) Tombamento e carimbagem. 
B) Tombamento e etiquetagem. 
C) Carimbagem e etiquetagem. 
D) Classificação e carimbagem. 
 
 
07) Como se escreve 1984 em algarismo 
romano? 
 
A) MCMXXXIV. 
B) MMCLXXXIV. 
C) MMLXXXIV. 
D) MCMLXXXIV. 
 
 
08) Qual o nome do serviço responsável 
pelo empréstimo, devolução, reserva e 
consulta do acervo da biblioteca? 
 
 



 

 
Cargo: Agente Esportivo, Cultural e Social – AUXILIAR DE BIBLI OTECA (Edital nº 21/2017)      2 

 

A) Balcão de empréstimo. 
B) Circulação. 
C) Preservação. 
D) Administração. 
 
 
09) O serviço de ________________ 
pode ser chamado de cartão de visitas da 
biblioteca. Destina-se a dar apoio aos 
usuários para o uso e exploração dos 
recursos de informação disponíveis na 
biblioteca, seja através de meios 
impressos, eletrônicos ou virtuais. 
Indique a resposta correta para o 
preenchimento da lacuna da frase acima: 
 
A) Orientação. 
B) Protocolo. 
C) Recebimento. 
D) Referência. 
 
 
10) Preservação do acervo pode ser 
denominado como toda ação que 
objetiva salvaguardar as condições 
físicas dos materiais. Os agentes 
agressores mais comuns são: 
 
A) Poeira, umidade, controle biológico e 
ferrugem. 
B) Poeira, umidade, insetos, fungos, 
roedores e ferrugem. 
C) Poeira, controle químico, insetos, 
fungos, roedores e ferrugem. 
D) Poeira, controle químico, controle 
biológico e ferrugem. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder às questões de nº 11 ao nº 
16, considere o texto “Eu sei, mas não 
devia”. 
 

Eu sei, mas não devia 
 

 Eu sei que a gente se acostuma. 
Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em 
apartamentos de fundos e a não ter outra 

vista que não as janelas ao redor. E, 
porque não tem vista, logo se acostuma a 
não olhar para fora. E, porque não olha 
para fora, logo se acostuma a não abrir 
de todo as cortinas. E, porque não abre 
as cortinas, logo se acostuma a acender 
mais cedo a luz. E, à medida que se 
acostuma, esquece o sol, esquece o ar, 
esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de 
manhã sobressaltado porque está na 
hora. A tomar o café correndo porque 
está atrasado. A ler o jornal no ônibus 
porque não pode perder o tempo da 
viagem. A comer sanduíche porque não 
dá para almoçar. A sair do trabalho 
porque já é noite. A cochilar no ônibus 
porque está cansado. A deitar cedo e 
dormir pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a abrir o 
jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando 
a guerra, aceita os mortos e que haja 
números para os mortos. E, aceitando os 
números, aceita não acreditar nas 
negociações de paz. E, não acreditando 
nas negociações de paz, aceita ler todo 
dia da guerra, dos números, da longa 
duração.  

A gente se acostuma a esperar o 
dia inteiro e ouvir ao telefone: hoje não 
posso ir. A sorrir para as pessoas sem 
receber um sorriso de volta. A ser 
ignorado quando precisava tanto ser 
visto. 

A gente se acostuma a pagar por 
tudo o que deseja e o de que necessita. E 
a lutar para ganhar o dinheiro com que 
pagar. E a ganhar menos do que precisa. 
E a fazer fila para pagar. E a pagar mais 
do que as coisas valem. [...] E a procurar 
mais trabalho, para ganhar mais 
dinheiro, para ter com que pagar nas 
filas em que se cobra. [...]  

A gente se acostuma à poluição. 
Às salas fechadas de ar-condicionado e 
cheiro de cigarro. À luz artificial de 
ligeiro tremor. Ao choque que os olhos 
levam na luz natural. Às bactérias da 
água potável. À contaminação da água 
do mar. À lenta morte dos rios. Se 



 

 
Cargo: Agente Esportivo, Cultural e Social – AUXILIAR DE BIBLI OTECA (Edital nº 21/2017)      3 

 

acostuma a não ouvir passarinho, a não 
ter galo de madrugada, a temer a 
hidrofobia dos cães, a não colher fruta 
no pé, a não ter sequer uma planta. 

A gente se acostuma a coisas 
demais, para não sofrer. Em doses 
pequenas, tentando não perceber, vai 
afastando uma dor aqui, um 
ressentimento ali, uma revolta acolá. Se 
o cinema está cheio, a gente senta na 
primeira fila e torce um pouco o 
pescoço. Se a praia está contaminada, a 
gente molha só os pés e sua no resto do 
corpo. [...] E se no fim de semana não há 
muito o que fazer, a gente vai dormir 
cedo e ainda fica satisfeito porque tem 
sempre sono atrasado. 

A gente se acostuma para não se 
ralar na aspereza, para preservar a pele. 
Se acostuma para evitar feridas, 
sangramentos, para esquivar-se de faca e 
baioneta, para poupar o peito. A gente se 
acostuma para poupar a vida. Que aos 
poucos se gasta, e que, gasta de tanto 
acostumar, se perde de si mesma. 

 
COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não 
devia. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. p. 9. 
Adaptado. 
 
11) A repetição da expressão “se 
acostuma”, presente no poema, indica 
que: 
 
A) a vida na cidade grande é muito 
repetitiva, por isso as janelas mostram 
sempre um belo visual. 
B) não se deve acender a luz antes da 
hora, para que não se desenvolva o 
hábito de gastar muita energia.  
C) as pessoas se habituam a uma vida 
repetitiva, estando sempre presas às 
ações cotidianas.  
D) morar em apartamento de fundos 
desenvolve o costume de ficar sempre 
com as portas escancaradas. 
 
 

12) A partir da leitura do texto, pode-se 
inferir que o leitor é conduzido a 
construir uma: 
 
A) reação de quem não tem 
conhecimento diante das constantes 
atitudes de indiferença. 
B) reflexão sobre o fato de muitos se 
mostrarem inertes diante da vida. 
C) visão pejorativa dos que se 
acostumam às situações complexas da 
vida. 
D) visão revoltada acerca dos frequentes 
noticiários sobre guerras e mortos. 
 
  
13) O sentido expresso na frase: “Os 
olhos se chocam à luz natural”, 
corresponde à: 
 
A) Miopia temporária. 
B) Carência de lentes apropriadas. 
C) Excesso de substâncias 
lacrimogêneas. 
D) Descostume, falta de hábito. 
 
 
14) As crases grafadas no início de cada 
uma das seguintes frases do texto se 
justificam pela exigência do 
verbo acostumar: “Às bactérias de água 
potável. À contaminação da água do 
mar. À lenta morte dos rios.” Uma 
quarta frase que poderia estar nessa 
sequência, grafada de acordo com a 
norma padrão, seria a seguinte: 
 
A) À ver injustiças. 
B) À vida sem prazer. 
C) À alguma forma de tristeza. 
D) À todas as mazelas do mundo. 
 
 
15) Quanto a análise sintática da frase: 
“Eu sei, mas não devia”, é correto 
afirmar que: 
 
A) é uma oração coordenada assindética. 
B) é uma oração coordenada sindética 
aditiva. 
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C) é uma oração coordenada sindética 
adversativa. 
D) é uma oração coordenada sindética 
conclusiva. 

 
 
16) Leia os fragmentos abaixo do texto 
“Eu sei, mas não devia”.    
 
“A gente se acostuma a acordar de 
manhã sobressaltado porque está na 
hora”.    
 “A comer sanduíche porque não dá para 
almoçar”. 
 “A gente se acostuma a abrir  o jornal e 
a ler sobre a guerra”. 
 
Os verbos “acordar”- “comer”  
“almoçar ”- “ abrir ” - “ ler” são formas 
nominais do: 
 
A) particípio.  
B) gerúndio.  
C) subjuntivo.  
D) infinitivo. 
 
 
17) Leia a frase abaixo e assinale a 
alternativa que completa CORRETA  e 
RESPECTIVAMENTE as lacunas: 

 
_______você não resolveu todas as 
questões da prova? Creio que é ____ 
você não sabe o ______das regras. 
  
A) Por que/ porque/ porquê. 
B) Por que/ por que/ porquê. 
C) Por que/ por que/ porquê. 
D) Porque/ porque/ porquê. 
 
 
18) O fragmento abaixo, refere-se à 
concordância verbal e nominal. 
 
Os esgotos _______________ grandes 
causadores de poluição, pois ao não 
receberem o tratamento adequado, 
liberam à natureza diversos poluentes 
que ___________ a deterioração dos 
rios, lagos e oceanos. É no esgoto, 

também, que se ____________ 
bactérias, vírus e larvas de parasitas, 
considerados nocivos. 
Fonte:(http://www.educacao.cc/ambiental/c
ausas-da-poluiçao-... Adaptado)  
 
 A partir do que foi lido, as lacunas do 
texto devem ser preenchidas, 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE , 
com:  
 
A) são considerado, provoca, encontram. 
B) é considerado, provoca, encontram. 
C) são considerados, provocam, 
encontram. 
D) são considerados, provoca, encontra. 

 
 
19) De acordo com as regras de 
acentuação, o grupo de palavras que foi 
acentuado pela mesma razão é: 
 
A) céu, já, troféu, baú. 
B) herói, pá, paraíso, saúva. 
C) baía, oásis, saúde, têm. 
D) amiúde, cafeína, graúdo, sanduíche.  
 
 
20)  Assinale a alternativa em que todos 
os vocábulos estejam grafados 
corretamente com X ou CH. 
 
A) Chafariz, pixar, pecha. 
B) Xeque, salsixa, esguicho. 
C) Xuxu, puxar, cochilar. 
D) Muxoxo, Chuchu, Xangô. 
 

INFORMÁTICA 
 
21) Para renomear uma pasta no 
Microsoft Windows 7, devemos realizar 
os seguintes passos: 
 
A) Selecionara pasta a ser renomeada e 
em seguida pressionar a tecla “F2”. 
B) Selecionar a pasta a ser renomeada e 
em seguida pressionar a tecla “F3”. 
C) Selecionar a pasta a ser renomeada e 
em seguida pressionar a tecla “F5”. 
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D) Selecionar a pasta a ser renomeada e 
em seguida pressionar a tecla “F1”. 
 
 
22) Quando existe a necessidade de 
organizar uma tabela em ordem 
crescente no Microsoft Excel 2010, 
devemos adotar os seguintes passos: 
 
A) Selecionar as células com o conteúdo 
que se deseja organizar em ordem 
crescente, em seguida clicar na guia 
“Dados”, em seguida clicar no botão 
intitulado de “Classificar de A a Z”. 
B) Selecionar as células com o conteúdo 
que se deseja organizar em ordem 
crescente, em seguida clicar na guia 
“Revisão”, em seguida clicar no botão 
intitulado de “Classificar de A a Z”. 
C) Selecionar as células com o conteúdo 
que se deseja organizar em ordem 
crescente, em seguida clicar na guia 
“Inserir”, em seguida clicar no botão 
intitulado de “Classificar de A a Z”. 
D) Selecionar as células com o conteúdo 
que se deseja organizar em ordem 
crescente, em seguida clicar na guia 
“Exibição”, em seguida clicar no botão 
intitulado de “Classificar de A a Z”. 
 
 
23) Para alterar a configuração de página 
de um documento no Microsoft Word 
2010, devemos realizar os seguintes 
passos: 
 
A) Clicando na aba “Inserir” e em 
seguida no ícone intitulado de 
“Configurar Página”. 
B) Clicando na aba “Revisão” e em 
seguida no ícone intitulado de 
“Configurar Página”. 
C) Clicando na aba “Referência” e em 
seguida no ícone intitulado de 
“Configurar Página”. 
D) Clicando na aba “Layout da Página” 
e em seguida no ícone intitulado de 
“Configurar Página”. 

24) Para inserir número de página em 
um documento no Microsoft Word 2010, 
devemos realizar os seguintes passos: 
 
A) Clicar na aba “Layout da Página”, em 
seguida no ícone intitulado de “Número 
de Página”, e por fim escolher uma das 
opções de posicionamento. 
B) Clicar na aba “Inserir”, em seguida 
no ícone intitulado de “Número de 
Página”, e por fim escolher uma das 
opções de posicionamento. 
C) Clicar na aba “Revisão”, em seguida 
no ícone intitulado de “Número de 
Página”, e por fim escolher uma das 
opções de posicionamento. 
D) Clicar na aba “Referências”, em 
seguida no ícone intitulado de “Número 
de Página”, e por fim escolher uma das 
opções de posicionamento. 
 
 
25) A função “Localizar” do Microsoft 
Word 2007, é capaz de localizar por uma 
palavra ou trecho de um texto. Uma 
forma para utilizar esta função é 
pressionar as seguintes sequências de 
teclas: 
 
A) Ctrl + S. 
B) Ctrl + L. 
C) Shift + L. 
D) Alt + L. 
 
 
26) No Microsoft Windows 7, quando 
um usuário apaga um arquivo da pasta 
“Documentos” pela opção “DELETE” 
ou “DEL”, o arquivo é enviado para a 
lixeira. Caso o usuário pretenda esvaziar 
a lixeira é necessário realizar os 
seguintes passos: 
 
A) Clicar com o botão direito do mouse 
sobre a “Lixeira” e em seguida 
pressionar o “DELETE”.  
B) Clicar com o botão direito do mouse 
sobre a “Lixeira” e em seguida escolher 
a opção “Esvaziar Lixeira”.  
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C) Clicar com o botão esquerdo do 
mouse sobre a “Lixeira” e em seguida 
pressionar a tecla “DELETE”.  
D) Clicar com o botão esquerdo do 
mouse sobre a “Lixeira” e em seguida 
pressionar a tecla “DEL”.  
 
 
27) O Webmail, é uma ferramenta 
utilizada para enviar e receber e-mail´s. 
Quando enviamos um e-mail, podemos 
enviá-lo para várias pessoas ao mesmo 
tempo, além de ser possível anexar 
arquivos. Identifique qual opção está 
INCORRETA.  
 
A) A opção “Para:” é utilizada para 
identificar um anexo. 
B) A opção “Cópia (Cc)” é utilizada para 
envio do e-mail com cópia para o 
endereço informado.  
C) A opção “Cópia Oculta (Cco)” é 
utilizada para envio de um e-mail com 
cópia oculta para o endereço informado. 
D) A opção “Assunto” é utilizada para 
descrever um assunto do e-mail. 
 
 
28) Sobre Spam é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) Spam é o termo usado para referir-se 
aos e-mails que solicitamos, que 
geralmente são enviados para um grande 
número de pessoas. 
B) Spam é o termo usado para referir-se 
aos e-mails não solicitados, que 
geralmente são enviados para um grande 
número de pessoas. 
C) Spam são arquivos eletrônicos, 
assinado digitalmente, que contém dados 
de uma pessoa ou instituição, utilizados 
para comprovar sua identidade. 
D) Programa ou parte de um programa 
de computador, normalmente malicioso, 
que se propaga infectando arquivos de 
um computador. 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
29) O auxílio-reclusão consiste em: 
 
A) Uma importância mensal, concedida 
aos dependentes do servidor segurado 
recolhido à prisão, sob regime fechado 
ou semi-aberto, que preencham 
determinados requisitos legais. 
B) Uma importância mensal, concedida 
ao próprio segurado recolhido a prisão, 
sob regime fechado ou semi-aberto, que 
permanecerá depositada em conta 
judicial até a liberação do segurado. 
C) Uma importância mensal, concedida 
aos dependentes do servidor segurado 
que tenha sido condenado por qualquer 
crime ou contravenção penal, mesmo 
que só prestando serviços comunitários, 
sem necessidade do preenchimento de 
qualquer outro requisito legal. 
D) Benefício não contemplado por nossa 
legislação municipal. 
 
 
30) As notificações e intimações 
referentes a processos administrativos 
protocolados pelo cidadão serão feitas, 
conforme dispõe o artigo 46 da Lei 
5804/2009: 
 
A) Única e exclusivamente por Diário 
Oficial. 
B) Poderão ser feitas pelo Diário Oficial 
ou por jornal de grande circulação no 
Município. 
C) pessoalmente ou por carta com aviso 
de recebimento ou caso não encontrado 
o interessado, por edital publicado no 
Diário Oficial do Município. 
D) Somente pessoalmente ou por carta 
com aviso de recebimento. 
 
 
31) Nos termos do artigo 66 da Lei 
Orgânica, os bens imóveis de 
propriedade do Município, quando não 
existir interesse público nos mesmos, 
poderão ser alienados (vendidos): 
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A) Somente após autorização legislativa. 
B) Quando o Prefeito aprovar referida 
alienação, baseado em laudo emitido 
pela Secretaria de Planejamento, de que 
o bem não é útil para o Município. 
C) Se o Município autorizar que todas as 
imobiliárias interessadas possam 
negociar referidos imóveis. 
D) Imóvel público não pode ser vendido. 
 
 
32) Fará jus a incorporação da diferença 
de remuneração o servidor que:  
 
A) A incorporação é benefício revogado 
pela atual legislação municipal. 
B) Estiver ocupando ou vier a ocupar 
cargo em comissão ou função de 
confiança, percebendo remuneração 
superior à do cargo efetivo e 
permanecendo nestes por mais de 07 
(sete) anos ininterruptos ou 10 (dez) 
anos interruptos. 
C) Estiver ocupando ou vier a ocupar 
cargo em comissão ou função de 
confiança, percebendo remuneração 
superior à do cargo efetivo e 
permanecendo nestes por mais de 15 
(quinze) anos ininterruptos. 
D) Estiver ocupando ou vier a ocupar 
cargo em comissão ou função de 
confiança, percebendo remuneração 
superior à do cargo efetivo e 
permanecendo nestes pelo menos por um 
mandato eletivo, ou seja, 04 (quatro) 
anos. 
 
 
33) Prevê o artigo 107 da Lei Orgânica 
que, a despesa com pessoal, ativo e 
inativo, do Município, em cada período 
descrito na lei, não poderá ser maior que: 
 
A) 60% (sessenta por cento) da sua 
receita corrente líquida, sendo 6% (seis 
por cento) desse percentual o limite do 
Poder Legislativo e 54% (cinquenta e 
quatro por cento) o limite do Poder 
Executivo. 

B) Não há limite legal de gasto com 
pessoal. 
C) 60% (sessenta por cento) da sua 
receita corrente líquida, sendo 30% 
(trinta por cento) desse percentual o 
limite do Poder Legislativo e 30% (trinta 
por cento) o limite do Poder Executivo. 
D) 40% (quarenta por cento) de sua 
receita corrente líquida, sendo que tal 
percentual engloba indistintamente o 
Poder Legislativo e Executivo. 
 
 
34) Nos termos previstos no artigo 29 da 
Lei 5975/2010, o servidor público 
admitido para o cumprimento de carga 
horária de 08 horas diárias ou 40 
(quarenta) horas semanais: 
 
A) Não poderá alterar sua carga horária 
em hipótese alguma tendo em vista 
determinação legal. 
B) Poderá cumprir jornada de 6 (seis) 
horas diárias ou 30 (trinta) horas 
semanais, percebendo nessas 
circunstâncias remuneração proporcional 
à redução da jornada, sem necessidade 
de consulta aos superiores hierárquicos. 
C) Poderá, mediante autorização 
formulada pelo titular da pasta, havendo 
conveniência para a administração, 
cumprir jornada de 6 (seis) horas diárias 
ou 30 (trinta) horas semanais, 
percebendo nessas circunstâncias 
remuneração proporcional à redução da 
jornada. 
D) Poderá, mediante autorização 
formulada pelo titular da pasta, havendo 
conveniência para a administração, 
cumprir metade de sua jornada de 
trabalho, ou seja, 4 (quatro) horas diárias 
ou 20 (vinte) horas semanais, sem 
redução de remuneração. 
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35) O servidor público NÃO poderá, 
segundo o artigo 75 da lei Orgânica: 
 
A) Ser diretor ou integrar conselho de 
empresas particulares, mesmo que nunca 
tenham negociado com o Município. 
B) Ser funcionário de empresa particular 
mesmo que o horário de trabalho seja 
compatível com o exercido no 
Município. 
C) Exercer qualquer outra atividade 
lucrativa. 
D) Ser diretor ou integrar conselho de 
empresa fornecedora ou que realize 
qualquer modalidade de contrato com o 
Município, sob pena de demissão do 
serviço público. 
 

ATUALIDADES 
 
36) Para alguns estudiosos, é o maior 
manancial de água doce subterrâneo do 
planeta. Descoberto em 1996 pelo 
geólogo uruguaio Danilo Anton, é uma 
dádiva eminentemente “Mercosulina”, 
pois está localizada no Brasil (69%), 
Argentina (21%), Paraguai (5%) e 
Uruguai (5%). 
Fonte:https://www.cartacapital.com.br/economia
/o-que-faremos-com-o-aquifero-guarani. 
Publicado em 25/10/2016. Acesso em: 
29/08/2017. 
 
O texto citado caracteriza o Aquífero 
Guarani, uma das mais importantes 
fontes de recursos hídricos da América 
do Sul, o qual está em recente discussão 
por alguns departamentos e técnicos da 
Agência Nacional de Águas (ANA), 
sobre: 
 
A) O interesse da Colômbia em explorar 
comercialmente o manancial. 
B) O rompimento de uma das barragens 
do aquífero, causando inundação em 
várias cidades na fronteira do Brasil com 
o Paraguai. 
C) Sua possível utilização como fonte de 
abastecimento de cidades do sertão 
nordestino. 

D) Sua presença em lista dos bens 
públicos privatizáveis. 
 
 
37) O Gocil Bauru Basket superou o 
trauma de dois vice-campeonatos 
seguidos no NBB (Novo Basquete 
Brasil) e conquistou o título da 
competição nacional pela primeira vez, 
no quinto jogo das finais por 92 a 73 - a 
equipe do interior de São Paulo fechou a 
série em 3 a 2. 
Fonte: http://esporte.ig.com.br/basquete/2017-
06-19/gocil-bauru-campeao-nbb.html. Publicado 
em 19/06/2016. Acesso em 29/08/2017. 
 
Para se tornar campeão do principal 
torneio nacional de basquete, o time do 
interior de São Paulo superou na etapa 
final do NBB: 
 
A) Club Athletico Paulistano. 
B) Clube de Regatas do Flamengo. 
C) Esporte Clube Pinheiros. 
D) Franca Basquete. 

 
 

38) A Casa da Moeda do Brasil (CMB) 
foi fundada em 8 de março de 1694 pelo 
rei de Portugal D. Pedro II, em Salvador, 
com o objetivo de atender a demanda de 
fabricação de moedas no país. Há mais 
de 300 anos a empresa pública é 
responsável pela produção do meio 
circulante brasileiro e de outros produtos 
de segurança. 
Fonte: http://www.casadamoeda.gov.br/portal/. 
Acesso em 10/09/2017. 
 
Dentre os produtos e serviços oferecidos 
pela Casa da Moeda, qual deles sofreu 
impacto em seu sistema produtivo, 
devido falta de pagamento do Tesouro 
Nacional. 
 
A) Cunhagem de moedas de circulação. 
B) Impressão das cédulas do meio 
circulante nacional. 
C) Produção de passaportes. 
D) Impressão de produtos gráficos, 
como selos postais, diplomas e carteiras. 
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39) “Esqueça a imagem que você tem de 
uma fábrica tradicional. No futuro, as 
linhas de produção barulhentas e 
confusas serão substituídas por um 
cenário peculiar. A chamada indústria 
4.0 será cada vez mais automatizada e 
controlada por robôs.” 
Fonte: 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/industria-4-
0-exigira-um-novo-profissional/. Acesso em 
10/09/2017. 

 
A indústria 4.0 é uma realidade que se 
torna possível devido aos avanços 
tecnológicos da última década, aliados 
ao avanço de sistemas, na qual alguns 
dos mais relevantes são: 
 
A) Internet of things e business-to-
business (B2B). 
B) Big data e internet of things (IOT). 
C) Business-to-business (B2B) e internet 
4G. 
D) Big data e business to business 
(B2B). 
 
 
40) Fazia mais de 60 anos que os 
Estados Unidos da América não tinham 
tanta chuva. E o preço que o país paga 
em vidas humanas ainda não está 
fechado. Até agora, fala-se em 30 
mortes, mas os serviços de emergência 
ainda estão chegando a locais mais 
isolados pelas águas. O furacão de 
categoria quatro das cinco possíveis 
atingiu o Texas no sábado (26 de agosto 
de 2017) e virou uma tempestade.    
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2017/08/chuva-que-atingiu-
texas-e-maior-em-60-anos-nos-estados-
unidos.html. Publicado em 30/08/2017. Acesso 
em 01/09/2017. 

 
O texto citado faz referência ao evento 
que devastou diversas cidades do estado 
americano do Texas, nomeado: 
 
A) Harvey. 
B) Katrina. 
 

C) Hazard. 
D) Houston. 
 
 


