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

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 20 (vinte) questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D), valendo 

5,0 (cinco pontos) cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% 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 Processo Seletivo. 
 
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 02 (duas) 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, podendo o candidato levar seu 
Caderno de Prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 
12- O gabarito será publicado no dia 23/11/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a partir do dia 02/12/2017 no 

Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 03, de 10/10/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Processo Seletivo – AGENTE RECREATIVO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 01 a 03. 

 
A volta do filho pródigo 

 
Cerca de 30 mil crianças e adolescentes 
fogem todo ano no Brasil. Oitenta por 
cento voltam para casa. Dificuldades 
com a família e busca de independência 
são as causas mais frequentes das fugas. 
A volta é acompanhada de 
arrependimento.  
 

Meus pais não me compreendem, 
ele pensava sempre. As brigas, em casa, 
eram frequentes. Os pais reclamavam do 
som muito alto, das roupas estranhas, 
das tatuagens. Revoltado, decidiu fugir 
de casa. Sabia que, para seus velhos, 
aquilo seria uma dura prova: afinal, ele 
era filho único. Mas estava na hora de 
mostrar que não era mais criança. Estava 
na hora de dar a eles uma lição. Botou 
algumas coisas na mochila e, uma 
madrugada, deixou o apartamento. 
Tomou um ônibus e foi para uma cidade 
distante, onde tinha amigos.  

Ali ficou por vários meses. Não 
foi uma experiência gratificante, longe 
disso. Os amigos só o ajudaram na 
primeira semana. Depois disso ficou 
entregue à própria sorte. Teve de 
trabalhar como ajudante de cozinha, 
morava num barraco, foi assaltado várias 
vezes, até fome passou. Finalmente 
resolveu voltar. Mandou um e-mail, 
dizendo que estaria em casa daí a dois 
dias. E, lembrando que a mãe era uma 
grande leitora da Bíblia, assinou-se 
como "Filho Pródigo".  

Chegou de noite, cansado, e foi 
direto para o prédio onde morava. Como 
já não tinha a chave do apartamento, 

bateu à porta. E aí a surpresa, a terrível 
surpresa.  

O homem que estava ali não era 
seu pai. Na verdade, ele nem sequer o 
conhecia. Mas o simpático senhor sabia 
quem era ele: você deve ser o Fábio, 
disse, e convidou-o a entrar. Explicou 
que tinha comprado o apartamento em 
uma imobiliária:  

— Seus pais não moram mais 
aqui. Eles se separaram.  

A causa da separação tinha sido 
exatamente a fuga do Fábio:  

— Depois que você foi embora, 
eles começaram a brigar, um 
responsabilizando o outro por sua fuga. 
Terminaram se separando. Seu pai foi 
para o exterior. De sua mãe, não sei. 
Parece que também mudou de cidade, 
mas não sei qual.  

Fábio não aguentou mais: caiu 
em prantos. O homem se aproximou 
dele, abraçou-o. Entre aqui no seu antigo 
quarto, disse, tenho uma coisa para lhe 
mostrar. Ainda soluçando, Fábio entrou. 
E ali estavam, claro, o pai e a mãe, 
ambos rindo e chorando ao mesmo 
tempo. Tinha sido tudo uma encenação. 
Abraçaram-se, Fábio jurando que nunca 
mais sairia de casa.  

A verdade, porém, é que não 
gostou da brincadeira, mesmo que ela 
tenha lhe ensinado muita coisa. Os pais, 
ele acha, não podiam ter feito aquilo. Se 
fizeram, é por uma única razão: não o 
compreendem. Um dia, ele terá de sair 
de casa. Mais tarde, naturalmente, 
quando for homem, quando tiver sua 
própria casa. Só que aí levará os pais 
junto. Pais travessos como os que ele 
tem precisam ser controlados.  
 

SCLIAR. Moacyr. Disponível em: 
<http://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/cotidi

an/ff0404200505.htm>.  
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01) Assinale a alternativa que apresenta 
o CORRETO pensamento de Fábio 
sobre os pais: 
 
A) Que os pais o compreendiam. 
B) Que os pais não o queriam. 
C) Que os pais não o compreendiam. 
D) Que os pais não o amavam. 
 
 
02) Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE como foi a 
experiência de fuga de Fábio: 
 
A) Boa, pois aprendeu como viver de 
forma independente. 
B) Ingrata, porque ficou entregue à 
própria sorte.  
C) Normal, pois não passou por grandes 
dificuldades. 
D) Agradável, porque viveu experiências 
únicas e muito satisfatórias. 
 
 
03) “E, lembrando que a mãe era uma 
grande leitora da Bíblia, assinou-se 
como "Filho Pródigo”. Assinale a 
alternativa que apresenta um sinônimo 
para o termo grifado. 
 
A) Esbanjador. 
B) Avaro. 
C) Somítico. 
D) Sagaz. 
 
 
04) “Revoltado, decidiu fugir de casa”. 
Em relação ao tempo verbal em 
destaque, assinale a alternativa que 
apresenta CORRETA classificação em: 
 
A) 1.ª pessoa do singular – Pretérito 
mais que perfeito. 
B) 3.ª pessoa do singular – Pretérito 
perfeito. 
C) 1.ª pessoa do singular – Pretérito 
imperfeito 
D) 3.ª pessoa do singular – Pretérito 
imperfeito. 
 

05) Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas abaixo, 
respeitando: a norma culta, o novo 
acordo ortográfico; mantendo a 
coerência e transmitindo a informação de 
forma clara e objetiva.  
 
_______eles trabalham? 
Ele esforçou-se bastante, _______ não 
obteve boa classificação. 
Elas ______chegaram e foram embora. 
Apresse-se ______ chegará atrasada para 
a prova. 
Elas foram embora ___________? 
Não sabemos o _________ da decisão 
do diretor. 
 
A) Aonde – mais – mal – senão – porquê 
– por que. 
B) Onde – mas – mau – senão – porque 
– por quê. 
C) Aonde – mas – mal – se não – por 
quê – porque. 
D) Onde – mas – mal – senão – por quê 
– porquê. 
 
 
06) “Mas o simpático senhor sabia 
quem era ele: você deve ser o Fábio, 
disse, e convidou-o a entrar”. Assinale a 
alternativa que apresenta uma palavra 
acentuada pela mesma regra do termo 
grifado.  
 
A) Colchão. 
B) Café. 
C) Médico. 
D) Lápis. 
 
 
07) Assinale a alternativa em que o 
verbo destacado está no tempo presente. 
 
A) Só que aí levará os pais junto. 
B) Meus pais não me compreendem, ele 
pensava sempre. 
C) Tomou um ônibus e foi para uma 
cidade distante, onde tinha amigos.  
D) Seu pai foi para o exterior 
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08) Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETA  grafia, acentuação e leitura 
do numeral cardinal 8.953. 
 
A) Oito mil, novecentos e cinquenta e 
três. 
B) Oito mil, novescentos e cinqüenta e 
três. 
C) Oito mil, e novezentos e cinquenta e 
três. 
D) Oito mil e novecentos e cinqüenta e 
tres. 
 
 
09) “Choveu muito no Rio Grande do 
Sul.” Assinale a alternativa que define 
CORRETAMENTE  o tipo de sujeito da 
oração. 
 
A) Oração sem sujeito. 
B) Sujeito indeterminado. 
C) Sujeito oculto. 
D) Sujeito composto. 
 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta 
ERRO de concordância nominal. 
 
A) Tenho bastantes compromissos para o 
próximo ano. 
B) É permitido venda de bebidas 
alcoólicas. 
C) Não é permitida a permanência de 
candidatos no local da prova. 
D) A janela está meia aberta. 
 

ATUALIDADES 
 
11) No dia 10 de janeiro de 2017, o 
Comitê da FIFA aprovou por 
unanimidade aumentar o número de 
equipes nos Mundiais de futebol a partir 
de 2026. Ainda não foram divulgados os 
detalhes a respeito da nova organização 
da competição. No entanto, essa 
alteração não mudará em nada o 
quantitativo de equipes da Copa do 
Mundo de Futebol que será disputada na 
Rússia em 2018, entre os dias 14 de 

junho e 15 de julho. Assinale a 
alternativa que apresenta CORRETA  e 
RESPECTIVAMENTE  o número de 
seleções que comporão a Copa do 
Mundo de Futebol de 2018 e 2026, 
segundo a FIFA: 

A) 32 e 40 seleções. 
B) 30 e 42 seleções. 
C) 32 e 48 seleções. 
D) 30 e 48 seleções. 
 
 
12) Em 23 de outubro de 2017, 
aconteceu na cidade Londres, o “The 
Best FIFA Football Award 2017” em 
português “Prêmio FIFA de Melhores do 
Futebol 2017”. No que diz respeito as 
categorias “Melhor Jogador Masculino 
da FIFA” e “Melhor Jogadora 
Feminina da FIFA”  assinale a 
alternativa que apresenta CORRETA  e 
RESPECTIVAMENTE  os vencedores 
da premiação 2017: 
 
A) Cristiano Ronaldo e Marta Silva. 
B) Lionel Messi e Carly Lloyd. 
C) Cristiano Ronaldo e Lieke Martens. 
D) Lionel Messi e Deyna Castellanos. 
 
 
13) Na noite de 28 de novembro de 2016 
a equipe da Associação Chapecoense de 
Futebol sofreu um acidente aéreo, em 
que 71 pessoas entre tripulantes e 
passageiros morreram. Escolha a 
alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE o nome do país 
onde ocorreu o acidente:  
 
A) Bolívia. 
B) Colômbia. 
C) Paraguai. 
D) Brasil. 
 
 
14) De acordo com matéria publicada 
no site globo.com, a economia 
brasileira voltou a crescer após oito 
trimestres seguidos de queda. No 
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primeiro trimestre de 2017, o Produto 
Interno Bruto (PIB) avançou 1,0% em 
relação ao último trimestre de 2016, 
segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). Em valores 
correntes, a economia do país produziu 
R$ 1,595 trilhão. Sobre o crescimento 
do PIB no primeiro trimestre de 2017 é 
CORRETO afirmar que:  
 
A) A agropecuária foi destaque entre 
os setores, pois registrou a maior 
expansão em mais de 20 anos, 
apresentou um salto de 13,4% em 
relação ao trimestre anterior.  
B) A indústria foi destaque entre os 
setores, mas não apresentou sua maior 
expansão, no entanto subiu 19% em 
relação ao trimestre anterior. 
C) O setor de serviços foi destaque 
entre os setores, pois registrou a maior 
expansão em mais de 15 anos, 
apresentou um salto de 15% em 
relação ao trimestre anterior. 
D) O setor de produção e distribuição 
de eletricidade, gás, água e esgoto foi 
destaque entre os setores, pois 
registrou a maior expansão em mais de 
20 anos, apresentou um salto de 5% 
em relação ao trimestre anterior. 
 
 
15) Entre suas principais conquistas 
estão duas medalhas de ouro pan-
americanas (Winnipeg/1999 e Santo 
Domingo/2003) e um bronze olímpico 
(Atenas-2004). Quem foi o atleta 
escolhido para acender a pira olímpica 
na cerimônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 2016?  
 
A) Vanderlei Cordeiro de Lima. 
B) Marilson dos Santos. 
C) Gustavo Kuerten. 
D) Robert Scheidt. 
 
 
16) No dia 05 de outubro de 2017 uma 
tragédia abalou a cidade mineira de 

Janaúba, 557 km da capital Belo 
Horizonte. A creche municipal de 
Educação Infantil “Gente Inocente” foi 
invadida por um indivíduo que jogou 
álcool nas crianças, em funcionários e 
em si próprio e depois ateou fogo sobre 
o líquido inflamável. Uma professora, 
algumas crianças e o autor do ataque 
morreram. Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE  a 
profissão do autor do ataque: 
 
A) Professor. 
B) Inspetor de alunos. 
C) Servente. 
D) Vigia. 
 
 
17) Conhecida como Coreia do Norte e 
tendo como nome oficial República 
Democrática Popular da Coreia, esse 
país asiático vem batendo de frente com 
os Estados Unidos, devido aos seus 
testes de bombas nucleares. Escolha a 
alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE  o nome do atual 
ditador norte-coreano: 
 
A) Kim Il-Sung; 
B) Kim Jong III; 
C) Kim Jong-un; 
D) Kim Jong-nam. 
 
 
18) Leia a notícia abaixo: 
 
“Um estudante de 14 anos atirou no fim 
da manhã desta sexta-feira (20 de 
outubro de 2017) dentro do Colégio 
Goyases, escola particular de ensino 
infantil e fundamental, em Goiânia. De 
acordo com o Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar, dois estudantes 
morreram e outros quatro ficaram feridos 
na unidade, localizada no Conjunto 
Riviera, bairro de classe média. 
Testemunhas relataram que o 
adolescente, que cursa o 8º ano e é filho 
de policiais militares, estava dentro da 
sala de aula e, no intervalo, tirou da 
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mochila a arma (pistola .40), e efetuou 
os disparos.” 
(Disponível em: 
https://g1.globo.com/goias/noticia/esco
la-tem-tiroteio-em-goiania.ghtml. 
Acesso em 22 de outubro de 2017. 
Adaptado) 
 
Assinale a alternativa que apresenta o 
motivo do ataque por parte do aluno: 
 
 
A) Influência religiosa. 
B) Estresse emocional. 
C) Bullying. 
D) Desigualdade financeira entre ele e os 
colegas. 

 
 
19) No dia 15 de outubro de 2017 
faleceu vítima de infarto, aos 74 anos, 
professor e empresário que atuava de 
forma efetiva no ramo educacional e da 
comunicação bauruense. Ele foi Sócio 
do Grupo Prevê e apresentava um 
programa diário na TV Prevê, o Enfoque 
Regional, onde realizava entrevistas com 
seus convidados. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome deste ícone da 
cidade de Bauru: 
 
A) Wilson Dionísio Trevizani. 
B) Gerson Trevizani. 
C) Márcio Augusto Dias Trevizani. 
D) José Carlos Coelho Trevizani. 
 
 
20) No dia 08 de agosto de 2017 o 
Estado do Rio Grande do Sul, localizado 
na região Sul do Brasil, sofreu com a 
fortes rajadas de ventos, que provocou 
transtornos como quedas de árvores, 
postes e interrupção de energia elétrica. 
Foi registrado pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) ventos de até 
106 km/h. Assinale a alternativa que traz 
CORRETAMENTE  o nome da cidade 
que registrou a maior rajada de vento 
nesse dia:  
 

A) São Gabriel. 
B) Tramandaí. 
C) Quaraí. 
D) Caçapava do Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


