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16  17  18  19  20  

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 – AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIV O 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

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

A Gata Borralheira 
 

Era uma vez uma bondosa 
mulher que tinha uma única filha, uma 
menina linda e meiga, a quem amava 
muito. Um dia, a mulher adoeceu 
gravemente, embora ainda fosse jovem, 
sentiu que não ia durar muito tempo. 
Assim, chamou a filha para perto de si e, 
depois de abraçá-la carinhosamente, 
pediu: 

- Seja sempre meiga e bondosa 
para com todos, minha filha, que lá do 
céu estarei o tempo todo olhando por 
você. 

Mal terminou de dizer essas 
palavras, a mãe da menina fechou os 
olhos e morreu. A pobre criança quase 
morreu também de tanto chorar. A 
mulher foi enterrada num lugar muito 
bonito, no quintal da casa e, desde então, 
a menina passou a ir todos os dias até o 
túmulo da mãe, onde ficava ajoelhada, 
rezando e chorando. 
 

(HISTÓRIAS DA CAROCHINHA, 6.ª 
ed. São Paulo: Ática, 2003. V. 2. P. 125-

126) 
 
01) As palavras bondosa, linda e meiga 
são classificadas morfologicamente 
como: 
 
A) Verbo. 
B) Preposição. 
C) Adjetivo. 
D) Advérbio. 
 
 

02) “Era uma vez uma bondosa mulher 
que tinha uma única filha, uma menina 
linda e meiga, a quem amava muito”. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
CORRETA classificação do verbo 
grifado quanto a modo, pessoa e tempo. 
 
A) Modo Indicativo – 3.ª pessoa do 
singular – Presente. 
B) Modo Subjuntivo – 1.ª pessoa do 
singular – Pretérito Imperfeito. 
C) Modo Indicativo – 1.ª pessoa do 
singular – Futuro. 
D) Modo Indicativo – 3.ª pessoa do 
singular – Pretérito Imperfeito. 
 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta 
a CORRETA  classificação morfológica 
dos termos “gravemente” e 
“carinhosamente”. 
 
A) Advérbio. 
B) Preposição. 
C) Verbo. 
D) Pronome. 
 
 
04) Assinale a alternativa em que há uma 
palavra que NÃO atende ao Novo 
Acordo Ortográfico: 
 
A) Tranquilidade – plateia – quinquênio. 
B) Joia – Ideia – linguística. 
C) Sequência – bilíngue – geleia. 
D) Cinqüenta – Sequestro – arguição. 
 
 
05) Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE 
à classificação dos adjetivos destacados 
nas frases: 
 
I – Fernanda é uma médica gentil. 
II  – Carlos é um namorado muito 
carinhoso. 
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III  – O atleta ficou feliz pela conquista 
do título. 
IV  – Ana namora Pedro, e esse é 
francês. 
V – Os alunos foram à biblioteca. 
 
A) Uniforme – biforme – uniforme – 
pátrio – coletivo. 
B) Biforme – uniforme – biforme – 
derivado – coletivo. 
C) Uniforme – uniforme – derivado – 
pátrio- composto. 
D) Uniforme – biforme – biforme – 
biforme – coletivo. 
 
 
06) Leia as frases abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa que preenche 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE  
as lacunas. 
 
__________ não posso sair com meus 
colegas? 
Não iremos passear _________ estamos 
cansados. 
Você não compareceu na aula 
_____________? 
Todos estavam chorando e ninguém me 
dizia o _________. 
 
A) Porque – porquê – por quê – por que. 
B) Porquê – porque – por que – por quê. 
C) Por que – porque – por quê – porquê. 
D) Por quê – por que – porquê – porque.  
 
 
07) Considerando que o acento grave 
marca a crase e que esta é a fusão de 
duas vogais idênticas, o acento grave 
está empregado de acordo com a norma-
padrão em: 
 
A) O prefeito de Bauru veio à Brasília. 
B) O professor fez alusão à sala de 
jogos. 
C) Os fiscais chegaram à destruir 
equipamentos de contrabando. 
D) Os culpados ficaram cara à cara. 
 

08) Quanto a concordância nominal, 
assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Os candidatos estudaram bastante 
para o processo seletivo. 
B) As despesas da festa está cada vez 
mais caro, não teremos condições de 
arcar. 
C) No congresso conheci bastantes 
pessoas. 
D) Os candidatos estavam meio agitados 
durante a prova. 
 
 
09) Assinale a alternativa em que ocorre 
ERRO quanto ao emprego do hífen. 
 
A) Foi realizada em outubro a campanha 
anti-rábica. 
B) O coordenador substituirá o vice-
diretor no próximo mês. 
C) O diretor chamou a atenção do 
contrarregra. 
D) O médico solicitou exame de 
ultrassom ao paciente. 
 
 
10) Assinale a alternativa que NÃO está 
de acordo com as regras de concordância 
verbal. 
 
A) Estados Unidos é uma potência 
mundial. 
B) Precisa-se de costureiras. 
C) Construiu-se um hospital. 
D) Domingo haviam muitas garotas no 
parque. 
 

ATUALIDADES 
 
11) Em abril de 2017, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) admitiu a 
cobrança de mensalidades por 
universidade públicas brasileiras em 
uma determinada modalidade de curso. 
Dos 11 ministros da corte, 9 
entenderam que a gratuidade de ensino 
público garantida pela Constituição 
Federal só se aplica a determinados 
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níveis educacionais. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE  qual a 
modalidade que poderá ser cobrada 
pelas Universidades Públicas 
brasileiras: 
 
A) Graduação. 
B) Especialização (lato sensu). 
C) Mestrado (stricto sensu). 
D) Doutorado (stricto sensu). 
 
 
12) Leia a notícia abaixo: 
 
“A decisão de se separar do país foi 
tomada em um referendo ocorrido em 1º 
de outubro. Pouco mais de 2 milhões de 
pessoas (43% do eleitorado) votaram. De 
acordo com cálculo do próprio 
movimento, 90% dos votantes foram a 
favor da independência. A região da 
Catalunha tem 7,3 milhões de habitantes, 
um Parlamento próprio, uma bandeira, 
um líder e sua própria polícia. Os 
separatistas argumentam que a área tem 
uma cultura própria e paga mais 
impostos proporcionalmente do que 
recebe em troca por meio de benefício.” 
(Disponível em 
https://www.terra.com.br/noticias/mu
ndo/entenda-a-polemica-
independencia-da-catalunha-em-4-
perguntas,80506f4c2b51d067be040245
00c191d37wasx1bo.html. Acesso em 26 
de outubro de 2017. Adaptado) 
 
Assinale a alternativa que apresenta o 
nome do país que a Catalunha pertence: 
 
A) Itália. 
B) Holanda. 
C) Espanha. 
D) França. 
 
 
13) Em abril de 2017, houve um protesto 
indígena em frente ao Congresso 
Nacional, os participantes compõem o 
Acampamento Terra Livre 2017. O 

grupo que protestava tentou invadir a 
Câmara e o Senado Federal o que 
ocasionou confronto entre índios e 
policiais militares. Em relação ao 
referido protesto é CORRETO o que se 
afirma em: 
 
A) O protesto foi contra decisões 
tomadas no governo Lula, que segundo 
eles, enfraqueceu a Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI). 
B) O protesto foi para reivindicar a 
continuidade no processo de demarcação 
de terras indígenas. 
C) O protesto foi para exigir celeridade 
no julgamento dos responsáveis pela 
morte do índio Pataxó Galdino, que 
ainda não ocorreu após 20 anos do crime 
brutal. 
D) O protesto foi para reclamar de 
contaminação de áreas indígenas por 
substâncias altamente químicas 
utilizadas por indústrias da região que 
habitam. 
 
 
14) Foi realizado no ano de 2017 a 61ª 
edição dos Jogos Regionais na cidade de 
Lençóis Paulista, entre os dias 20 e 30 de 
julho. Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE  a cidade 
vencedora dos Jogos Regionais em 2017. 
 
A) Piracicaba. 
B) São Carlos. 
C) Lençóis Paulista. 
D) Bauru. 
 
 
15) A Seleção Brasileira de basquete 
masculina será comandada pelo técnico 
Aleksandar Petrovik, de 58 anos. Ele 
comandará a seleção na disputa pelas 
Eliminatórias para o Mundial de 2019, 
na China e para o restante do ciclo 
olímpico até Tóquio 2020. Escolha a 
alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE  a nacionalidade do 
novo técnico da seleção:  
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A) Croata. 
B) Esloveno. 
C) Eslovaco. 
D) Ucraniano.  
 
 
16) No dia 16 de junho de 2017, o título 
do Novo Basquete Brasil (NBB), edição 
9, foi disputado no Ginásio Gigantão, em 
Araraquara, e para ambos finalistas seria 
a conquista de um título inédito. 
Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE  os dois times que 
disputaram a final do NBB 9: 
 
A) Solar Cearense e Gocil Bauru Basket. 
B) Mogi das Cruzes/Helbor e Gocil 
Bauru Basket. 
C) Paulistano/Corpore e Gocil Bauru 
Basket. 
D) Clube de Regatas do Flamengo e 
Gocil Bauru Basket. 
 
 
17) Em 2016, a população americana 
elegeu seu novo presidente, o eleito 
tornou-se o 45.º presidente dos Estados 
Unidos, ao derrotar a candidata, do 
Partido Democrata, Hillary Clinton. 
 
A) Barack Obama. 
B) Donald John Trump. 
C) George W. Bush. 
D) Bernie Sanders. 
 
 
18) No dia 16 de agosto de 2016 faleceu 
a atriz e modelo Elke Georgievna 
Grunnupp, mais conhecida como Elke 
Maravilha, depois de ficar internada a 
mais de um mês, após a realização de 
uma cirurgia. Conhecida principalmente 
pela sua irreverência e extravagância 
ficou conhecida por suas participações 
em programas de calouros, em alguns 
filmes e teve sua história contada em um 
filme, no ano de 2006. Assinale a 
alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE o país que “Elke 
Maravilha” nasceu: 

A) Brasil. 
B) Canadá. 
C) França. 
D) Rússia. 
 
 
19) Em 31 de maio de 2017 aconteceu o 
evento mundial “Dia do Desafio 2017: 
você se mexe e o mundo mexe junto!”. 
A cidade de Bauru competiu com a 
cidade de Maracay (Venezuela) e contou 
com a participação especial de um atleta 
medalhista olímpico. Escolha a 
alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE  o atleta olímpico 
mencionado: 
 
A) Arthur Zanetti. 
B) Maicon de Andrade Siqueira. 
C) Thiago Braz. 
D) Rafael Silva. 
 
 
20) Foi publicada no Diário Oficial da 
União, a Lei Federal n.º 13.498/2017, de 
26 de outubro de 2017, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 16 da Lei n.º 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
autorizando a Receita Federal a dar 
prioridade a uma nova categoria 
profissional na restituição do Imposto de 
Renda.  Sobre a lei supracitada é 
CORRETO afirmar que será obedecida 
qual ordem de prioridade para a 
restituição do IR: 
 
A) Terá prioridade para recebimento da 
restituição do imposto de renda: I  – 
Idosos (sendo assegurada prioridade 
especial aos maiores de oitenta anos, 
atendendo-se suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação aos demais 
idosos); II  - contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o magistério e III - 
demais contribuintes. 
B) Terá prioridade para recebimento da 
restituição do imposto de renda: I  – 
Profissionais da área de engenharia; II - 
Idosos (sendo assegurada prioridade 
especial aos maiores de oitenta anos, 
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atendendo-se suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação aos demais 
idosos) e III - demais contribuintes. 
C) Terá prioridade para recebimento da 
restituição do imposto de renda: I - 
Idosos (sendo assegurada prioridade 
especial aos maiores de oitenta anos, 
atendendo-se suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação aos demais 
idosos); II  – profissionais da área de 
tecnologia da informação e III - demais 
contribuintes. 
D) Terá prioridade para recebimento da 
restituição do imposto de renda: I – 
Políticos; II - Idosos (sendo assegurada 
prioridade especial aos maiores de 
oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente 
em relação aos demais idosos); III  - 
demais contribuintes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


