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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 (08 
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 2,50 (dois ponto e meio) cada, devendo o candidato 
obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, 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 02/10/2018 e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a 

partir do dia 27/10/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 11, de 26/07/2018 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D e p a r t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s 
 

 
 



 

 
Cargo: Assistente em Construção Civil/Infraestrutura – AUXILIAR DE TOPÓGRAFO  (Edital nº 11/2018)      

1 

 

Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Assistente em Construção Civil/Infraestrutura 
– AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Na operação de medidas lineares do 
terreno, deve-se tomar alguns cuidados 
para a execução do trabalho, assim 
marque a alternativa CORRETA . 
 
A) No uso de trena para a medida direta 
de distância topográfica, deve-se manter 
a trena esticada formando a catenária 
com o terreno. 
B) No uso de trena para a medida direta 
de distância topográfica, em terrenos 
declivosos, a trena deve ficar sempre 
rente ao solo de tal forma que consiga 
determinar a distância entre um ponto e 
outro com maior precisão. 
C) No uso de trena para a medida direta 
de distância topográfica, em terrenos 
declivosos, as medidas de distâncias 
devem ser feitas na horizontal utilizando 
as balizas como auxílio. 
D) Para a medida direta de distância 
topográfica com alta precisão não é 
necessário o uso de trena ou Fio de 
Invar, se o auxiliar usar o seu passo para 
obter a medida. 
 
 
02) Afirmar que um país é meridional 
em relação ao outro é o mesmo que dizer 
que ele está: 
 
A) A oeste. 
B) Ao sul. 
C) A leste. 
D) Ao norte. 
 
 
03) Ao se analisar um mapa topográfico 
onde existem curvas de nível isométricas  
cotadas de metro em metro, conclui-se: 

A) Quanto mais afastadas estiverem as 
curvas, maior a distância horizontal no 
terreno. 
B) Quanto mais afastadas estiverem as 
curvas, maior será a declividade de 
terreno. 
C) Quanto mais próximas estiverem as 
curvas, maior a distância horizontal no 
terreno. 
D) Quanto mais próximas estiverem as 
curvas, maior será a declividade do 
terreno. 
 
 
04) O termo Azimute é utilizado para 
designar: 
 
A) Uma Altura. 
B) Um Ângulo. 
C) Uma distância. 
D) Um desnível. 
 
 
05) Na topografia, os equipamentos são 
necessários para os levantamentos e 
locações, dividindo-se em instrumentais 
e acessórios. Sendo assim, quanto á 
função dos piquetes assinale a alternativa 
CORRETA . 
 
A) São utilizados para materializar os 
pontos topográficos. Eles podem ser 
feitos artesanalmente em madeira de boa 
qualidade para penetrar no solo.  
B) São acessórios utilizados para 
facilitar a visualização dos pontos 
topográficos, no momento da medição 
dos ângulos horizontais. São utilizadas 
também para auxiliar no alinhamento de 
uma poligonal, perfil, seção transversal e 
na medição da distância horizontal 
através de trena. 
C) São réguas centimetradas que servem 
para auxiliar as medições de distâncias 
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horizontais, através da taqueometria, 
utilizando os fios superior, médio e 
inferior e distâncias verticais com o uso 
do fio médio.  
D) São instrumentos que servem para 
mensuração de distâncias verticais entre 
dois ou mais pontos. Também podem ser 
utilizados para medir distâncias 
horizontais com auxílio da mira falante, 
aplicando-se a taqueometria 
planimétrica.  
 
 
06) Um topógrafo posicionado em um 
ponto A está realizando uma leitura e 
pede para anotar o ângulo zenital, qual 
tipo de ângulo você está anotando? 
 
A) Ângulo interno. 
B) Ângulo externo. 
C) Ângulo horizontal. 
D) Ângulo vertical. 
 
 
07) Qual ângulo abaixo NÃO pode ser 
considerado como uma leitura de 
Rumo. 
 
A) 85°22’30” NE 
B) 35°27’28”SE 
C) 235°42’30” NW 
D) 30°12’40” SW 
 
 
08) Ao se analisar uma planta elaborada 
na escala 1:1.000, contendo o 
levantamento topográfico de uma 
fazenda, foi medido com uma régua a 
extensão de um trecho de cerca reta, 
obtendo-se o valor de 580 mm. É 
possível afirmar que em campo, esse 
trecho de cerca mede, em metros: 
 
A) 5,80 metros. 
B) 58,00 metros. 
C) 580,00 metros. 
D) 5.800,00 metros. 
 

09) Analisando uma planta topográfica 
com escala 1:250, observa-se que a 
distância entre dois pontos no desenho é 
de 22,6cm. Qual a distância dos seus 
pontos homólogos no terreno? 
 
A) 11,06 m 
B) 110,60 m 
C) 5650 m 
D) 56,50 m 
 
 
10) São utilizadas para facilitar a 
localização dos piquetes, indicando a sua 
posição aproximada e normalmente 
obedecem as seguintes características: 
- cravadas próxima ao piquete, cerca de 
30 a 50 centímetros; 
- comprimento variável de 15 a 40 
centímetros; 
- diâmetro variável de 3 a 5 centímetros; 
- chanfradas na parte superior para 
permitir uma inscrição, indicando o 
nome ou número do piquete. 
Normalmente a parte chanfrada é 
cravada voltada para o piquete, 
conforme esquema abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A qual acessório de topografia refere-se 
á descrição acima: 
 
A) Baliza. 
B) Régua de madeira. 
C) Marco de concreto. 
D) Estaca testemunha. 
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11) Para a materialização de uma 
poligonal de levantamento, que será 
implantada com a utilização de estação 
total, o auxiliar de topografia deverá 
colocar o bastão acompanhado de um 
prisma sobre um ponto inserido no 
terreno. O procedimento a ser adotado 
pelo auxiliar deverá ser: 
 
A) Aprumar o bastão sobre o prego 
cravado no eixo do piquete. 
B) Aprumar o bastão em qualquer local, 
desde que esteja sobre o piquete. 
C) Aprumar o bastão na parte posterior 
ao piquete, junto ao terreno natural. 
D) Colocar o bastão sobre o prego 
cravado no eixo do piquete com uma 
inclinação de 10º para a esquerda. 
 
 
12) Para se realizar um levantamento 
planimétrico em uma propriedade rural 
visando-se obter os ângulos internos dos 
vértices, deve-se: 
 
A) Realizar o levantamento no sentido 
anti-horário. 
B) Realizar o levantamento através de 
poligonal aberta. 
C) Realizar o levantamento por rumos. 
D) Realizar o levantamento no sentido 
horário. 
 

 
13) Qual destes equipamentos é utilizado 
para medir ângulos diretamente? 
 
A) Corrente de Agrimensor 
B) Trena 
C) Baliza 
D) Teodolito 
 
 
14) Qual destes equipamentos é utilizado 
para Nivelamento Geométrico? 
 
A) Sapata 
B) Nível de Precisão 
 

C) Baliza 
D) Teodolito 
 
 
15) Qual destes equipamentos é 
utilizado, como o principal, para um 
levantamento planialtimétrico? 
 
A) Corrente de Agrimensor 
B) Nível de Precisão 
C) Baliza 
D) Teodolito 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O JEITINHO BRASILEIRO 
 

 O jeitinho brasileiro é uma forma 
de corrupção?  
 Se a regra transgredida não causa 
prejuízo, temos o “jeitinho” positivo e, 
direi eu, ético. Por exemplo: estou na 
fila; chega uma senhora, que parece 
preocupada, precisando pagar sua conta 
que vence naquele dia e pede para passar 
na frente. Não há o que reclamar dessa 
forma de “jeitinho”, que seria universal 
porque poderia ocorrer na maioria dos 
países conhecidos, exceto talvez na 
Alemanha ou na Suíça, onde um trem sai 
às 14:57! E sai mesmo: eu fiz o teste.  
 A questão sociológica que o 
“jeitinho” apresenta, porém, é outra. Ela 
mostra uma relação ruim com a lei geral, 
com a norma desenhada para todos os 
cidadãos, com o pressuposto de que essa 
regra universal produz legalidade e 
cidadania. Eu pago meus impostos 
integralmente e, por isso, posso exigir 
dos funcionários públicos do meu país. 
Agora, se eu dou um jeito nos meus 
impostos porque o delegado da receita 
federal é meu amigo ou parente e faz a 
tal “vista grossa”, aí temos o “jeitinho” 
virando corrupção.  
 O “jeitinho” se confunde com 
corrupção e é transgressão, porque 
desiguala o que deveria ser 
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obrigatoriamente tratado com igualdade. 
O que nos enlouquece hoje no Brasil não 
é a existência do jeitinho como ponte 
negativa entre a lei e a pessoa especial 
que dela se livra, mas sim a persistência 
de um estilo de lidar com a lei, 
marcadamente aristocrático, que, de 
certa forma, induz o chefe, o diretor, o 
dono, o patrão, o governador, o 
presidente a passar por cima da lei. A 
mídia tem um papel básico na discussão 
desses casos de amortecimento, 
esquecimento e “jeitinho”, porque ela 
ajuda a politizar o velho hábito que 
insiste em situar certos cargos e as 
pessoas que os empossam como acima 
da lei, do mesmo modo e pela mesma 
lógica de hierarquias que colocam certas 
pessoas (negros, pobres e mulheres) 
implacavelmente debaixo da lei.  
(Roberto da Matta.O jeitinho brasileiro. 
Disponível em: Adaptado.) 
 
16) Para responder ao questionamento 
feito no início do texto, o autor decide: 
 
A) explicar inicialmente os sentidos da 
palavra “jeitinho”.   
B) apresentar as causas da “corrupção”.  
C) atribuir à questão uma forma 
intencionalmente maldosa.  
D) responder ao questionamento com 
outra pergunta.  
 
 
17) Analise as proposições a seguir:  
 
I - Para o autor, a palavra “jeitinho” 
apresenta apenas uma carga negativa em 
seu significado.  
II - Ao citar o horário de trem na 
Alemanha e na Suíça, o autor do texto 
quer dizer que nesses países regras são 
regras e sempre são cumpridas. 
III - Segundo o texto, a mídia ajuda a 
fazer acreditar que pessoas que ocupam 
certos cargos estão acima da lei. 
 
 É CORRETO o que se afirma em: 

A) I apenas. 
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) II e III apenas.  
 
 
18) Ao citar o fato: “Eu pago meus 
impostos integralmente e, por isso, posso 
exigir dos funcionários públicos do meu 
país”, o autor quer dizer que: 
 
A) as leis estabelecem deveres, mas não 
direitos.  
B) o cumprimento das leis gera direitos.  
C) deveres criam direitos que se 
sobressaem às leis. 
D) as leis, quando justas, devem sempre 
ser obedecidas.  
 
 
19) No trecho “A questão sociológica 
que o ‘jeitinho’ apresenta, porém, é 
outra”, a alteração em que a conjunção, 
porém é substituída sem perda de 
sentido original é: 
 
A) A questão sociológica que o 
“jeitinho” apresenta, isto é, é outra. 
B) A questão sociológica que o 
“jeitinho” apresenta, por que, é outra.  
C) A questão sociológica que o 
“jeitinho” apresenta, porque, é outra.  
D) A questão sociológica que o 
“jeitinho” apresenta, entretanto, é outra.  
 
 
20) Leia a frase: 
 
FEBRE AMARELA MATA, MAS 
VOCÊ PODE SE PROTEGER! 
“Vacine-se e Procure um posto de saúde 
mais próximo”! 
 
Em “A febre amarela mata, mas você 
pode se proteger”. A palavra em 
destaque serve para: 
 
A) introduzir uma explicação 
B) opor duas ideias 
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C) indicar uma causa 
D) indicar uma consequência 
 
 
21) No trecho “Vacine-se e Procure um 
posto de saúde mais próximo”, os verbos 
estão no modo imperativo para indicar a 
 
A) incerteza sobre a eficácia da vacina. 
B) dificuldade para se dirigir ao leitor. 
C) intenção de convencer o leitor. 
D) condição para ser vacinado. 
 
 
22)  __________você não resolveu todas 
as questões da prova? Creio que é _____ 
você não sabe o _____ das regras. 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas:  
 
A) Porque – porque – porquê 
B) Por que – porque – porquê 
C) Por que – por que – porquê 
D) Porquê - por que – porquê 
 
 
23) Assinale a alternativa em que o 
plural, quanto ao gênero, seja 
INCORRETO .  
 
A) A aluna é estudiosa. Os alunos são 
estudiosos. 
B) A cantora é excelente. As cantoras 
são excelentes. 
C) A abelha produz o mel. As abelhas 
produzem o mel. 
D) O animal é feroz. Os animais são 
ferozes. 
 

MATEMÁTICA 
 
24) O pessoal do controle de poluição 
jogou no lago um tipo de planta que fica 
na superfície da água e que vai 
crescendo e absorvendo as substâncias 
poluentes. A cada quinze dias, dobra de 
tamanho a área da superfície do lago 
coberta pela planta que, inicialmente, era 

de apenas 1 m2. Qual a área total, em 1 
m2, coberta pela planta após 5 meses? 
 
A) 512. 
B) 2048. 
C) 1024. 
D) 256. 
 
 
25) Em certo período a reserva do Banco 
Central Brasileiro era de 70 bilhões de 
dólares e depois essa reserva caiu para 
40 bilhões. Qual foi a perda percentual 
aproximada da reserva? 
 
A) 42,86%. 
B) 67,14%. 
C) 32,86%. 
D) 57,14%. 
 
 
26) A idade de Paulo equivale a dois 
terços de 40% de 90. Então o dobro da 
idade de Paulo é: 
 
A) 24. 
B) 48. 
C) 12. 
D) 18. 
 
 
27) No centro de um terreno quadrado 
com 256 m2 de área, foi construída uma 
piscina quadrada de 10 m por 10 m. 
Determine a distância  entre a quina 
das bordas da piscina e a quina dos 
limites do terreno. 

 
A)3. 
B) 2 . 
C)9. 
D) 3 . 



 

 
Cargo: Assistente em Construção Civil/Infraestrutura – AUXILIAR DE TOPÓGRAFO  (Edital nº 11/2018)      

6 

 

28) Gastei 20% de meu salário em 
chocolates. Sabendo que meu salário é 
de R$ 712,50 e que cada chocolate custa 
R$ 1,50, quantos chocolates comprei no 
total? 
 
A) 142,5. 
B) 475. 
C) 95. 
D) 237,5. 
 
 
29) Uma cidade com 40.000 
trabalhadores foi dividida em quatro 
regiões e foi feita uma pesquisa para 
conhecer o número de quilômetros que 
cada pessoa de cada região percorria, em 
média, para ir de casa até o trabalho e 
voltar para casa. Os resultados estão na 
tabela: 
 

Região Número de 
pessoas 

Distância 
percorrida por 

trabalhador 
A 8.000 4,6km 
B 10.000 6,4 km 
C 15.000 2,4 km 
D 7.000 3,0 km 

TOTAL 40.000  
 
Analisando a tabela, qual é a média de 
quilômetros percorridos, 
aproximadamente, pelos trabalhadores 
de toda a cidade? 
 
A) 3,9. 
B) 10,9. 
C) 1,9. 
D) 30,9. 
 
 
30) Numa empresa, trabalham 721 
pessoas, entre homens, mulheres e 
menores. O número de homens é o dobro 
do número de mulheres e este é o dobro 
do número de menores. Quantas são as 
mulheres que trabalham nessa empresa? 
 
A) 103. 
B) 309. 

C) 412. 
D) 206. 
 
 
31) Um terreno, representado numa 
planta de escala 1:50, tem a forma de um 
retângulo de 15 cm e 24 cm de lados. 
Qual é a área real desse terreno? 
 
A) 360 m2. 
B) 9m2. 
C) 900 m2. 
D) 90 m2. 
 
 
32) Dividindo R$ 1080,00 entre José e 
Ana, de maneira que a terça parte do 
valor recebido por José exceda em R$ 
62,50 a quarta parte do valor recebido 
por Ana. Qual é o valor recebido por 
Ana? 
 
A) 540. 
B) 510. 
C) 570. 
D) 364. 
 
 
33) A planta abaixo mostra as medidas 
de dois lotes. Sabendo que as laterais dos 
terrenos são paralelas e que x + y = 90 
metros, determine o valor de x: 

 
 
A) 34 m. 
B) 54 m. 
C) 56 m. 
D) 36 m. 
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LEGISLAÇÃO 
 
34) De acordo com o Artigo 2º da Lei 
Orgânica Municipal, qual das 
alternativas abaixo NÃO INDICA  um 
objetivo fundamental do Município de 
Bauru. 
 
A) Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária. 
B) Garantir o desenvolvimento 
municipal. 
C) Asseverar a pobreza, a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais. 
D) Promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, religião, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
 
 
35) Com base na Lei Orgânica 
Municipal, indique a alternativa abaixo 
que está INCORRETA  sobre as regras a 
respeito dos Servidores Municipais. 
 
A) A investidura em cargo público 
municipal depende de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 
B) A previdência social será exercida 
pela Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru - FUNPREV. 
C) As vantagens de qualquer natureza só 
poderão ser concedidas ao servidor por 
lei ou resolução da Câmara, quando 
atendam efetivamente aos interesses 
públicos e às exigências do serviço. 
D) É proibido o direito de reunião dos 
servidores com sua entidade de classe, 
em locais de trabalho, mesmo que não 
haja prejuízo às atividades normais. 
 
 

36) De acordo com a Lei Municipal nº 
3.601, de 27 de julho de 1993 que 
estrutura a organização da Prefeitura 
Municipal de Bauru, indique abaixo a 
alternativa que identifica as funções da 
Secretaria de Administração. 
 
A) Executar a política da administração 
municipal no referente à pessoa, 
materiais e relacionamento 
administrativo no âmbito do Município. 
B) Executar a política educacional no 
âmbito do Município. 
C) Realizar a execução orçamentária no 
âmbito Municipal. 
D) Realizar a política municipal de 
assistência e promoção humana. 
 
 
37) Sobre as regras de transferência do 
servidor público municipal, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru, indique a 
alternativa INCORRETA . 
 
A) O funcionário poderá ser transferido 
de um para outro cargo de provimento 
efetivo, apenas dentro da mesma 
repartição. 
B) As transferências serão feitas a 
pedido do funcionário ou “ex-ofício”, 
atendidos sempre a conveniência do 
serviço e os requisitos necessários ao 
provimento do cargo. 
C) Transferência será feita para o cargo 
do mesmo padrão de vencimento ou de 
igual remuneração, ressalvados os casos 
de transferência a pedido, em que o 
vencimento ou a remuneração poderá ser 
inferior. 
D) Transferência por permuta se 
processará a requerimento de ambos os 
interessados. 
 
 
38) De acordo com o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de 
Bauru, indique abaixo qual é o conceito 
de Promoção. 
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A) É o reingresso no serviço público, 
decorrente de decisão judicial passada 
em julgado com ressarcimento de 
prejuízos resultantes do afastamento. 
B) É a passagem do funcionário de um 
grau a outro da mesma classe, 
processando-se obedecidos os critérios 
de merecimento e antiguidade, na forma 
que dispuser o regulamento. 
C) É o ato pelo qual o aposentado 
reingressa no serviço público ou “ex-
ofício”. 
D) É a investidura em cargo mais 
compatível com a capacidade do 
funcionário e dependerá sempre de 
inspeção médica. 
 
 
39) De acordo com o Art. 49 da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2002 o regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Efetivos do 
Município de Bauru NÃO tem por 
finalidade assegurar aos seus 
beneficiários os meios indispensáveis de 
subsistência diante de qual dos eventos 
abaixo. 
 
A) Incapacidade. 
B) Morte. 
C) Velhice. 
D) Desemprego. 
 
 
40) Indique abaixo a alternativa 
CORRETA  sobre a filiação do servidor 
público segurado junto ao regime de 
previdência social da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Bauru – FUNPREV de 
acordo com o Art. 56 da Lei Municipal 
nº 4.830, de 17 de maio de 2002. 
 
A) Ocorre a partir da solicitação 
formalizada do servidor público do 
Município de Bauru. 
B) Decorre automaticamente do ingresso 
do servidor no serviço público do 
Município de Bauru. 

C) Decorre do ingresso do servidor no 
serviço público do Município de Bauru, 
mediante requisição, desde que sejam 
preenchidos os requisitos estabelecidos 
em lei. 
D) Ocorre automaticamente após dois 
anos do ingresso do servidor no serviço 
público do Município de Bauru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


