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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 (10 
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 0,80 (oitenta centésimos) 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 o resultado da PROVA OBJETIVA 

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

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 13, de 26/07/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Construção Civil/Infraestrutura – 
DESENHISTA PROJETISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) No Brasil, qual é a entidade 
responsável pela aplicabilidade de 
normas para desenho técnico? 
 
A) CNO – Cadastro Nacional de Obras. 
B) ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
C) CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 
D) DASP – Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 
 
 
02) O método que foi criado e que hoje 
nos permite representar com precisão 
objetos com 3 dimensões (comprimento, 
largura e altura) em superfícies planas, é 
chamado de: 
 
A) Método geometriano. 
B) Método mongeano. 
C) Método ideal. 
D) Método bidimensional. 
  
 
03) O que é Desenho Técnico? 
 
A) O desenho técnico é uma linguagem 
gráfica utilizada na indústria. Porém não 
há necessidade que essa linguagem seja 
entendida no mundo inteiro, cada 
profissional faz seu padrão de 
apresentação de desenho. 
B) O desenho técnico é uma linguagem 
gráfica utilizada na indústria. Não há 
necessidade que esta linguagem seja 
entendida no mundo inteiro e nem no 
Brasil inteiro, até existe uma série de 
regras internacionais que compõem as 

normas gerais de desenho técnico, mas 
não há uma regulamentação brasileira. 
C) O desenho técnico é uma linguagem 
gráfica utilizada na indústria. Para que 
esta linguagem seja entendida no mundo 
inteiro, existe uma série de regras 
internacionais que compõem as normas 
gerais de desenho técnico, cuja 
regulamentação no Brasil é feita pela 
ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
D) O desenho técnico é uma linguagem 
gráfica utilizada em escola de ensino 
médio. Para que esta linguagem seja 
entendida no mundo inteiro, existe uma 
série de regras internacionais que 
compõem as normas gerais de desenho 
técnico, cuja regulamentação no Brasil é 
feita pela CNO - Cadastro Nacional de 
Obras. 
 
 
04) “O desenho, em perspectiva, mostra 
a peça como ela aparece aos olhos do 
observador e dá uma ideia clara de sua 
forma.” A perspectiva Axonométrica 
tem três variações, são elas: 
 
A) isométrica, dimétrica e trimétrica. 
B) isométrica, dimétrica e quadrimétrica. 
C) cavaleira, dimétrica e trimétrica. 
D) Oblíqua, dimétrica e trimétrica. 
 
 
05) É visto que quando se projeta, no 
momento em que há necessidade de 
enquadrar um desenho para uma boa 
apresentação, isso é feito em pranchas. 
Essas pranchas seguem medidas 
padronizadas pela ISO - Organização 
Internacional de Normalização. A partir 
disso, assinale a alternativa CORRETA  
quanto ao tamanho das folhas: 
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A) A0 – 841x1189 ; A1 – 594x841 ; A2 
– 420x594 ; A3 – 297x420 ; A4 – 
210x297. 
B) A0 – 845x1189 ; A1 – 594x842 ; A2 
– 421x597 ; A3 – 297x420 ; A4 – 
210x29. 
C) A0 – 841x1185 ; A1 – 594x841 ; A2 
– 420x590 ; A3 – 297x420 ; A4 – 
212x297. 
D) A0 – 842x1189 ; A1 – 594x845 ; A2 
– 420x594 ; A3 – 230x420 ; A4 – 
210x297. 
 
 
06) O que é escala? 
 
A) É uma relação que se estabelece entre 
as dimensões de uma edificação sem 
necessidade de ser em verdadeira 
grandeza e aquelas que ele possui em um 
desenho. 
B) Não é uma relação que se estabelece 
entre as dimensões de um objeto em 
verdadeira grandeza e aquelas que ele 
possui em um desenho. 
C) É uma relação que se estabelece entre 
as dimensões de um objeto em 
verdadeira grandeza e aquelas que ele 
possui em um desenho sem referência 
em relação a verdadeira grandeza. 
D) É uma relação que se estabelece entre 
as dimensões de um objeto em 
verdadeira grandeza e aquelas que ele 
possui em um desenho. 
 
 
 

07) Além dos desenhos que compõem 
um projeto usualmente serem usados em 
escala, é necessário também a 
representação numérica das dimensões 
dos elementos. Como é chamada essa 
representação?  
 
A) Detalhamento. 
B) Linha de chamada. 
C) Legenda. 
D) Cotagem. 
  
 
08) “___________ é a região do plano 
limitada por duas semi-retas com a 
mesma origem que se encontram em um 
ponto comum, chamado _________. 
Qual alternativa que preenche as lacunas 
CORRETAMENTE ? 
 
A) Ângulo, paralelo. 
B) Perpendicular, vértice. 
C) Ângulo, vértice. 
D) Ângulo, mediano. 
 
 
09) Qual a norma que fixa as condições 
exigíveis para o dobramento de cópias 
de padrão de desenho técnico? 
 
A) NBR 8196. 
B) NBR 10067. 
C) NBR 12298. 
D) NBR 13142. 
 
 
10) O plano secante vertical que divide a 
edificação em duas partes e deve ser 
posicionado de modo a mostrar o 
máximo possível de detalhes 
construtivos é chamado de corte. Pode 
haver deslocamentos do plano secante 
onde necessário, devendo ser 
assinalados, de maneira precisa, o seu 
início e final (NBR 6492). Podem ser 
marcados de duas maneiras em planta, 
são elas: 
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A) Longitudinal, transversal. 
B) Longitudinal, lateral. 
C) Largura, altura. 
D) Longitudinal, transcendente. 
 
 
11) Quais são os elementos que 
compõem a cotagem? 
 
A) Linha de cota, linha de extrusão, 
finalização da linha de cota. 
B) Linha de cota, linha de extrusão, 
finalização da linha de chamada. 
C) Linha de cota, linha de extensão, 
finalização da linha de cota. 
D) Linha intermediária, linha de 
extrusão, finalização da linha de cota. 
 
 
12) Podemos considerar Programas – 
Software voltados para desenvolvimento 
de desenhos, estudos e projetos 
arquitetônicos e engenharia: 
 
A) MS Project e Revit. 
B) AutoCAD e Revit. 
C) AutoCAD e Paint. 
D) Excel e AutoCAD. 
 
 
13) Conjunto de leis municipais que 
controla o uso do solo urbano. É um 
instrumento básico que permite à 
Administração Municipal exercer 
adequadamente o controle e a 
fiscalização do espaço construído. Essa 
descrição diz respeito: 
 
A) Código de Obras. 
B) Código Sanitário. 
C) Lei de Zoneamento. 
D) Código Urbano. 
 
 
14) Em toda prancha de projeto é 
necessário identificação contendo por 
exemplo, projetista, tipo de projeto, 
escala, folha, entre outras informações. 
Essas identificações são locadas na 

legenda da prancha. Onde fica localizada 
essa legenda? 
A) Deve ficar no canto inferior direito 
nos formatos A0, A1, A2, A3, ou ao 
longo da largura da folha de desenho no 
formato A4. 
B) Deve ficar no canto inferior esquerdo 
nos formatos A0, A1, A2, A3, ou ao 
longo da largura da folha de desenho no 
formato A4. 
C) Deve ficar no canto superior 
esquerdo nos formatos A0, A1, A2, A3, 
ou ao longo da largura da folha de 
desenho no formato A4. 
D) Deve ficar onde se enquadrar melhor 
nos formatos A0, A1, A2, A3, ou lateral 
verticalmente da folha de desenho no 
formato A4. 
 
 
15) A NBR 8403 (ABNT, 1984) fixa 
tipos e o escalonamento de larguras de 
linhas para uso em desenhos técnicos e 
documentos semelhantes. Linha com 
traço e ponto estreita representa: 
 
A) Plano de detalhamento. 
B) Planos de corte. 
C) Projeção de verga e contra verga. 
D) Projeção de telhado. 
 
 
16) Em uma perspectiva cavaleira 
podem ser usados três tipos de ângulos 
para sua execução, são eles: 
 
A) 30°, 45° e 90° 
B) 30°, 60° e 90° 
C) 30°, 45° e 60° 
D) 20°, 40° e 60° 
 
 
17) Dentre alguns instrumentos 
importantes para auxílio em desenho, 
podemos citar: 
 
A) Esquadros, nível de mão, escalímetro. 
B) Trena laser, transferidores, 
escalímetro. 
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C) Esquadros, transferidores, 
escalímetro. 
D) Esquadros, transferidores, vanga. 
 

INFORMÁTICA/AUTOCAD 
 
18) Em projetos, a organização do 
desenho faz-se importante, pois por meio 
dela é possível agrupar as informações 
por função, por aplicação, por tipo de 
projeto, tipo de linha, cor, entre outros 
padrões. Que nome se dá à forma de 
organização dos desenhos que equivalem 
às sobreposições utilizadas em papel? 
 
A) Format. 
B) Ribbon. 
C) Layer. 
D) Linetype. 

 
 

19) Ao se trabalhar com imagens 
matriciais, o seu ajuste e alinhamento 
sobre os demais elementos gráficos é 
fundamental para a qualidade e precisão 
do desenho. Qual o nome do comando 
que permite girar, mover e alterar o 
tamanho dos objetos para que se alinhem 
aos demais elementos? 
 
A) Scale. 
B) Align. 
C) Rotate. 
D) Move. 

 
 
20) O dimensionamento permite, em um 
desenho, indicar medidas geométricas 
dos objetos, como distâncias, ângulos e 
coordenadas XY. O AutoCAD permite a 
colocação de dimensões, também 
chamadas de cotas, sendo elas lineares, 
angulares ou radiais. Qual o comando 
que permite criar cotas de comprimento 
de arcos? 
 
A) Dimarc. 
B) Dimordinate. 

C) Dimradius. 
D) Dimaligned. 

 
 

21) No menu Referências, do software 
Microsoft Word, qual comando permite 
adicionar uma nota de fim ao documento 
que está sendo produzido? 
 
A) Inserir legenda. 
B) Inserir índice. 
C) Inserir citação. 
D) Inserir nota de fim. 

 
 

22) A reta é um ente geométrico 
primitivo caracterizado por ter apenas 
uma dimensão, o comprimento, sendo 
este infinito. Seus subgrupos são a 
semirreta e o segmento de reta. No 
AutoCAD, o comando LINE permite a 
criação de um segmento de reta. Com 
qual comando criamos uma reta 
(infinita), comumente utilizada como 
linha de referência ou linha de 
construção? 
 
A) Limits. 
B) Ray. 
C) Direction. 
D) Xline. 
 
 
23) O comando CIRCLE permite a 
criação de círculos a partir, basicamente, 
da posição do centro e da dimensão do 
raio ou diâmetro. Existem, porém, outras 
opções de comando, como é o caso da 
opção 3P, em que o desenho é baseado 
em três pontos da circunferência. Qual 
opção nos permite criar um círculo 
tangente a dois objetos com um raio 
especificado? 
 
A) Center Point. 
B) Tan Tan Radius. 
C) Center Diameter. 
D) 2P. 
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24) Blocos são conjuntos de objetos 
formados por linhas, círculos, polígonos, 
arcos ou outros elementos gráficos, 
considerados um objeto único. Qual 
comando é utilizado para fazer cópias de 
objetos que pertençam a blocos? 
 
A) Block. 
B) Wblock. 
C) Ncopy. 
D) Smooth. 
 
 
25) No Microsoft Excel é possível 
formatar um texto para que apareça em 
várias linhas de uma célula, podendo o 
texto ser quebrado automaticamente ou 
por meio de uma quebra de linha 
manual. Como o comando Quebrar 
Texto Automaticamente pode ser 
acessado? 
 
A) O acesso se dá pela guia Revisão, no 
grupo Comentários, botão Quebrar texto 
automaticamente. 
B) O acesso se dá pela guia Fórmulas, no 
grupo Cálculo, botão Quebra de página. 
C) O acesso se dá pela guia Início, no 
grupo Alinhamento, botão Quebrar texto 
automaticamente. 
D) O acesso se dá pela guia Exibição, no 
grupo Controle, botão Quebra de texto.  
 
 
26) O Comando DTEXT cria textos no 
desenho separados linha a linha, ou seja, 
cada linha é um texto independente. Por 
meio da opção de comando Justify 
ajusta-se o texto a um espaço definido 
pelo usuário, bem como promove seu 
alinhamento. Qual a ação promovida 
pela opção FIT, pertencente à opção de 
comando Justify? 
 
A) Alinha o texto por dois pontos 
definidos pelo usuário, sem alterar a 
altura do texto. 
B) Alinha o texto pelo ponto médio da 
linha base. 

C) Alinha o texto à direita. 
D) Alinha o texto por dois pontos 
definidos pelo usuário, sendo a altura 
ajustada automaticamente. 

 
 
27) Perspectivas isométricas ajudam a 
ter uma visão tridimensional do projeto. 
São frequentemente utilizadas em 
instalações prediais e tubulações 
industriais. Ao ativar o modo isométrico, 
é possível trabalhar nos planos Top, 
Right e Left. Qual tecla de função pode 
ser pressionada para alternar os planos 
isométricos? 
 
A) F8. 
B) F5. 
C) F3. 
D) F11. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e responda às 
questões de número 28 ao 31. 
 
 Poesia: a melhor autoajuda. 
Calma, esperançoso leitor, iludida 
leitora, não fiquem bravos comigo, mas 
ler autoajuda geralmente só é bom para 
os escritores de autoajuda. Pois não 
existe receita para ser feliz ou dar certo 
na vida.  
Sabe por quê?  
 Porque, na maior parte das vezes, 
apenas você sabe o que é bom e serve 
para você. O que funciona para um nem 
sempre funciona para outro. 
 Os únicos livros de autoajuda que 
merecem respeito, e são úteis mesmo, 
são aqueles que ensinam novas receitas 
de bolo, como consertar objetos 
quebrados em casa ou como operar um 
computador. Ou seja, lidar com as coisas 
concretas, reais, exige um conhecimento 
também real, tintim por tintim, item por 
item. 
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  Com gente é diferente. Gente 
não vem com manual de instruções 
quando nasce. Nem para viver nem para 
morrer. 
  E se você precisa de conforto ou 
conselhos, existem caminhos bem mais 
fáceis, boa parte deles de graça: igrejas, 
templos, botecos, amigos ou parentes… 
Lembrou? Se alguém anda necessitado 
de regras, palavras de ordem e comandos 
enérgicos sobre o que fazer, melhor 
entrar para o exército. Mas, se você não 
quer deixar ninguém mandar em você, 
tenha coragem e encare-se. Não 
adianta fugir de seus medos, suas dores, 
suas fragilidades, suas tristezas. Elas 
sempre correm juntinho, coladas em 
você. Tentar ser perfeito, fazer o 
máximo, transformar-se em outro dói 
mais ainda. Colar um sorriso no rosto, 
enquanto chora por dentro, é para 
palhaço de circo.  
Portanto, entregue-se, seja apenas um ser 
humano cheio de dúvidas e certezas, 
alegrias e aflições. Aproveite e use algo 
que, isso sim, com certeza é igual em 
todos nós: a capacidade de imaginar, de 
voar, se entregar. Se nem Freud explica, 
tente a poesia. 
 A poesia vai resolver seus 
problemas existenciais? Provavelmente, 
não. A poesia, às vezes, é como aquele 
bordão do Chacrinha, não veio para 
explicar, mas para confundir. Quando 
acerta, é por acaso, como na vida. Ficar 
confuso é o normal, relaxe e aproveite.  
 Selecionamos alguns trechos de 
poemas que provavelmente falam das 
respostas que você anda procurando em 
livros de autoajuda. Tomara que ajudem.  
 O próprio pai da Psicanálise, 
Sigmund Freud [...], admitiu que, aonde 
quer que ele fosse ou olhasse, um poeta 
já havia passado por ali. Então, venha 
junto com os poetas que indicamos aqui.  
 O sábio poeta Mário Quintana já 
dizia que um bom poema é aquele que 
nos dá a impressão de que está lendo a 
gente… e não a gente a ele.  

[...] Poesia está mais para lição de vida 
que lição de casa. E depois vá em frente. 
 Procure outros poetas. Estão 
todos na livraria, biblioteca ou página da 
internet mais próxima. Você nunca mais 
estará tão sozinho a ponto de achar que 
precisa de um livro de autoajuda para 
mostrar o caminho das pedras.  
 
(TAVARES, Ulisses. Discutindo Literatura. Escala 
Educacional. São Paulo, ano 2, n. 8. p. 20-21. 
Adaptado). 

 
28) O autor do Texto diz que os leitores 
podem ficar bravos, porque:  
 
A) costuma ler livros de autoajuda. 
B) desdenha dos livros de autoajuda.  
C) tem esperança ou ilusão de melhorar 
a vida.  
D) tem a calma como uma de suas 
qualidades.  
 
 
29) Para o autor do Texto, o verdadeiro 
livro de autoajuda: 
 
A) auxilia em tarefas do cotidiano. 
B) explica como fazer para ser feliz.  
C) funciona como um manual para a 
vida.  
D) se atém a generalidades, sem entrar 
em detalhes. 
 
 
30) Pode-se inferir, de acordo com o 
texto, que o palhaço é aquele que: 
 
A) tem o recurso de desenhar em papel 
um sorriso para colar no rosto, mesmo 
ele sendo triste. 
B) finge que ri, independente de que seu 
estado de espírito seja alegre ou triste. 
C) precisa fingir que está alegre, mesmo 
que esteja muito triste.  
D) usa o seu sorriso para enganar o 
público.  
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31) “Tomara que ajudem”, tem o mesmo 
significado de:  
 
A) Espero que ajudem.  
B) Provavelmente ajudarão.  
C) Contanto que ajudem.   
D) Se bem lidos, ajudam. 
 
 
32) A frase em que a concordância entre 
o sujeito (se houver) e o verbo está 
realizada de acordo com a norma-
padrão: 
  
A) Cada um dos candidatos farão a 
prova com lápis. 
B) Existe, em todas as partes do mundo, 
pessoas equivocadas. 
C) Haviam muitas pessoas preocupadas 
com o desenrolar dos fatos. 
D) Fui o primeiro que acabou a prova. 
 
 
33) Assinale qual dupla de palavras deve 
ser acentuada graficamente na sílaba 
destacada:  
 
A) agil – tropeço 
B) canguru – frequencia 
C) senil – colibri 
D) misterio - vigilancia  
 
 
34) A palavra “pneumático” recebe 
acento gráfico em função da posição de 
sua sílaba tônica o que faz dela uma 
proparoxítona.O mesmo ocorre com a 
seguinte palavra: 
 
A) automóvel 
B) alguém 
C) veículo 
D) mecânica  
 
35) Leia as orações abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA : 
 
I-  O rápido menino terminou a tarefa. 
II-  O menino anda muito rápido. 

 
A) Em I e II, “rápido” é um advérbio. 
B) Em I e II, “rápido” é um adjetivo. 
C) Em I “rápido” é advérbio e, em II é 
adjetivo. 
D) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é 
advérbio. 
 

MATEMÁTICA 
 
36) Dada a expressão numérica 

. Calcule-a e a 

simplifique até sua forma mais simples. 
 
A)  

B)  

C)  

D)  

 
 
37) Observe o gráfico da função : 

 
Com relação ao gráfico, pode-se afirmar 
que: 
 
A) A função não está definida em 

. 
B) A função  assume valor mínimo 
em  
 
C) O conjunto imagem de é 

. 
D) A função  assume valor máximo 
em . 
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38) Gabriela faz projetos particulares. 
Normalmente vai até o local da obra para 
confeccionar o desenho de acordo com o 
gosto do proprietário. Gabriela estava 
cobrando R$ 200,00 por cômodo, para 
confeccionar o projeto; com a 
proximidade do 13º salário aumenta em 
20% o valor por cômodo. Porém, após as 
festividades resolve abater o preço em 
25%. Qual o valor que Gabriela está 
cobrando, por cômodo, após as 
festividades?  
 
A)   
B)  
C)   
D)   
 
 
39) O gráfico abaixo ilustra o número de 
projetos realizados pelo servidor X em 
quatro meses do ano. De acordo com o 
gráfico pode-se afirmar que: 
 
Quantidade de projetos realizados por 
mês 

 
A) Nos dois primeiros meses (março e 
abril) ele fez mais projetos que nos 
outros dois meses (maio e junho). 
B) O projetista, nos quatro meses, fez em 
média 25 projetos.  
C) Em junho o projetista finalizou 
menos projetos. 
D) O projetista, de abril a junho, fez em 
média 35 projetos. 
 
 
40)  No concurso público para o cargo 
de desenhista projetista, 9 dos candidatos 
obtiveram as seguintes notas: 

.  Qual a média 

aritmética, a moda e a mediana das 
notas, respectivamente? 
 
A)   
B)   
C)   
D)   
 
 
41) Três ruas paralelas,  e ,  
possuem cruzamento com outras duas 
ruas transversais,  e . Qual o 
comprimento, em centímetros, do 
seguimento transversal indicado por ?  
 

 
 

A)  
B)  
C)  
D)  
 
 
42) Deseja-se construir uma calçada ao 
redor do edifício, conforme a figura 
abaixo. Sabendo que a calçada deve 
ocupar . Qual o valor do lado de 
medida ?  
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A)  
B)  
C)  
D)  
 
 
43) Qual o décimo quinto termo da 
progressão aritmética 

? 

 

A)   

B)   

C)   

D)   

 

LEGISLAÇÃO 
 
44) Assinale a alternativa 
VERDADEIRA : 
 
A) O servidor público do Município de 
Bauru não possui previdência própria. 
B) O servidor público do Município de 
Bauru está sujeito a previdência do 
Instituto Nacional de Seguro Social – 
INSS. 
C) O servidor público do Município de 
Bauru possui previdência própria. 
D) O servidor público do Município de 
Bauru possui UNIMED. 
 
 
45) Assinale a alternativa CORRETA . 
Nos termos do artigo 37 da Constituição 
Federal, a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 

A) O prazo do concurso público será de 
até 04 (quatro) anos, prorrogável uma 
vez por igual período. 
B) O prazo do concurso público será de 
até 02 (dois) anos, prorrogável uma vez 
por igual período.  
C) É vedado o direito a greve ao 
servidor público. 
D) O servidor que fizer greve terá 
sempre seu salário descontado. 
 
 
46) Conforme determina o artigo 41 da 
Constituição Federal, o servidor público 
estável só perderá seu cargo: 
 
A) Se chegar atrasado usualmente, e não 
tiver boa relação com colegas de 
trabalho. 
B) Se faltar e não apresentar o respectivo 
atestado médico ou justificativa. 
C) Em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou mediante 
processo administrativo em que lhe seja 
assegurado ampla defesa e contraditório. 
D) Se não tiver zelo com o material de 
trabalho e não atender bem os 
munícipes. 
 
 
47) Consoante a Lei Orgânica do 
Município de Bauru, art. 33, configura-
se abandono de cargo o servidor público 
que: 
 
A) Ausentar-se intencionalmente por 
mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 
B) Ausentar-se intencionalmente por 
mais de 60 (sessenta) dias consecutivos. 
C) Ausentar-se intencionalmente por 
mais de 30 (trinta) dias não 
consecutivos. 
D) Ausentar-se intencionalmente por 
mais de 60 (sessenta) dias não 
consecutivos. 
 
 
48) O procedimento administrativo que é 
instaurado para apurar falta do servidor 
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público cometida no exercício de sua 
função, chama-se: 
 
A) Falta grave. 
B) Advertência.  
C) Sindicância. 
D) Boletim de Ocorrência. 
 
 
49) Assinale a alternativa 
VERDADEIRA : 
 
A) A licença-prêmio equivale a uma 
licença remunerada a que o servidor tem 
direito na proporção de três meses para 
cada cinco anos de exercício, desde que 
não tenha 30 (trinta) dias ou mais de 
faltas justificadas ou injustificadas. 
B) A licença-prêmio é sinônimo de 
licença-maternidade. 
C) A licença-prêmio foi revogada com a 
Constituição Federal de 1988. 
D) A licença-prêmio só é concedida com 
a sexta-parte. 
 
 
50) De acordo com a Lei Municipal 
3.781/94, são deveres do servidor, 
EXCETO : 
 
A) Zelar pela economia do material e a 
conservação do patrimônio público. 
B) Tratar com urbanidade as pessoas. 
C) Falar a verdade, não omitir a verdade, 
não distorcer a verdade, ou não fazer 
afirmação falsa, como testemunha, em 
sindicância ou processo administrativo. 
D) Ser sindicalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


