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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 (13 
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 2,0 (dois pontos) 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 11/12/2018, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 15/01/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 21, de 11/10/2018 
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  Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 
 AGENTE SOCIAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) “Cabe aos órgãos e às entidades do 
Poder Público assegurar à pessoa 
portadora de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao desporto, ao 
turismo, ao lazer, à previdência social, à 
assistência social, ao transporte, à 
edificação pública, à habitação, à 
cultura, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, 
propiciem seu bem-estar pessoal, social 
e econômico”. (Art.2º do Decreto nº 
3.298/99). Mediante o artigo acima, 
assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Deficiência: toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou 
anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser 
humano.  
B) Deficiência permanente: aquela que 
ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo, no entanto, permite 
recuperação com novos tratamentos. 
C) Incapacidade: uma redução efetiva e 
acentuada da capacidade de integração 
social, sem necessidade de 
equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber 
ou transmitir informações necessárias ao 
seu bem-estar. 
D) Deficiência também pode ser definida 
como toda perda ou anormalidade de 
uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de 
atividades, dentro dos padrões do SUS. 

02) O capítulo V do Estatuto da Criança 
e do adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990) dispõe sobre o direito à 
profissionalização e à proteção no 
trabalho. Segundo essa legislação, é 
proibido que menores de dezesseis anos 
de idade trabalhem, salvo: 
 
A) Na condição de aprendiz, a partir dos 
12 anos. 
B) Com autorização dos pais ou 
responsáveis. 
C) Na condição de aprendiz, a partir dos 
15 anos. 
D) Na condição de aprendiz, a partir dos 
14 anos. 
 
 
03) A política Nacional de Assistência 
social (2004) revela conteúdos, 
princípios, diretrizes e objetivos da 
assistência social no Sistema de Proteção 
Social Brasileiro. Em consonância com a 
Lei Orgânica da Assistência Social 
(1993), assinale a afirmação que 
constitui um princípio ou uma diretriz da 
política de assistência. 
 
A) Meritocracia do atendimento às 
necessidades sociais sobre as exigências 
de rentabilidade social. 
B) Fracionamento dos direitos sociais, a 
fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
C) Respeito à dignidade do cidadão, à 
sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade. 
D) Divulgação parcial dos benefícios, 
serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público, tornando-
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se desnecessários os critérios para sua 
concessão. 
 
 
04) A proteção social básica comporta os 
seguintes serviços: Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF), 
o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e o Serviço 
de Proteção Social Básica no Domicílio 
para Pessoas com Deficiência e Idosas. 
(Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais). Está CORRETO o 
que se afirma na alternativa: 
 
A) O Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF prevê o 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições das famílias e o 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de 
caráter preventivo, protetivo e proativo. 
B) O Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos não possui 
articulação direta com o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF), de modo a promover o 
atendimento de grupos minoritários de 
usuários dependentes, garantindo a 
matricialidade sociofamiliar da política 
de assistência social. 
C) O Serviço de Proteção Social Básica 
no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas deve contribuir com 
a promoção do acesso de pessoas com 
deficiência e pessoas idosas aos serviços 
de convivência e fortalecimento de 
vínculos e a toda a rede de saúde 
privada. 
D) O planejamento das ações do Serviço 
de Proteção Social Básica no domicílio 
para pessoas com deficiência e idosas 
deverá ser realizado pelos municípios e 
pelo Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades e a identificação da demanda 
pelo serviço. Onde houver CREAS, o 
serviço será a ele referenciado.  
 
 

05)  Uma senhora com setenta anos de 
idade teve uma fratura do fêmur e se 
encontra internada num hospital público. 
De acordo com o Estatuto do Idoso está 
CORRETO o que se afirma: 
 
A) É assegurada a internação temporária 
(no máximo dois meses) ao idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 
B) A reabilitação orientada pela geriatria 
e gerontologia, para redução das 
sequelas decorrentes do agravo da saúde 
serão encaminhadas aos Serviços 
conveniados da rede privada. 
C) Ao idoso internado ou em observação 
é assegurado o direito a acompanhante, 
devendo o órgão de saúde proporcionar 
as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral, segundo 
o critério médico. 
D) Caberá à direção hospitalar conceder 
autorização para o acompanhamento do 
idoso ou, no caso de impossibilidade, 
justificá-la por escrito. 
 
 
06) Após ter cometido ato infracional 
um adolescente teve como medida 
socioeducativa a prestação de serviços à 
comunidade. Compete à direção do 
programa de prestação de serviços à 
comunidade ou de liberdade assistida: 
 
A) Encaminhar o adolescente para o 
orientador indicado pelo Conselho 
Tutelar. 
B) Supervisionar o desenvolvimento da 
medida, sempre com o aval do Conselho 
Tutelar. 
C) Selecionar os Conselheiros Tutelares, 
designando-os, caso a caso, para 
acompanhar e punir o não cumprimento 
da medida. 
D) receber o adolescente e seus pais ou 
responsável e orientá-los sobre a 
finalidade da medida e a organização e 
funcionamento do programa. 
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07) A mãe de uma criança portadora de 
deficiência vai até uma escola da rede 
pública para matricular o filho, visto que 
a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência adota 
algumas medidas. Assinale a alternativa 
CORRETA . 
 
A) A inserção, no sistema educacional, 
das escolas públicas, ou instituições 
especializadas privadas. 
B) O acesso de aluno portador de 
deficiência aos benefícios conferidos aos 
demais educandos salvo algumas 
restrições, inclusive material escolar que 
é específico, transporte, merenda escolar 
e bolsas de estudo. 
C) A matrícula compulsória em cursos 
regulares de estabelecimentos públicos e 
particulares de pessoa portadora de 
deficiência capaz de se integrar na rede 
regular de ensino. 
D) A inclusão, no sistema educacional, 
da educação especial como modalidade 
de educação escolar que permeia 
parcialmente os níveis e as modalidades 
de ensino. 
 
 
08) Karina, estudante com 17 anos de 
idade, foi diagnosticada com apendicite 
e foi hospitalizada. Diante da 
superlotação do hospital, a direção 
impediu a permanência da mãe. Com 
base no enunciado e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 
8.069/1990, assinale a alternativa 
CORRETA . 
 
A) É facultado ao hospital, de acordo 
com o estado da paciente, requisitar a 
permanência da mãe/ responsável. 
B) A direção violou o direito da 
adolescente à saúde ao impedir a 
permanência da mãe no hospital. 
C) A idade de 17 anos desobriga o 
hospital de providenciar meios para a 
permanência da mãe. 

D) A direção agiu com prudência em 
manter a integridade física da mãe diante 
dos riscos hospitalares. 
 
 
09) Atendendo um adolescente em 
cumprimento de medida socioeducativa, 
um profissional detectou nesse 
adolescente indícios de dependência de 
álcool e outras drogas, bem como de 
transtorno mental. Nessa situação a 
medida adequada a ser imposta é: 
 
A) Informar a impossibilidade de manter 
sigilo das condições de saúde do 
adolescente no âmbito de sua família e 
da escola, se estiver estudando. 
B) A interrupção imediata da execução 
da medida socioeducativa e 
encaminhamento do adolescente ao 
Conselho Tutelar. 
C) Oferecer ao adolescente reduzidas 
informações a respeito da sua doença e 
de seu tratamento para que o mesmo não 
atrapalhe o processo. 
D) Criteriosa avaliação do adolescente 
por equipe técnica multidisciplinar e 
multissetorial.  
 
 
10) As entidades que desenvolvem 
programas de abrigo devem prestar plena 
assistência à criança e ao adolescente, 
ofertando-lhes acolhida, cuidado e 
espaço para socialização e 
desenvolvimento. Destaca-se que, de 
acordo com o Art. 92 do ECA, devem 
adotar os seguintes princípios: 
 
A) Preservação dos vínculos familiares; 
integração em família substituta, quando 
esgotados os recursos de manutenção na 
família de origem. 
B) Atendimento personalizado, porém 
em grandes grupos, visando a 
socialização. 
C) Desenvolvimento de atividades em 
regime de coeducação, de caráter 
informal. 
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D) Desmembramento de grupos de 
irmãos tendo em vista a atual situação 
das famílias. 
 
 
11) O Programa de Famílias 
Acolhedoras caracteriza-se como um 
serviço que organiza o acolhimento, na 
residência de famílias acolhedoras, de 
crianças e adolescentes afastados da 
família de origem mediante medida 
protetiva. Representa uma modalidade 
de atendimento que visa oferecer 
proteção integral às crianças e aos 
adolescentes até que seja possível a 
reintegração familiar. Assinale a 
alternativa que aponte objetivos desse 
Programa: 
 
A) Preparação da criança e do 
adolescente para a permanência na 
família acolhedora, visto que o seu 
desligamento e retorno à família de 
origem nunca se dá de forma imediata. 
B) Permanente comunicação com o 
Conselho Tutelar, informando sobre a 
situação das crianças e adolescentes 
atendidos e de suas famílias. 
C) A preservação do vínculo e do 
contato da criança e do adolescente com 
a sua família de origem, salvo 
determinação judicial em contrário. 
D) A preservação da história da criança 
ou do adolescente, no entanto, 
desprovida de registros e fotografias que 
poderão prejudicar o trabalho da família 
acolhedora. 
 
 
12) Numa consulta de rotina na Unidade 
de saúde do bairro a médica suspeita que 
uma idosa vem sofrendo maus tratos. 
Mediante o Estatuto do Idoso ela sabe 
que os casos de suspeita ou confirmação 
de violência praticada contra idosos 
serão objeto de notificação compulsória 
pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles a quaisquer dos 
seguintes órgãos:  
 
A) Autoridade policial ou Ministério 
Público. 
B) Conselho distrital do Idoso. 
C) Gestor do Grupo de terceira idade 
que a Idosa faz parte. 
D) Juiz da Comarca onde se localiza a 
Unidade de saúde. 
 
 
13) A guarda obriga a prestação de 
assistência material, moral e educacional 
à criança ou adolescente, conferindo a 
seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais. Sobre a 
guarda podemos afirmar que: 
 
A) A guarda será deferida fora dos casos 
de tutela e adoção para atender o pedido 
dos pais ou responsável. 
B) A guarda não confere à criança ou 
adolescente a condição de dependente, 
para todos os fins e efeitos de direito, 
inclusive previdenciários. 
C) A pessoa ou casal cadastrado no 
programa de acolhimento familiar não 
poderá receber a criança ou adolescente 
mediante guarda. 
D) A guarda destina-se a regularizar a 
posse de fato de criança ou adolescente.   
 
 
14) O Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) é um serviço de 
apoio, orientação e acompanhamento a 
famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou 
violação de direitos e deve contribuir 
para: 
 
A) Redução das violações dos direitos 
socioassistenciais, seus agravamentos ou 
reincidência. 
B) Orientação e proteção social a 
Famílias e indivíduos que tenham idosos 
na sua composição. 
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C) Acesso a serviços especializados e 
das políticas públicas setoriais através de 
determinação judicial. 
D) Identificação de situações de violação 
de direitos socioassistenciais pela 
autoridade judicial e Conselho Estadual 
do Idoso. 
 
 
15) Uma pessoa que nunca contribuiu 
com a Previdência Social chega à 
velhice com alguns problemas de saúde 
que a impedem de trabalhar. É 
informada que pode ter direito ao 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), visto que: 
 
A) O BPC é uma política contributiva de 
responsabilidade do Estado e que poucos 
idosos tem acesso no Brasil. 
B) O BPC constitui uma garantia de 
renda básica, no valor de um salário 
mínimo, dirigido às pessoas com 
deficiência e aos idosos a partir de 65 
anos de idade, observado, para acesso, o 
critério de renda previsto na Lei. 
C) Trata-se de prestação compulsória de 
competência do Governo Federal, 
presente em todos os Municípios. 
D) Trata-se de uma baixa garantia de 
renda que não dá materialidade ao 
princípio da certeza e do direito à 
assistência social. 
 
 
16)  Com relação ao direito de visita a 
adolescente em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação, a Lei nº 
12.594/2012 dispõe que: 
 
A) Não é assegurado ao adolescente 
casado ou que viva, comprovadamente, 
em união estável o direito à visita íntima.  
B) O visitante não será identificado pelo 
programa de atendimento, a fim de não 
causar constrangimento durante a 
realização da visita íntima.  
C) A visita do cônjuge, companheiro, 
pais ou responsáveis, parentes e amigos 
a adolescente a quem foi aplicada 

medida socioeducativa de internação 
observará dias e horários próprios 
definidos pela direção do programa de 
atendimento.  
 D) É garantido aos adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa 
de internação o direito de receber visita 
dos filhos a partir dos 12 meses de vida. 
 
 
17) A Lei 8.069/90, em seu artigo 98, 
estabelece a aplicabilidade de medidas 
de proteção, da alçada dos Conselhos 
Tutelares (Art. 101, incisos I a VII) e da 
Justiça da Infância e da Juventude, 
quando os direitos da criança e do 
adolescente forem ameaçados ou 
violados. Verificada qualquer das 
hipóteses previstas no Art. 98, a 
autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, a seguinte 
medida: 
 
A) Matrícula e frequência obrigatórias 
em estabelecimento cadastrado de ensino 
particular. 
B) Colocação em família substituta que 
vise a sua adoção. 
C) Abrigo em entidade por tempo 
indeterminado até ser encaminhado para 
família substituta. 
D) Encaminhamento aos pais ou 
responsável, mediante termo de 
responsabilidade. 
 
 
18) O Estatuto do idoso (Lei nº. 10.741, 
de 1º de outubro de 2003), é mais um 
instrumento para a realização da 
cidadania plena com o propósito de 
operacionalizar a garantia dos direitos 
consagrados por meio de políticas 
públicas e a sua divulgação deverá ser de 
forma ampla para que os deveres e 
direitos nele estabelecidos passem a ser 
reconhecidos e praticados por todos os 
brasileiros. Nesse sentido, ele determina 
que: 
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A) Todas as famílias que perderem os 
vínculos com seus idosos 
institucionalizados serão severamente 
punidos.  
B) Nenhum idoso será objeto de 
qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus 
direitos, por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei. 
C) Reserva de pelo menos 5% (cinco por 
cento) das unidades habitacionais 
residenciais para atendimento aos idosos. 
D) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) 
anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e 
semi-urbanos e serão reservados 12% 
(doze por cento) dos assentos para os 
idosos.  
 
 
19)  A senhora A.V.G, 50 anos, foi 
acometida por um Acidente Vascular 
Cerebral, o qual deixou-a com várias 
sequelas e hoje é considerada uma 
pessoa portadora de deficiências. Seu 
tratamento, mediante o Decreto 3.298/99 
garante algumas medidas, dentre elas 
podemos citar: 
 
A) A garantia de acesso da pessoa 
portadora de deficiência aos 
estabelecimentos apenas de saúde 
públicos e de seu tratamento seguindo as 
normas do SUS. 
B) A atuação dos agentes comunitários 
de saúde e das equipes de saúde da 
família na disseminação das práticas e 
estratégias de reabilitação, considerando 
apenas os casos emergenciais. 
C) A garantia de atendimento domiciliar 
de saúde ao portador de deficiência 
grave não internado. 
D) O desenvolvimento de programas 
especiais de prevenção de acidentes 
domésticos, de trabalho e de trânsito 
cujas vítimas não foram as causadoras 
do referido acidente. 
 
 

20) Cuidar é uma atitude de amor e 
interesse por outra pessoa. No entanto, a 
família do senhor L.M.V, 80 anos, 
acamado, se reuniu para decidir o seu 
destino, visto que todos trabalham e 
alegam não terem tempo para dispensar-
lhe os cuidados necessários. Diante desta 
situação, podemos nos guiar pelo 
Estatuto do idoso que garante: 
 
A) Priorização do atendimento do idoso 
por sua própria família, em detrimento 
do atendimento asilar, exceto dos que 
não a possuam ou careçam de condições 
de manutenção da própria sobrevivência. 
B) Viabilização de formas alternativas 
de participação, ocupação e priorizar o 
convívio do idoso com pessoas da 
mesma geração.  
C) Capacitação e reciclagem dos 
recursos humanos nas áreas de geriatria 
e psicologia e na prestação de serviços 
médicos aos idosos. 
D) Garantia de acesso à rede de serviços 
de saúde e, principalmente de habitação 
locais.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

É INÚTIL POLITIZAR INCÊNDIO 
EM MUSEU 

 
Por: Dodô Azevedo 

03/09/2018 

(https://g1.globo.com/pop-arte/blog/dodo-

azevedo/noticia/2018/09/03/e-inutil-politizar-incendio-em-

museu.ghtml - Acesso em 03 de setembro de 2018) 

  
Primeiro, peço licença para usar de 

forma imprecisa o termo "política". Usá-lo 
da forma errada que majoritariamente se usa 
por aí. Política é, na verdade, tudo o que há. 
Acordar é um ato político. Respirar é um ato 
político. Não há o que não seja um ato 
político. Mas usaremos aqui a palavra para 
designar apenas política profissional. 

Combinado? Combinado. 
O incêndio no Museu Nacional foi 

nosso 11 de setembro Cultural. Tragédia sem 
precedentes, que vai fazer mal a gerações por 
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centenas de anos. Talvez para todo o sempre. 
E, como toda tragédia, imediatamente usada 
por políticos e por defensores de políticos de 
todos os espectros (direita, esquerda, centro, 
isentões e "novos") para atacar o adversário e 
ganhar mais votos. 

Nosso Ministro da Cultura foi logo 
colocando a culpa da tragédia nos governos 
anteriores. Os governos anteriores 
responderam colocando a culpa nos 
governos posteriores. Isentões e "Novos", 
colocaram a culpa em todos. E os 
funcionários do museu, justamente nos 
"novos" e isentões. 

Energia dispensada à toa, devo dizer. 
Nos trens e BRTs lotados, nesta 

segunda-feira de manhã, o cidadão correndo 
para o serviço não falou no assunto. E do 
Oiapoque ao Chuí, todas as desesperadoras 
consequências do incêndio no Museu 
Nacional foram, e continuarão sendo, 
solenemente ignoradas. Como se o Museu 
Nacional tivesse morrido na contramão 
atrapalhando o tráfego. Logo, na prática, 
político algum ganha ou perde voto se 
eximindo de culpa ou a colocando no 
adversário. 

Ainda mais pelo fato de 
praticamente nenhum candidato ter citado, 
antes do incêndio, em sua cartilha oficial de 
promessas e preocupações como candidato à 
presidência a palavra "museu". E ainda mais 
quando a culpa é, também, de nós todos. 
Fora os funcionários, pesquisadores e 
professores do Museu, não há santos em 
nosso 11 de setembro de nossa cultura. 

Aí está a enorme tragédia que a 
enorme tragédia do incêndio no Museu 
Nacional revela: a maioria dos brasileiros 
não está nem aí para o incêndio no Museu 
Nacional. 

E por que não está nem aí? Por 
caráter? Por índole? Por culpa dele, povo? 

Obviamente, não. O povo brasileiro 
é, sempre foi, refém. Deseducado de 
propósito. Por séculos, sofreu essa violência 
por parte do estado: difícil acesso à 
educação. Talvez, inclusive, esse tipo de 
violência seja a maior, fora o assassinato, que 
um Estado pode cometer com o cidadão. 

Por conveniência. Sim, porque se o 
povo fosse educado, seu senso crítico fosse 
equivalente ao de um argentino, uruguaio ou 
chileno, o incêndio de ontem teria levado, 
em todo o Brasil, uma revolta popular física, 
dessas que deixa muita gente poderosa 
morta. 

Antes de incendiarem nossa história, 
incendiaram em sua gênese, nossa alma. 
Ardemos no fogo da ignorância. Esse inferno 
que nos aprisiona, e escraviza nosso saber.  

Por isso um é tão perigoso para 
quem nos inflige ignorância. 

Museus são os únicos lugares ainda 
não completamente sucateados, capazes de 
libertar um cidadão. Os únicos capazes de 
nos despertar. De nos tornar donos de nossas 
vontades. Donos de nós. 

E donos de nós, conseguimos ser 
donos do país. 

E só donos do país seremos capazes 
de algum dia, quem sabe, ao invés de 
museus, incendiar ele, o país. 
 
 
21) Leia: “LOGO , na prática, político 
algum ganha ou perde voto se eximindo 
de culpa OU a colocando no adversário.” 
No trecho acima estão assinaladas duas 
conjunções coordenativas que são 
classificadas RESPECTIVAMENTE , 
como: 
 
A) Conclusiva e alternativa. 
B) Explicativa e aditiva. 
C) Adversativa e Explicativa. 
D) Aditiva e Adversativa. 
 
 
22) Leia: “Aí está a enorme tragédia que 
a enorme TRAGÉDIA  do INCÊNDIO  
no Museu Nacional revela: a maioria dos 
brasileiros não está nem aí para o 
incêndio no Museu Nacional.” 
 
A acentuação das palavras 
“TRAGÉDIA” e “INCÊNDIO” se 
justificam, porque: 
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A) Ambas são oxítonas terminadas em 
vogais. 
B) São paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
C) São proparoxítonas, todas devem ser 
acentuadas. 
D) São proparoxítonas terminadas em 
hiato. 
 
 
23) “Energia dispensada à toa, devo 
dizer” 
 
A alternativa em que a crase é usada pela 
mesma regra do trecho acima é: 
 
A) Referi-me à sua mulher. 
B) Vestia-se à moda Luís XV. 
C) Sairei às 15 horas do trabalho. 
D) O barco estava à deriva. 
 
 
24) “E do Oiapoque ao Chuí, todas as 
desesperadoras consequências do 
incêndio no Museu Nacional 
FORAM(1),  e CONTINUARÃO(2)  
sendo, solenemente ignoradas. Como se 
o Museu Nacional TIVESSE(3) morrido 
na contramão atrapalhando o tráfego”  
 
Os verbos grifados no trecho acima se 
encontram nos respectivos tempos 
verbais assinalados na alternativa: 
 
A) (1) Pretérito Perfeito do Indicativo; 
(2) Futuro do presente do indicativo; (3) 
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
B) (1) Pretérito Imperfeito do Indicativo; 
(2) Futuro do pretérito do indicativo; (3) 
Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
C) (1) Pretérito mais que Perfeito do 
Indicativo; (2) Pretérito imperfeito do 
indicativo; (3) Presente do Subjuntivo. 
D) (1) Presente do Indicativo; (2) Futuro 
do subjuntivo; (3) Presente do 
Subjuntivo. 
 
 
25) A palavra “PORQUE” foi 
empregada corretamente na alternativa: 

A) Não sei o por que ele me deixou aqui 
nessa espelunca. 
B) Não saberemos o porquê do incêndio 
no museu. 
C) Não sei porque o país não se 
solidariza com a dor da cultura. 
D) Você não se emocionou, por que?  
 
 
26) A concordância segue as regras 
gramaticais na alternativa: 
 
A) Haviam pessoas maldosas no local. 
B) Vende-se casas mobiliadas. 
C) Isto são mentiras da mídia. 
D) Fazem dois anos do incêndio do 
Museu da Língua Portuguesa em São 
Paulo. 
 
 
27) A alternativa em que o sujeito do 
verbo grifado se classifica como 
INEXISTENTE é: 
 
A) Era o homem um ser desprezível. 
B) Marcava o relógio da matriz 12 horas. 
C) Chegaram tarde os bombeiros. 
D) Anoiteceu rapidamente. 
 
 
28) A alternativa em que o termo grifado 
se classifica como OBJETO DIRETO é: 
 
A) Chegaram os deputados. 
B) Estava o padre sozinho na igreja. 
C) Inventaram, em suma, os homens um 
novo código. 
D) Deram-lhe a sabedoria da inutilidade. 
 
 
29) A pontuação foi usada 
INCORRETAMENTE  na alternativa: 
 
A) A espera, sem dúvida, era 
insuportável. 
B) Os curadores cuidavam, com carinho, 
do acervo. 
C) Incendiaram, o museu ontem. 
D) Os bombeiros, ao chegarem ao local, 
ficaram perplexos. 
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30) A alternativa que encerra um período 
composto por três orações é: 
 
A) O brasileiro é, antes de mais nada, 
um grande lutador e possui um 
extremado caráter cordial. 
B) Na ocasião de sua partida, Lindolfo 
trouxe à mãe uma imensidão de asas de 
borboletas azuis. 
C) O curador do Museu observava o 
fogaréu calado, não tinha reação e, 
abruptamente, deixava as lágrimas 
caírem. 
D) Perde a cultura do país, que se 
consome pelas labaredas do vão fogaréu 
no céu azul acinzentado. 
 

ATUALIDADES 
 
31) “O movimento começou a perder 
força durante o fim de semana, após um 
acordo entre alguns representantes da 
categoria e o governo, e a entrada em 
cena do Exército para desbloquear vias e 
garantir o abastecimento aos diversos 
setores afetados.” 
Fonte: Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137.  
Publicado em 30/05/18. 

 
O trecho acima se refere à greve dos 
caminhoneiros, importante 
acontecimento, o qual paralisou serviços 
como fornecimento de combustíveis e 
distribuição de alimentos e insumos 
médicos, levando o país à beira do 
colapso. 
A principal reivindicação da classe foi 
para a: 
 
A) Liberação do rodízio em São Paulo. 
B) Redução nos preços do óleo diesel. 
C) Concessão de seguro viagem gratuito. 
D) Redução do frete em São Paulo. 
 
 
32) O aumento exponencial da imigração 
de venezuelanos para o Brasil tem 
relação direta com o agravamento da 
crise política, econômica e social do 

país, com inflação alta e 
desabastecimento. Em 2015, havia cerca 
de mil venezuelanos morando no país. 
Somente em 2017, 17 mil atravessaram a 
fronteira para estabelecer refúgio em 
solo brasileiro.  
Fonte: Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/22/poli
tica/1534965762_180606.html.  Publicado em 
22/08/18. 
 
O estado brasileiro que mais recebe 
quem foge do flagelo no país vizinho é: 
 
A) Acre. 
B) Tocantins. 
C) Rondônia. 
D) Roraima. 
 
 
33) Zamira Hajiyeva, uma mulher de 55 
anos do Azerbaijão, terá de explicar 
como enriqueceu, sob o risco de perder 
sua propriedade. Ela está lutando para 
manter sua casa de US$ 15 milhões (R$ 
56,2 milhões) em Londres após se tornar 
o primeiro alvo da nova legislação, a 
Ordem de Riqueza Não Explicada 
(UWO, na sigla em inglês). 
Fonte: Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
45816450. Publicada em: 10/10/2018. 

 
O principal motivo de Zamira Hajiyeva 
ser enquadrada pela nova lei 
anticorrupção do Reino Unido foi:  
 
A) Realizar a festa de casamento no 
Palácio de Versalhes. 
B) Gastar R$ 78,8 milhões em uma loja 
de luxo. 
C) Vender a empresa herdada da família 
por R$ 200 milhões. 
D) Sonegar Imposto de Renda pelo 5º 
ano seguido. 
 

 
34) Marta é eleita melhor jogadora do 
mundo e se torna a maior vencedora do 
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prêmio entre homens e mulheres. Com a 
conquista, a atleta supera inclusive o 
número de vitórias de Cristiano Ronaldo 
e Lionel Messi. 
Fonte: Disponível em:   
https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-
feminino/noticia/fifa-the-best-marta-e-eleita-
melhor-jogadora-do-mundo.ghtml.  Publicado em 
24/09/18. 

 
A jogadora brasileira venceu o prêmio 
de melhor do mundo quantas vezes? 
 
A) Quatro. 
B) Cinco. 
C) Seis. 
D) Sete. 
 
 
35) “Intensidade do tsunami impressiona 
cientistas. A cidade de Palu e a região 
costeira vizinha de Donggala são as 
áreas mais próximas ao epicentro do 
forte terremoto, de magnitude 7,5 na 
escala Richter, e as que receberam o 
impacto do maremoto posterior.” 
Fonte: Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/30/internaci
onal/1538283318_293340.html.   Publicado em 
30/09/18. 
 
A qual país refere-se o trágico evento 
ocorrido em 28 de setembro de 2018? 
 
A) Indonésia. 
B) Índia. 
C) Tailândia. 
D) Malásia. 
 
 
36) O maior evento global de incentivo 
ao empreendedorismo está de volta à 
cidade de Bauru, contando com mais de 
50 horas de interação, mentoria e 
desenvolvimento de novos modelos de 
negócios.  
Fonte: Disponível em: https://94fm.com.br/startup-
weekend-ja-tem-inscricoes-abertas-para-bauru/. 
Acesso realizado em 09/10/18. 
 
O texto citado refere-se ao Startup 
Weekend, evento que ocorre em 150 

países e neste ano de 2018, retorna à 
Bauru para completar sua: 
 
A) 2ª Edição. 
B) 3ª Edição. 
C) 4ª Edição. 
D) 5ª Edição. 
 
 
37) “O Vôlei Bauru terá um novo 
parceiro. Uma entidade que tem tradição 
no esporte e mantém uma forte equipe de 
judô da cidade. Em outras modalidades, 
entrou com força neste ano no basquete, 
patrocinando o Franca, e tem um time de 
vôlei masculino na capital paulista.” 
Fonte: Disponível em: 
https://www.jcnet.com.br/Esportes/2017/11/volei-
novo-parceiro.html. Publicado em 27/11/17. 

 
De acordo com a notícia, veiculada em 
novembro de 2017, o time bauruense 
firmaria parceria com o: 
 
A) Serviço Social da Indústria (SESI). 
B) Serviço Social do Comércio (SESC). 
C) Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC). 
D) Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI). 
 
 
38) “Ele chegou à costa na quarta-feira 
10/10/2018, por volta das 14h do horário 
local (15h de Brasília), como uma 
tempestade de categoria 4 e ventos de até 
250km/h. Já deixou dois mortos, 
incluindo uma criança, nos Estados 
Unidos, e pelo menos 13 durante sua 
passagem pela América Central: seis em 
Honduras, quatro na Nicarágua e três em 
El Salvador.” 
Fonte: Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
45820913.  Publicado em 11/10/2018. 

 
O texto citado faz referência à terceira 
tempestade mais forte que atingiu os 
Estados Unidos na História - devastando 
o noroeste da Flórida, inundando cidades 
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costeiras e derrubando árvores, 
nomeado: 
 
A) Furacão Harvey. 
B) Furacão Katrina. 
C) Furacão Michael. 
D) Furacão Miami. 
 
 
39) “A âncora que afundou os papéis da 
empresa foi lançada durante o fim de 
semana, quando diferentes reportagens 
da imprensa internacional denunciaram 
que uma consultoria teria usado para fins 
políticos informações privadas de mais 
de 50 milhões de usuários.” 
Fonte: Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
43466255.  Publicado em 20/03/2018. 
 

O texto refere-se ao escândalo do _____, 
que fez a Rede Social perder US$ 35 
bilhões em horas. Assinale a alternativa 
que preenche CORRETAMENTE  a 
lacuna. 
 
A) Twitter. 
B) Instagram. 
C) Facebook. 
D) Orkut. 
 
 
40) “Esta é uma rota entre dois grandes 
centros financeiros, e eles vão encher 
este avião com empresários ou viajantes 
endinheirados que querem a 
conveniência de um voo sem escala. 
Também está provado que, quando as 
operadoras introduzem uma nova rota de 
voo direto, o tráfego nessa rota aumenta 
em três vezes.” 
Fonte:  Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-45821951.  
Publicado em 11/10/18. 

 
O texto trata da inauguração da nova rota 
para o vôo direto mais longo do mundo, 
que conecta sem escalas as cidades de: 
 
A) Dubai e Los Angeles. 
B) Cingapura e Nova York. 

C) Dubai e Nova York. 
D) Cingapura e Londres. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
41) A organização político-
administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos. Com base 
em tal assertiva, aponte a única 
alternativa que versa sobre matéria 
atinente aos Municípios e que está em 
completa consonância com a 
Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: 
 
A) Os Municípios reger-se-ão por Lei 
Orgânica, a qual é votada em turno 
único. 
B) O mandato do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores é de cinco 
anos. 
C) A posse do Prefeito e do Vice-
Prefeito se dá no dia 10 (dez) de janeiro 
do ano subsequente ao da eleição. 
D) O limite máximo de Vereadores para 
composição das Câmaras Municipais 
está expressa e diretamente relacionado 
com o número de habitantes do 
Município. 
 
 
42) Nos termos da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 
aponte a única alternativa que 
corretamente contempla competência 
reservada aos Municípios: 
 
A) Se abster de legislar sobre assuntos 
de interesse local. 
B) Instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 
C) Criar, organizar e suprimir Estados, 
observada a legislação federal. 
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D) Suplementar a legislação federal e a 
estadual sem qualquer restrição. 
 
 
43) Nos termos da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 
e em matéria de servidor público da 
administração direta, autárquica e 
fundacional no exercício de mandato 
eletivo, aponte a única alternativa 
CORRETA : 
 
A) Tratando-se de mandato eletivo 
federal, estadual ou distrital, o servidor 
público ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função. 
B) Investido no mandato de Prefeito, o 
servidor público será afastado do cargo, 
emprego ou função, não lhe sendo 
facultado optar pela sua remuneração. 
C) Investido no mandato de Vereador, 
em hipótese alguma o servidor público 
perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função cumulada com a 
remuneração do cargo eletivo. 
D) Em qualquer caso que se exija o 
afastamento do servidor público para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo 
de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, sem qualquer exceção. 
 
 
44) Com base na Lei Orgânica do 
Município de Bauru, aponte a única 
alternativa que corretamente reproduz 
atribuição privativa do Prefeito 
Municipal: 
 
A) Elaborar o Regimento Interno da 
Câmara Municipal. 
B) Representar o Município nas suas 
relações político-administrativas e 
jurídicas e exercer com seus auxiliares 
diretos a Administração Pública 
Municipal. 
C) Dar posse a si próprio e ao Vice-
Prefeito. 
D) Eleger e destituir a Mesa da Câmara 
Municipal. 
 

45) Com base na Lei Orgânica do 
Município de Bauru, e em matéria de 
objetivos da Assistência Social, aponte a 
única alternativa CORRETA : 
 
A) Não é objetivo da Assistência Social 
o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes. 
B) Não é objetivo da Assistência Social a 
promoção da integração no mercado de 
trabalho, na família e na comunidade. 
C) É objetivo da Assistência Social a 
proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice. 
D) Não é objetivo da Assistência Social a 
promoção da integração da pessoa com 
deficiência na vida comunitária.  
 
 
46) A saúde é direito de todos e dever do 
Poder Público, assegurada mediante 
políticas sociais e econômicas que visem 
à eliminação do risco de doenças e de 
outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. Com 
base em tal assertiva, aponte a única 
alternativa que versa sobre matéria 
atinente à saúde e que está em completa 
consonância com a Lei Orgânica do 
Município de Bauru: 
 
A) As ações de saúde são de relevância 
pública e executadas preferencialmente 
através de serviços públicos. 
B) O Sistema Municipal de Saúde não 
está vinculado a uma Secretaria 
Municipal específica. 
C) É vedada a destinação de recursos 
públicos, na área da saúde, para as 
instituições privadas, inclusive as 
filantrópicas. 
D) O Sistema Municipal de Saúde será 
mantido com recursos exclusivos do 
orçamento do Município. 
 
 
47) Quanto ao tema atribuições das 
Secretarias Municipais, aponte a única 
alternativa que contempla afirmação 
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cujo conteúdo está em consonância com 
a Lei Municipal nº 3.601/1993 (Dispõe 
sobre a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Bauru): 
 
A) A atribuição da Secretaria Municipal 
da Administração consiste em executar a 
política da Administração Municipal no 
referente a pessoal, materiais e 
relacionamento administrativo no âmbito 
do Município.  
B) A atribuição da Secretaria Municipal 
dos Negócios Jurídicos consiste em 
realizar a execução orçamentária no 
âmbito municipal. 
C) A atribuição da Secretaria Municipal 
de Obras consiste em realizar a política 
municipal de planejamento. 
D) A atribuição da Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças consiste em 
prestar assessoramento jurídico, 
consultivo e contencioso. 
 
 
48) Nos termos do artigo 115, da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2002 (Dispõe sobe a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Bauru – FUNPREV), a 
pensão por morte: 
 
A) Será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, 
desde que esse último já estivesse 
aposentado. 
B) Poderá ser protelada pela falta de 
habilitação de outro possível dependente. 
C) Será concedida com base na 
legislação que era vigente na época da 
filiação do segurado. 
D) Será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, 
estivesse esse último aposentado ou não. 
 
 
49) Nos termos do artigo 146, da Lei 
Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 
1971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru), a acumulação 
remunerada de cargos é, como regra, 

vedada. Porém, o mesmo artigo de lei 
prevê exceções. Assim, indique a 
alternativa abaixo que veicula 
corretamente uma das exceções legais:  
 
A) É permitida acumulação remunerada 
de 01 (um) cargo de juiz com 02 (dois) 
cargos de professor. 
B) É permitida acumulação remunerada 
de 03 (três) cargos de professor. 
C) É permitida acumulação remunerada 
de 03 (três) cargos privativos de médico. 
D) É permitida acumulação remunerada 
de 02 (dois) cargos de professor. 
 
 
50. Nos termos do artigo 14, da Lei 
Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 
1994 (Dispõe sobre o Direito de Petição 
e sobre o Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru), 
são deveres do servidor: 
 
A) Deixar de punir o subordinado faltoso 
quando competente para aplicação da 
penalidade. 
B) Cumprir as ordens superiores, sem 
qualquer exceção. 
C) Atender com presteza às requisições 
para a defesa da Fazenda Municipal e de 
autoridades administrativas e judiciárias. 
D) Manter, se possível, conduta 
compatível com a moralidade 
administrativa. 
 


