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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 (11 
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 11/12/2018, e RESULTADO DA PROVA 

OBJETIVA  a partir do dia 15/01/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 23, de 11/10/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Qual é a responsabilidade aplicada 
ao órgão ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas? 
 
A) Não possui responsabilidade em 
normatizar, é apenas um conteúdo para 
consulta. 
B) É o órgão responsável indiretamente 
pela normalização técnica no Brasil, 
fornecendo insumos ao desenvolvimento 
tecnológico brasileiro. Trata-se de uma 
entidade autônoma que visa fins 
lucrativos e de utilidade pública e 
privada. 
C) É o órgão responsável pela 
normalização técnica no Brasil, 
fornecendo insumos ao desenvolvimento 
tecnológico brasileiro. Trata-se de uma 
entidade privada e sem fins lucrativos e 
de utilidade pública, fundada em 1940. 
D) É o órgão responsável pela 
normalização técnica no Brasil, porém 
não tem obrigações em fornecer insumos 
ao desenvolvimento tecnológico 
brasileiro. Trata-se de uma entidade 
pública e com fins lucrativos e de 
utilidade privada, fundada em 1940. 
 
 
02) Segundo a NBR 8196 que fixa as 
condições exigíveis para o emprego de 
escalas e suas designações em desenhos 
técnicos, a designação completa de uma 
escala deve consistir na palavra 
“ESCALA”, seguida da indicação da 
relação: 
 
A) ESCALA 1:10, para escala natural; 
ESCALA X:10, para escala de 
ampliação (X > 1); ESCALA 10:X, para 
escala de redução (X > 1). 

B) ESCALA 10:1, para escala natural; 
ESCALA XY:1, para escala de 
ampliação (X > 1); ESCALA 1:X, para 
escala de redução (X > 1). 
C) ESCALA 1:1, para escala natural; 
ESCALA X:X, para escala de ampliação 
(X > 1); ESCALA 10:X, para escala de 
redução (X > 1). 
D) ESCALA 1:1, para escala natural; 
ESCALA X:1, para escala de ampliação 
(X > 1); ESCALA 1:X, para escala de 
redução (X > 1). 
 
 
03) Segundo a NBR 10067 que fixa a 
forma de representação aplicada em 
desenho técnico, ao que se especifica no 
item 4.1, os nomes das vistas indicadas 
na imagem abaixo são respectivamente: 
 

 
 
 
A) vista superior (b); vista frontal (a); 
vista lateral esquerda (c); vista inferior 
(e); vista lateral direita (d); vista 
posterior (f). 
B) vista frontal (b); vista superior (a); 
vista lateral esquerda (c); vista lateral 
direita (d); vista inferior (e); vista 
posterior (f). 
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C) vista frontal (a); vista superior (b); 
vista lateral esquerda (e); vista lateral 
direita (d); vista inferior (c); vista 
posterior (f). 
D) vista frontal (a); vista superior (f); 
vista lateral esquerda (c); vista lateral 
direita (d); vista inferior (e); vista 
posterior (b). 
 
 
04) Segundo a NBR 10067 que fixa a 
forma de representação aplicada em 
desenho técnico, o que é “Vista 
auxiliar”? 
 
A) São projeções inteiras, representadas 
em planos auxiliares para evitar 
deformações e facilitar o desenho a mão 
livre. 
B) São projeções parciais, representadas 
em planos auxiliares para evitar 
deformações e facilitar a interpretação. 
C) São projeções parciais, representadas 
em planos retos para evitar 
paralelizações e facilitar a interpretação. 
D) São projeções paralelas, 
representadas em planos auxiliares para 
evitar deformações e facilitar a 
interpretação. 
 
 
05) Segundo a NBR 8403 que fixa tipos 
e o escalonamento de larguras de linhas 
para uso em desenhos técnicos e 
documentos semelhantes, assinale a 
alternativa que corresponda 
CORRETAMENTE  a aplicação geral 
dos tipos de linhas apresentados na 
imagem abaixo: 
 

 
 
A) E1 contornos visíveis, E2 arestas 
visíveis; F1 contornos não visíveis, F2 
arestas não visíveis. 

B) E1 contornos não visíveis, E2 arestas 
não visíveis; F1 contornos visíveis, F2 
arestas visíveis. 
C) E1 contornos visíveis, E2 arestas não 
visíveis; F1 contornos não visíveis, F2 
arestas visíveis. 
D) E1 contornos não visíveis, E2 arestas 
não visíveis; F1 contornos não visíveis, 
F2 arestas não visíveis. 
 
 
06) Em vistas ortográficas, a  linha  
determinada  pelo encontro dos dois 
planos é chamada de: 
 
A) Linha de Centro (LC). 
B) Linha de Simetria (LS). 
C) Linha de Terra (LT). 
D) Linha de Eixo (LE). 
 
 
07) Segundo a NBR 8403 que fixa tipos 
e o escalonamento de larguras de linhas 
para uso em desenhos técnicos e 
documentos semelhantes, as linhas de 
chamadas devem terminar: 
 
A) sem símbolo, se elas conduzem a 
uma linha de cota; com um ponto, se 
termina dentro do objeto representado; 
com uma seta, se ela conduz e ou 
contorna a aresta do objeto representado. 
B) com símbolo, se elas conduzem a 
uma linha de cota; com um ponto, se 
termina dentro do objeto representado; 
sem seta, se ela conduz e ou contorna a 
aresta do objeto representado. 
C) sem símbolo, se elas conduzem a 
uma linha de cota; sem ponto, se termina 
dentro do objeto representado; sem seta, 
se ela conduz e ou contorna a aresta do 
objeto representado. 
D) sem símbolo, se elas conduzem a 
uma linha de cota; sem ponto, se termina 
dentro do objeto representado; com uma 
seta, se ela conduz e ou não contorna a 
aresta do objeto representado. 
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08) Segundo a NBR 10126 que fixa os 
princípios gerais de cotagem a serem 
aplicados em todos os desenhos técnicos, 
quais são os elementos de cotagem? 
 
A) Incluem a linha fixa, linha de cota 
(NBR 8403) limite da extrusão de cota e 
a cota. 
B) Incluem a linha auxiliar, linha de cota 
(NBR 8403) limite da linha de cota e a 
cota. 
C) Incluem a linha de extensão, linha de 
cota (NBR 8403) limite da linha de cota. 
D) Incluem a linha auxiliar, linha de cota 
(NBR 8403) limite da linha de chamada. 
 
 
09) “Os sólidos geométricos têm três 
dimensões: comprimento, largura e 
altura. Embora existam infinitos sólidos 
geométricos, apenas alguns, que  
apresentam determinadas propriedades, 
são estudados pela geometria.” Quando 
um sólido geométrico é cortado por um 
plano, resultam novas figuras 
geométricas, que é chamado de: 
 
A) Sólidos geométricos trincados. 
B) Sólidos geométricos simetrizados. 
C) Sólidos geométricos somados. 
D) Sólidos geométricos truncados. 
 
 
10) Segundo a NBR 13142 que fixa as 
condições exigíveis para o dobramento 
de cópia de desenho técnico, o formato 
final do dobramento de cópias de 
desenhos formatos A0, A1, A2 e A3 
deve ser o formato: 
 
A) A4 
B) A3 
C) B4 
D) Oficio 
 
 
11) Segundo a NBR 12298, que fixa as 
condições exigíveis para a representação 
de áreas de corte em desenho técnico, 
assinale a alternativa correta que 

represente respectivamente o material 
das hachuras apresentadas no desenho 
abaixo: 
 

 
 
A) 2. Elastômeros, vidros cerâmica e 
rochas; 1. Concreto; 3. Líquido; 4. 
Madeira; 5. Terra. 
B) 3. Elastômeros, vidros cerâmica e 
rochas; 2. Concreto; 1. Líquido; 4. 
Madeira; 5. Terra. 
C) 1. Elastômeros, vidros cerâmica e 
rochas; 5. Concreto; 3. Líquido; 4. 
Madeira; 2. Terra. 
D) 2. Concreto; 1. Elastômeros, vidros 
cerâmica e rochas; 3. Líquido; 4. 
Madeira; 5. Terra. 
 
 
12) Corte em desvio, segundo a NBR 
10067 - Princípios gerais de 
representação em desenho técnico, é 
representado quando: 
 
A) A peça é cortada em parte a sua 
extensão por mais de um plano de corte, 
dependendo da sua forma particular e 
dos detalhes a serem mostrados. 
B) A peça é cortada em toda a sua 
extensão por mais de um plano de corte, 
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dependendo da sua forma particular e 
dos detalhes a serem mostrados. 
C) A peça é cortada em toda a sua 
extensão apenas em um plano de corte, 
dependendo da sua forma particular e 
dos detalhes a serem mostrados. 
D) A peça é cortada em toda a sua 
extensão por mais de um plano de corte, 
independente da sua forma particular e 
sem necessidade de detalhes a serem 
mostrados. 
 
 
13) “Como planta e fachada, o corte é 
uma representação da construção. 
Especificamente, o corte busca mostrar a 
dimensão vertical de uma edificação. 
Como se fosse uma fatia, pode mostrar 
os andares, a altura, o pé-direito e outros 
detalhes que não são representados na 
planta baixa.” Em cortes também há 
necessidade de colocação de cotas, 
sendo assim, assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Em cortes, transversais e/ou 
longitudinais, as cotas devem ser 
posicionadas apenas verticalmente. 
B) Em cortes, transversais e/ou 
longitudinais, as cotas devem ser 
posicionadas apenas horizontalmente. 
C) Em cortes, transversais apenas, as 
cotas devem ser posicionadas 
verticalmente. 
D) Em cortes, longitudinais as cotas 
devem ser posicionadas horizontal e 
verticalmente. 
 
 
14) Qual o objetivo da NBR 8402: 
 
A) Esta Norma fixa as condições 
exigíveis para o dobramento de folhas 
usadas em desenhos técnicos e 
documentos semelhantes. 
B) Esta Norma tem a função apenas de 
consulta como exemplos de condições 
para a escrita usada em desenhos 
técnicos e documentos semelhantes. 

C) Esta Norma fixa as condições 
exigíveis para a regras usadas em 
desenhos técnicos. 
D) Esta Norma fixa as condições 
exigíveis para a escrita usada em 
desenhos técnicos e documentos 
semelhantes. 
 
 
15) “É o sistema perspectivo obtido 
quando o feixe paralelo (cilíndrico) de 
projetantes é oblíquo em relação ao 
quadro, sendo colocada paralelamente ao 
mesmo a face mais importante do 
objeto.” Há três ângulos que são 
utilizados para sua representação, 30º, 
45º e 60º. As especificações anteriores 
caracterizam qual tipo de perspectiva? 
 
A) Perspectiva cônica. 
B) Perspectiva cavaleira. 
C) Perspectiva isométrica. 
D) Perspectiva dimétrica. 
 
 
16) “Quando olhamos para um objeto, 
temos a sensação de profundidade e 
relevo. As partes que estão mais 
próximas de nós parecem maiores e as 
partes mais distantes aparentam ser 
menores.” A que se refere essa 
descrição? 
 
A) Perspectivas. 
B) Cortes longitudinais. 
C) Ponto de fuga. 
D) Cortes transversais. 
 
 
17) Para obter a perspectiva isométrica 
de circunferências e de arcos de 
circunferências utilizamos a chamada: 
 
A) Elipse dimétrica. 
B) Elipse isométrica. 
C) Elipse trimétrica. 
D) Elipse axonométrica. 
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INFORMÁTICA/AUTOCAD 
 
18) O comando Arc possui diversas 
opções, compostas a partir de pontos 
notáveis como start, end, center, entre 
outros. O ponto notável Direction refere-
se: 
 
A) Ao comprimento da corda do arco. 
B) A um segundo ponto do arco. 
C) Ao ângulo interno do arco. 
D) Ao arco tangente a uma determinada 
direção. 
 
 
19) Em desenho técnico a precisão é 
fundamental para a execução do projeto. 
No AutoCAD, as funções de precisão, 
denominadas object snap, são exibidas 
na barra de status padrão. Que tipo de 
object snap atrai para o ponto de 
inserção de um bloco, shape ou texto? 
 
A) Nearest. 
B) Insertion. 
C) Intersection. 
D) Apparent intersection. 
 
 
20) Qual opção do comando circle 
desenha um círculo baseado em três 
pontos da sua circunferência? 
 
A) Tan, Tan, Tan. 
B) 3-point. 
C) Tan, Tan, Radius. 
D) Center, Radius. 
 
 
21) Qual comando combina segmentos 
individuais de objetos colineares em um 
único objeto, permitindo reduzir o 
tamanho do arquivo e melhorar a 
qualidade do desenho? 
 
A) Curve. 
B) Break. 
C) Join. 
D) Fillet. 

22) Por padrão, os objetos são mostrados 
na tela à medida em que são criados. 
Qual comando permite alterar a ordem 
de exibição dos objetos, movendo-os 
para a frente ou para trás dos demais? 
 
A) Bind. 
B) Tolerance. 
C) Overkill. 
D Draworder. 
 
 
23) A planilha a seguir refere-se às notas 
de prova do primeiro bimestre da 
disciplina de língua portuguesa, de uma 
determinada escola. Qual alternativa 
contém a fórmula correta a ser utilizada 
para calcular a média de notas da classe, 
a ser apresentada na célula B10 da 
planilha? 
 

   
 
A) =Média(B2:B9). 
B) =Total(B2+B9). 
C) =Média(B2/B10). 
D) =Média(B2+B9). 
 
 
24) Que comando estica ou encolhe 
partes de um objeto ou desenho? 
 
A) Trim. 
B) Break. 
C) Stretch. 
D) Fillet. 
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25) Ao acessar a Guia Layout da Página 
no Microsoft Word, alguns painéis são 
exibidos com finalidades específicas. 
Pertencente ao painel Configurar Página, 
qual comando permite quebrar linhas 
entre as sílabas das palavras? 
 
A) Comando Orientação. 
B) Comando Margens. 
C) Comando Hifenização. 
D) Quebra de página.  
 
 
26) O Comando Mirror cria uma cópia 
espelhada dos objetos selecionados. Qual 
variável controla o espelhamento dos 
textos? 
 
A) Mirrtext. 
B) Dimscale. 
C) Group. 
D) Pedit. 
 
 
27) O comando Array do menu Draw 
cria cópias paralelas. Das opções a 
seguir, qual distribui itens ao longo de 
um caminho? 
 
A) Array Rectangular. 
B) Array Path. 
C) Array Polar. 
D) Array Associative. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
28) Leia o trecho abaixo, retirado de 
Caramuru, obra de Frei Santa Rita 
Durão. 
 
CANTO I 
I 
De um varão em mil casos agitados, 
Que as praias discorrendo do Ocidente, 
Descobriu recôncavo afamado 
Da capital brasílica potente; 
Do Filho do Trovão denominado, 
Que o peito domar soube à fera gente, 
O valor cantarei na adversa sorte, 

Pois só conheço herói quem nela é forte. 
II 
Santo Esplendor, que do Grão Padre 
manas 
Ao seio intacto de uma Virgem bela, 
Se da enchente de luzes soberanas 
Tudo dispensas pela Mãe donzela; 
Rompendo as sombras de ilusões 
humanas, 
Tudo do grão caso a pura luz revela; 
Faze que em ti comece e em ti conclua 
Esta grande obra, que por fim foi tua. 
 

DURÃO, F.S.R. Caramuru:1.ed.São Paulo: 
Martin Claret - Bb,2003. 

 
Trata-se de um: 
 
 A) Poema lírico. 
 B) Poema épico.  
 C) Cantiga de amigo. 
 D) Novela de cavalaria. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 29 E 
30 
 
Paciência 
Lenine 
 
“Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 
A vida não para 
 
Enquanto o tempo 
Acelera e pede pressa 
Eu me recuso, faço hora 
Vou na valsa 
A vida é tão rara.” 
[...] 

Adaptado de 
(https://www.letras.mus.br/lenine/47001/). 

Acesso em 06 setembro 2018. 
 
29) No trecho da canção Paciência de 
Lenine, a expressão “não para”, tem 
valor semântico de qual advérbio abaixo, 
sem alterar o sentido do texto: 
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A) Incessantemente.  
B) Imparcialmente. 
C) Incomparavelmente. 
D) Imperceptivelmente. 
 
 
30) A palavra “rara” tem o mesmo 
significado de: 
 
A) Árdua. 
B) Mirífica. 
C) Índole. 
D) Fugaz. 
 
 
31) 

 
A partir da leitura da charge de Angeli, 
pode-se inferir: 
 
A) Retrata a situação de crianças e 
jovens marginalizados, que tiveram a 
educação negligenciada principalmente 
pelos pais. 
B) Expressa a nítida falta de cultura e 
conhecimento de folclores, das crianças 
e jovens da sociedade atual. 
C) Tem como temática principal a 
violência encontrada principalmente nas 
regiões periféricas das grandes cidades. 
D) A comemoração do dia das mães, 
data que se tornou sinônimo de afeto, 
carinho e também símbolo de 
consumismo, a despeito do viés 
mercadológico. 

TARTARUGAS MARINHAS EM 
EXTINÇÃO 

 

 
(Foto disponível em: 

https://www.grupoescolar.com/a/b/9C37E.jpg).  
Acesso em 31 agosto 2018. 

 
 A atuação do homem no meio 
ambiente tem interferido diretamente na 
seleção das espécies por meio da 
extinção. Isso ocorre geralmente por 
conta dos habitats que são destruídos, 
exploração de recursos naturais e 
introdução de espécies exóticas fora de 
seus locais de origem, as quais não 
conseguem se habituar às diferentes 
condições de vida e morrem. 
 No caso das tartarugas marinhas, 
a extinção ocorre por conta da poluição 
das águas. Garrafas pet, plásticos e 
demais objetos são jogados nos mares, 
poluindo a água e provocando asfixia em 
animais marinhos. Acidentes com 
derramamento de petróleo também os 
atingem além da caça e pesca ilegais. 
 No Brasil existem cerca de cinco 
espécies de tartarugas marinhas e quatro 
delas estão em processo de extinção. Isso 
acontece porque as espécies Cabeçuda, 
de Pente, Oliva e de Couro desovam em 
locais próximos ao litoral, em que a ação 
do homem é maior, colocando-as em 
risco. Já a Tartaruga Verde não está em 
situação de perigo, pois sua desova 
acontece em locais onde a ação 
predatória do homem é mais controlada. 
 Nessas condições, são poucas as 
tartarugas que conseguem atingir a idade 
adulta, momento em que acontece o 
acasalamento e a desova, portanto a 
reprodutividade torna-se difícil.  

Adaptado de 
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-
ambiente/tartarugas-marinhas-em-extincao/.  

Acesso em 31 agosto 2018. 
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32) No texto, o período composto por 
duas orações somente é: 
 
A) “No Brasil existem cerca de cinco 
espécies de tartarugas marinhas e quatro 
delas estão em processo de extinção.” 
B) “Isso ocorre geralmente por conta dos 
habitats que são destruídos, exploração 
de recursos naturais e introdução de 
espécies exóticas fora de seus locais de 
origem, as quais não conseguem se 
habituar às diferentes condições de vida 
e morrem.” 
C) “Acidentes com derramamento de 
petróleo também os atingem além da 
caça e pesca ilegais.” 
D) “Já a Tartaruga Verde não está em 
situação de perigo, pois sua desova 
acontece em locais onde a ação 
predatória do homem é mais 
controlada.” 
 
 
33) Quanto ao “uso dos porquês”, 
encontre a sequência que preencha 
respectivamente as lacunas das frases 
abaixo de forma CORRETA : 
 
Hoje não choveu. Você sabe 
__________? 
As praias __________ passei estavam 
vazias. 
Vendi meu carro __________ quis! 
O professor não entendeu o __________ 
da tua revolta. 
 
A) porque – por que – porque – porquê. 
B) por quê – porque – porque – porque. 
C) por quê – por que – porque – porquê. 
D) por quê – por quê – porquê – porque. 
 
 
34) “Num vendaval, as árvores se 
acariciam, buscando aconchego uma 
com as outras.” 
 
  A frase acima faz uso de linguagem 
conotativa, que se justifica por meio de: 
 
 

A) Uma metáfora. 
B) Uma catacrese. 
C) Uma metonímia. 
D) Uma prosopopeia. 
 
 
35) Leia a tira: 
 

 
Adaptado de 

http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br. Acesso 
em 13 julho 2018. 

 
De acordo com a tirinha, pode-se inferir, 
CORRETAMENTE , que: 
 
A) Na frase: “Nesse grande esquema, 
todos nós temos nossos papéis à 
cumprir”, o uso da crase foi utilizado 
corretamente, tendo em vista que o verbo 
“cumprir”  exige crase obrigatória. 
B) Em “E eu vou ficar aqui e comer 
donuts”, faltou o emprego da vírgula, 
sendo o uso correto: E eu vou ficar aqui, 
e comer donuts. 
C) No último quadro, o emprego da 
vírgula foi feito de forma inadequada. 
D) Em “... papéis à cumprir” o sinal 
indicativo de crase foi aplicado de forma 
incorreta uma vez que não se usa crase 
diante de verbo. 
 

MATEMÁTICA 
 
36) O cubo ABCDEFGH tem arestas 
medindo 4cm. Na aresta AD é marcado 
um ponto J, distante 1cm do ponto A. Na 
aresta DH é marcado o ponto I distante 
1cm do ponto H. O sólido geométrico 
CDIJ é uma pirâmide de base triangular, 
conforme ilustra a primeira figura. Se 
essa pirâmide for “retirada” do cubo, o 
sólido geométrico resultante terá a forma 
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sugerida pela segunda figura cujas faces 
serão polígonos de formas variadas. 
Pede-se a soma das áreas de todas as 
faces do sólido descrito, sendo fornecida 
apenas a área do triângulo CIJ igual a 

415,1 cm2. 
 

 
 
A) (75,5 +1,5 41) cm2. 

B) (78 +1,5 41) cm2. 

C) (79,5 +1,5 41) cm2. 

D) 81 41 cm2. 
 
 
37) Uma reta r  está definida pelos 
pontos A=(-2,0) e B=(0,1). Outra reta s 
passa pelo ponto C=(3,0) e é 
perpendicular à primeira reta. Se D é o 
ponto de encontro das duas retas, então a 
distância entre os pontos C e D vale: 
 
A) 2 unidades de medida. 

B) 5  unidades de medida. 
C) 2,5 unidades de medida. 
D) 3 unidades de medida. 
 
 
38) Suponhamos que a data de hoje seja 
20 de julho de 2018 e que seja o dia dos 
aniversários de Sílvia e de Teresa. Hoje, 
o dobro da idade de Sílvia somado ao 
triplo da idade de Teresa resulta em 57 
anos. Se Sílvia é um ano mais velha que 
Teresa, em 20 de julho de 2020 a soma 
das idades de Sílvia e Teresa será: 
 
A) 59 anos. 
B) 27 anos. 

C) 25 anos. 
D) 23 anos. 
 
 
39) Três números estão em progressão 
geométrica de razão q, sendo q>1. Se 
esses três números representam as 
medidas dos três ângulos internos de um 
triângulo retângulo, então q vale: 
 

A) 
2

51+
. 

B) 5
2

1 + . 

C) 
2

3
. 

D) 30o. 
 
 
40) A expressão 

3,03
5

1

5

2

3

1

4

3 +×






 −×






 −  é igual a: 

 
A) - 0,11. 
B) 0,55. 
C) 1,2. 
D) 0,2. 
 
 
41) Três residências vizinhas têm 
fachadas indicadas pelos segmentos AB, 
BC e CD cujas medidas estão 
assinaladas na figura. As divisas laterais 
são todas perpendiculares à rua de frente 
dos imóveis. Um profissional foi 
contratado para instalar cerca elétrica 
sobre os muros dos fundos das três 
casas. Pela impossibilidade de medir 
cada uma das paredes, mediu somente a 
distância total de 75m entre os pontos E 
e H. 
Percebendo que os pontos E, F, G, H 
estavam alinhados, efetuou os cálculos 
das medidas dos fundos para os três 
imóveis separadamente, obtendo: 
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A) 12m; 38m e 25m. 
B) 12,5m; 38m e 24,5m. 
C) 12,5m; 37,5m e 25m. 
D) 13m; 37m e 25m. 
 
 
42) Um instrumento de medição de 
ângulos é colocado no solo a uma 
distância (OC) de 32m de um prédio cuja 
altura (AC) é de 40m. Deseja-se obter a 
distância entre as marcações A e B feitas 
na parede frontal do prédio, admitida 
perpendicular ao solo. O ângulo medido, 
α, foi obtido visando-se o ponto B. Com 
uma calculadora, foi possível obter 
algumas informações a respeito de α, tais 
como sen α = 0,5; cos α = 0,87 e tg α = 
0,58. Com estes dados, pode-se afirmar 
que a distância entre A e B vale: 
 

 
A) 12,16m. 
B) 18,56m. 
C) 21,44m. 
D) 24m. 
 
 
43) As retas r  e s são cortadas pela 
transversal t, determinando ângulos. O 
menor ângulo entre as retas r  e t vale 
α+38o e o maior ângulo entre as retas s e 
t vale 3α+94o. Nestas condições, a 

medida de α é: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) - 28o. 
B) 59o. 
C) 28o. 
D) 12o 
 

LEGISLAÇÃO 
 
44) Acerca da composição dos membros 
do Conselho Fiscal da Fundação de 
Previdência dos Funcionários  Efetivos 
de Bauru (FUNPREV), segundo a Lei de 
regência, NÃO é correto afirmar: 
 
A) Possibilita pertencer ao quadro de 
inativos da Prefeitura Municipal. 
B) Possibilita pertencer ao quadro 
efetivo do Departamento de Água e 
Esgoto. 
C) Possibilita pertencer ao quadro 
efetivo da EMDURB. 
D) Possibilita pertencer ao quadro 
efetivo da Câmara Municipal. 
 
 
45) Segundo prescrição da Lei Orgânica 
do Município de Bauru, para os 
loteamentos urbanos, a Secretaria do 
Meio Ambiente determinará os locais 
reservados às áreas verdes: 
 
A) Nunca inferiores a dez por cento da 
área total.  
B) Nunca inferiores a vinte por cento da 
área total. 
C) Nunca inferiores a cinco por cento da 
área total. 
D) Nunca inferiores a quinze por cento 
da área total. 
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46) A Constituição Federal prescreve 
como regra que é a vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos, nos 
seguintes termos: 
 
A) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange 
autarquias, mas não abrange as 
sociedades de economia mista. 
B) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange 
fundações, mas não abrange a empresas 
públicas. 
C) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange 
autarquias, mas não se abrange as 
empresas públicas. 
D) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções da Administração e 
abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, 
pelo poder público.   
 
 
47) Assinale a alternativa 
INCORRETA : Invalidada por sentença 
judicial a demissão do servidor estável: 
 
A) Será ele reintegrado e o eventual 
ocupante da vaga será exonerado, se não 
estável. 
B) Será ele reintegrado e o eventual 
ocupante da vaga será reconduzido ao 
cargo de origem, porém será indenizado. 
C) Será ele reintegrado e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, poderá ser 
aproveitado em outro cargo. 
D) Será ele reintegrado e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, poderá ser 
colocado em disponibilidade remunerada 
proporcional ao tempo de serviço. 
 
 
48) Com referência a contagem de 
tempo de contribuição federal, estadual 
ou municipal, prescreve a Constituição 
Federal: 

A) Será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de 
disponibilidade. 
B) Será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de biênios e 
disponibilidade. 
C) Será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de sexta parte 
e disponibilidade.  
D) Será contado apenas para efeito de 
aposentadoria. 
 
 
49) Segundo o constante na Lei 
Orgânica do Município de Bauru, 
constituem o patrimônio ecológico da 
cidade de Bauru, EXCETO : 
 
A) O Parque Zoológico de Bauru. 
B) O Parque Vitória Régia. 
C) O Rio Batalha. 
D) O Bosque Comunitário do Núcleo 
Ernesto Geisel. 
 
 
50) Assinale a alternativa 
INCORRETA  quanto ao transporte de 
passageiros no Município de Bauru: 
 
A) Na implantação de novas linhas de 
ônibus coletivos será dada preferência ao 
itinerário centro-bairro. 
B) Poderá ser efetuado diretamente pelo 
Poder Público ou por particulares. 
C) Deverão ser obedecidos dentre outros 
a rapidez, frequência e pontualidade. 
D) O Poder Executivo encontra-se 
autorizado a intervir no caso de 
comprovada incapacidade do 
concessionário para assegurar a 
normalidade e continuidade dos serviços. 
 


