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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (08 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,0 (um ponto) 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 o resultado da PROVA OBJETIVA 

a partir do dia 28/03/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 26, de 11/10/2018 
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  Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Manutenção, Conservação e 

Transporte –  MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Um mecânico de máquinas deve conhecer 

os equipamentos e ferramentas para efetuar 

diagnósticos e reparação de sistemas 

mecânicos, hidráulicos e elétricos. Dos 

equipamentos e ferramentas listados abaixo 

quais são os mais utilizados para fazer 

diagnósticos em sistemas hidráulicos? 

 

A) Multímetro e Termômetro.  

B) Manômetro e Fluxômetro.  

C) Ferramentas universais e mangueiras com 

adaptadores específicos.  

D) Osciloscópio e Hidrômetro. 

 

 

02) Grande parte dos reservatórios de sistemas 

hidráulicos presentes em máquinas trabalham 

com pressão positiva (acima da pressão 

atmosférica). Como ocorre essa pressurização 

no reservatório?  

 

A) Através de uma bomba de pressurização 

interna. 

B) Através de uma válvula de alívio presente 

na mangueira de saída do reservatório. 

C) Através de uma bomba de pistões ligada na 

saída do motor à combustão.  

D) Através do aquecimento do óleo e um 

controle de pressão presente na tampa de 

enchimento.  

 

 

03) Existem basicamente três tipos de 

manutenção que podem ser feitas em máquinas 

pesadas. Quando o mecânico remove uma 

amostra de óleo do motor e envia para um 

laboratório, que analisará índices de chumbo, 

silício, cobre, zinco, ferro, diesel, líquido de 

arrefecimento presentes no lubrificante, e 

através destes dados impressos ele toma uma 

decisão de abrir ou não o motor, estamos nos 

referindo a qual tipo de manutenção?  

 

A) Preditiva.  

B) Corretiva.  

C) Narrativa.  

D) Preventiva. 

 

 

04) Após o término da colocação da bomba 

injetora no motor é necessário retirar todo ar 

presente na linha de alimentação de diesel para 

que o motor entre em funcionamento. Como é 

chamado este procedimento.  

 

A) Calagem.  

B) Cambagem.  

C) Sangria.  

D) Filtragem. 

 

 

05) Para diagnosticar um sistema hidráulico o 

mecânico de máquinas deve saber interpretar 

um circuito. Baseado no circuito abaixo, 

responda qual o tipo de pistão empregado. 

 
 

A) Pistão de ação simples. 

B) Pistão de ação dupla e retorno por mola.  

C) Pistão de ação dupla.  

D) Pistão de ação simples e retorno por mola. 
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06) Um mecânico de máquinas deve saber as 

condições que um sistema hidráulico deve 

estar para verificação de pressões em linhas de 

pressão: piloto, marginal e principal. Uma 

dessas condições é a temperatura que o óleo 

deve se encontrar para efetuar os testes. Qual é 

a temperatura ideal do fluído para testes 

hidráulicos?  

 

A) De 15°C a 25°C.  

B) De 45°C a 55°C.  

C) De 85°C a 95°C.  

D) De 96°C a 125°C. 

 

 

07) A injeção de combustível em motores 

Diesel pode ser. 

  

A) Somente Indireta.  

B) Somente Direta.  

C) Direta e Indireta.  

D) Somente Positiva. 

 

 

08) Um mecânico de máquinas deve entender 

o funcionamento de um sistema hidráulico e 

também alguns princípios fundamentais, o 

principal deles é o princípio de Pascal, esta  é a 

lei que explica o comportamento dos fluídos 

em um circuito fechado através da Fórmula F 

(Força) = P (Pressão) x A (área). Baseado 

nessas informações calcule qual é a carga que 

será levantada pelo pistão 2:  

 

 

Fórmulas:  
 

   

 

 

 

A) 1500 Kgf  

B) 60 Kgf  

C) 15.000 Kgf  

D) 6.000 Kgf 

 

 

09) Uma das atribuições do cargo de mecânico 

de máquinas é diagnosticar e reparar motores 

movidos à diesel, para tanto o reparador 

precisa conhecer o princípio de funcionamento 

de um motor ciclo Diesel. Portanto responda 

na ORDEM CORRETA quais os 4 tempos 

do motor. 

 

A) Admissão, Compressão, Escapamento e 

Combustão.  

B) Admissão, Escapamento, Compressão e 

Combustão.  

C) Compressão, Admissão, Escapamento e 

Combustão.  

D) Admissão, Compressão, Combustão e 

Escapamento. 

 

 

10) Atualmente os motores diesel estão 

conseguindo atender padrões e normas de 

emissões mais rígidas, bem como aumentando 

sua potência efetiva mesmo com motores de 

menor porte. Uma das formas de descrever um 

motor é através do seu volume total conhecido 

como cilindrada. Como são expressos esses 

números pelas montadoras? 

 

A) Litros, Centímetros Cúbicos ou Polegada 

Cúbicas.  

B) Litros, Milímetros Cúbicos ou Metro 

cúbico.  

C) Litros, Centímetros Quadrados ou 

Polegada.  

D) Litros, Milímetro Quadrado ou Polegada 

Quadrada. 

 

 

11) Você como mecânico de máquinas da 

prefeitura foi solicitado para instalar uma 

bomba injetora de um motor 6 cilindros, que 

outro funcionário havia retirado. Neste caso, 

antes de inserir a bomba você deverá 

confirmar se as posições de sincronismo estão 
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corretas. Quais são os eixos e em quais 

posições eles devem estar?  

 

A) Árvore de manivelas com o cilindro 1 em 

PMS e o comando de válvulas posicionado de 

forma que as válvulas de admissão e escape do 

cilindro 6 estejam em “balanço” (fechando 

escapamento e abrindo a admissão).  

B) Árvore de manivelas com o cilindro 4 em 

PMS e o comando de válvulas posicionado de 

forma que as válvulas de admissão e escape do 

cilindro 6 estejam em “balanço” (fechando 

escapamento e abrindo a admissão).  

C) Árvore de manivelas com o cilindro 1 em 

PMS e o comando de válvulas posicionado de 

forma que as válvulas de admissão e escape do 

cilindro 4 estejam em “balanço” (fechando 

escapamento e abrindo a admissão).  

D) Árvore de manivelas com o cilindro 6 em 

PMS e o comando de válvulas posicionado de 

forma que as válvulas de admissão e escape do 

cilindro 1 estejam em “balanço” (fechando 

escapamento e abrindo a admissão).  

 

 

12) Você como mecânico de máquinas foi 

solicitado para fazer um socorro em uma 

Escavadeira equipada com motor diesel 

eletrônico. Chegando ao local você percebeu 

que o motor dava partida (girava), mas não 

funcionava, após alguns testes você percebeu 

que: a pressão de combustível estava Ok, no 

entanto, os injetores não estavam recebendo 

pulsos elétricos para fazer a abertura. Baseado 

nestas informações, qual é o provável sensor 

com defeito?   

 

A) Sensor de temperatura do líquido de 

arrefecimento.  

B) Sensor de pressão de ar do coletor de 

admissão.  

C) Sensor de posição do pedal do acelerador.  

D) Sensor de rotação da árvore de manivelas.  

 

 

13) Com a evolução tecnológica a quantidade 

de componentes elétricos e eletrônicos em 

máquinas de construção e tratores aumentaram 

muito. Um dos componentes elétricos mais 

antigos é o Fusível, trata-se de um dispositivo 

de proteção colocado em um circuito para 

evitar possíveis riscos de incêndio e danos a 

chicotes e componentes. O que ocorre com o 

fusível que faz com que ele venha a se 

romper?  

 

A) Excesso de corrente.  

B) Excesso de Resistência. 

C) Excesso de impedância.  

D) Falta de Tensão. 

 

 

14) Atualmente grande parte das máquinas já 

saem da fábrica equipadas com sistema de 

injeção eletrônica. Trata-se de um sistema 

eletrônico que faz o gerenciamento eletrônico 

do motor afim de diminuir nível de emissões 

de poluentes, e também melhorar torque e 

potência. Um sistema eletrônico básico 

consiste de:  

 

A) Atuadores, sensores e resistores.  

B) Sensores, módulo e atuadores.  

C) Capacitores, resistores e sensores.  

D) Transistores, resistores e diodos.  

 

 

15) A bomba injetora era tratada como o 

“coração do motor diesel” uma vez que ela 

fazia toda a dosagem de combustível, bem 

como o avanço de injeção. Quando fazemos 

uma comparação de motor diesel mecânico 

com um motor diesel eletrônico percebemos 

que a bomba injetora foi substituída por vários 

componentes. Qual é o componente do sistema 

de injeção eletrônica que faz todo o cálculo de 

débito e avanço de injeção diesel?  

 

A) Bomba de alta ou bomba CP3.  

B) Atuador de pressão ou válvula MPROP.  

C) Eletroinjetores ou bicos injetores.  

D) Unidade eletrônica ou módulo de injeção. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

         LINGUAGEM E ESCRITA 

                                                       Harry Hoijer 

        A linguagem é de tal forma parte 

integrante de nossas atividades diárias que 

muitos podem considerá-la um fato mais ou 

menos natural e automático, como respirar ou 

piscar. Evidentemente, se nos detivermos a 

pensar no assunto, verificaremos que nada há 

de automático em relação à linguagem. É 

necessário ensinar as crianças sua língua 

nativa, e a aprendizagem leva muito tempo. A 

linguagem não é herdada; é uma arte que 

somente pode ser transmitida de uma geração 

a outra por meio de educação intensiva. 

       É difícil apreender completamente a 

importância do papel desempenhado pela fala 

em nosso comportamento social. Como seria 

uma sociedade sem linguagem? 

Evidentemente não haveria escrita nem outras 

formas de comunicação pela palavra, pois 

todas dependem em última instância da 

linguagem falada.  

       Nossos recursos para aprender seriam em 

consequência muito mais restritos. Seríamos 

obrigados, como os animais, a aprender 

fazendo e observando as ações dos outros. 

Toda a história desapareceria, pois, sem a 

linguagem, não haveria meio de recriar 

experiências passadas e comunicá-las a outros. 

Não teríamos meios de expressar nossos 

pensamentos e ideias a outros, ou de participar 

dos processos mentais dos nossos semelhantes. 

Na verdade, é bem possível que nem sequer 

pudéssemos pensar. (...) 

       Uma sociedade sem linguagem não 

poderia empreender a não ser as mais simples 

atividades cooperativas (...),  não teria meios 

de assegurar a continuidade do comportamento 

e da aprendizagem necessária à criação da 

cultura. A sociedade humana, sem cultura, 

estaria reduzida ao nível das atuais sociedades 

de macacos. (...) Como os humanos, aprendem 

rapidamente pela experiência e pela 

observação e imitação das ações dos outros. 

Numerosos estudos revelaram que os macacos 

não só aprendem a utilizar ferramentas como 

também inventam-nas. A respeito, porém, do 

fato de que os macacos individualmente 

aprendem com facilidade e que, como 

indivíduos, apresentam notáveis resultados na 

aquisição de conhecimento, os macacos como 

espécie jamais desenvolveram uma cultura. 

       (...) Quando um macaco resolve um 

problema, o conhecimento adquirido nessa 

experiência permanece estático. Pode lembrar-

se dele se e quando aparecer problema do 

mesmo tipo, mas não medita sobre esse 

conhecimento arquitetando meios de aplicá-lo 

a outros problemas.  

       O homem, sim. Suas experiências diretas 

com problemas práticos são como as do 

macaco, separadas e distintas. Mas como 

possui linguagem, pode prosseguir na busca da 

solução de problemas, além da experiência 

física direta, desenvolvendo desta maneira, em 

pensamento e discussão, novas aplicações de 

resolver problemas. Em resumo, devido à 

linguagem, as experiências do homem são 

contínuas, e não descontínuas como as dos 

macacos, revelando assim um 

desenvolvimento muitíssimo mais rápido. 

        (...) A cultura entre os homens revela 

progresso. Cada geração herda, pela palavra 

falada e por tradição, o conhecimento 

acumulado de seus antecessores, acrescenta 

suas próprias contribuições oriundas de 

experiências e observações, passando o 

conhecimento global às gerações seguintes. 

Este aspecto cumulativo, que distingue as 

culturas humanas do tipo de conhecimento 

existente nas sociedades animais, é possível 

devido à linguagem. 

 
  HOIJER, Harry. In: Harry L. Shapiro. Homem, cultura 

e sociedade. São Paulo, Martins Fontes, 1982, p. 289. 

 

16)  De acordo com o texto, a linguagem é 

transmitida: 

 

A) Assim que o indivíduo nasce. 

B) Através das mídias sociais. 

C) Ela não é transmitida, nasce com o 

indivíduo. 

D) De geração para geração. 
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17) De acordo com o texto, em uma sociedade 

sem linguagem: 

 

A) Não conseguiríamos expressar 

pensamentos e ideias. 

B) Não teria problema, pois a linguagem está 

em segundo plano. 

C) Haveria escrita sem prejuízo para a 

comunicação. 

D) Não teria problema, pois não dependemos 

da linguagem falada.  

 

 

18) Segundo o texto, a linguagem é importante 

em uma sociedade pois:  

 

A) Permite a aprendizagem necessária à 

criação da cultura. 

B) Nos torna mais parecidos com os macacos. 

C) Não ajuda o indivíduo a planejar 

atividades. 

D) Impede o homem de assegurar a 

continuidade cultural. 

 

 

19) Segundo o texto, devido à linguagem: 

 

A) Há um atraso no desenvolvimento cultural 

do homem. 

B) As experiências do homem são contínuas. 

C) As experiências humanas tornam-se mais 

lentas. 

D) As experiências humanas tornam-se 

desnecessárias. 

 

 

20) No último parágrafo do texto, o 

conhecimento acumulado: 

 

A) Não ajuda a desenvolver uma cultura. 

B) Dificulta na resolução de problemas. 

C) Só é possível devido à linguagem. 

D) Permite à sociedade dos macacos 

desenvolver uma cultura. 

 

 

21) Assinale a alternativa cujas palavras estão 

de acordo com a nova ortografia. 

 

A) Ideia, autorretrato, micro-ondas. 

B) Prevêem, perdoo, leem. 

C) Paranoia, plateia, jibóia. 

D) Abotôo, anti-ruído, vôo. 

 

 

22) Assinale a alternativa que NÃO está de 

acordo com as regras de concordância verbal. 

 

A) Haviam muitas pessoas ali. 

B) Bastam cem reais para comprarmos o livro. 

C) João ou José será eleito presidente do 

clube. 

D) Fui eu que bati. 

  

 

23) Assinale a alternativa que apresenta oração 

sem sujeito. 

 

A) Viajaram o presidente e o secretário. 

B) Os medrosos fugiram. 

C) Anunciaram a morte do diplomata. 

D) Ventava durante a noite. 

 

MATEMÁTICA 

 

24) Quando os elementos de dois ou 

mais conjuntos relacionados são comuns, eles 

são chamados de conjunto intersecção (Ո). 

Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4} e B= 

{3, 4, 5, 7}. Qual alternativa abaixo representa 

o conjunto AՈB? 

 

A) {0, 1, 2}. 

B) {7}. 

C) {3, 4}. 

D) {0, 1, 2, 5, 7}. 

 

 

25) A unidade de medida mais usada na 

mecânica é o milímetro, sendo sua abreviação 

“mm”. Qual das alternativas abaixo representa 

um décimo de milímetro? 

 

A) 10 mm. 

B) 0,1 mm. 

C) 0,01 mm. 

D) 1,0 mm. 
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26) Os conjuntos mecânicos dos automóveis 

fabricados em países como Estados Unidos e 

Inglaterra utilizam como unidade de medida a 

polegada. No Brasil, a unidade de medida mais 

utilizada na mecânica é o Sistema Métrico 

Decimal. Qual das alternativas abaixo 

corresponde à conversão de uma polegada para 

o Sistema Métrico Decimal? 
 

A) 25,4 mm. 

B) 2,54 mm. 

C) 254 mm. 

D) 0,254 mm. 
 
 

27) Em uma matriz quadrada de ordem 2, o 

determinante é dado pela diferença do produto 

dos elementos da diagonal principal e do 

produto dos elementos da diagonal secundária. 

Qual o valor do determinante da matriz de 

ordem 2 dada a seguir? 

 

A=|
    
    

| 

 

A) A=12. 

B) A=20. 

C) A=22. 

D) A=10. 

 
 

28) Anagrama é um jogo de palavras que 

utiliza o rearranjo de letras de uma palavra ou 

frase, com o intuito de formar outras palavras, 

com ou sem sentido. Segundo a definição 

mencionada, qual a quantidade total de 

anagramas da palavra PROVA? 
 

A) 720 anagramas.  

B) 200 anagramas. 

C) 120 anagramas. 

D) 100 anagramas. 
 
 

29) Podemos calcular a área da superfície de 

um círculo por meio da fórmula      .Qual 

o valor da área de um círculo cuja medida do 

diâmetro é 4 cm? Considerar  =3,14. 

 

 

A) A= 12,56 cm². 

B) A= 50,24 cm². 

C) A= 12,56 m². 

D) A= 50,24 m². 

 

 

30) O volume de um cilindro reto é dado por 

      . Qual o volume de um cilindro reto, 

cujo diâmetro da base mede 6,0 cm e a altura 

4,0 cm? Considerar  =3,14. 

 

A) V = 452,16 cm³. 

B) V = 113,04 cm³. 

C) V = 75,36 cm³. 

D) V = 13,14 cm³. 
 

 

31) O cálculo de medidas de tendência central 

pode ser calculado pela Média Aritmética, 

Mediana e pela Moda. Indique a alternativa 

que representa a Média Aritmética, Mediana e 

a Moda, respectivamente, do conjunto a 

seguir. 

                  X = {3, 4, 2, 3, 6, 7, 3} 

 

A) 4; 4; 4. 

B) 4; 3; 7. 

C) 4; 2; 7. 

D) 4; 3; 3. 

 

 

32) Uma revendedora de pneus oferece na 

compra de quatro pneus um desconto de 15% 

(quinze por cento), no valor total da compra. 

Sabendo que cada pneu custa R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), quanto será 

pago pelos quatro pneus com desconto total de 

15%? 

 

A) R$ 1.470,50. 

B) R$ 2.200,00. 

C) R$ 1.870,00. 

D) R$ 1.370,00. 

 

 

33) O enunciado do teorema de Pitágoras diz o 

seguinte: Se um triângulo retângulo tem os 

catetos de medidas b e c, a hipotenusa de 

medida a, então a² = b² + c². Conforme o 
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enunciado do teorema de Pitágoras, qual é o 

valor das diagonais de um quadrado que mede 

6 cm de lado? 

 

 
 

A)     √   cm. 

B)       cm. 

C)     √   cm. 

D)     √   cm. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

34) De acordo com o art. 84 da Lei Orgânica 

do Município de Bauru, o funcionário será 

aposentado: 

 

A) por invalidez permanente, com os 

proventos proporcionais, quando decorrentes 

de acidente em serviço, moléstia profissional 

ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

especificadas em lei, e proporcionais nos 

demais casos. 

B) compulsoriamente, aos sessenta anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo 

de serviço. 

C) voluntariamente, aos trinta e cinco anos de 

serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, 

com proventos integrais. 

D) voluntariamente, aos sessenta anos de 

idade, se homem, e aos cinquenta e cinco, se 

mulher, com proventos proporcionais ao 

tempo de serviço. 

 

 

35) São, segundo o artigo 8º da Lei 5804/09, 

inválidos os atos administrativos: 

 

A) que atendam os princípios da 

Administração Pública. 

B) que atendam os pressupostos legais e 

regulamentares de sua edição. 

C) que estejam devidamente motivados. 

D) emanados por pessoa jurídica, órgão ou 

agente incompetente. 

 

 

36) Servidor do Município de Bauru, após 

processo administrativo disciplinar, foi 

demitido. Um ano depois, tal servidor reuniu 

provas de sua inocência, e logrou êxito em 

obter decisão judicial que invalidou sua 

demissão.  

No caso em tela, de acordo com o Estatuto do 

Servidor Público do Município de Bauru (art. 

24, da Lei 1.574/1971), o reingresso do 

Servidor no cargo anteriormente ocupado 

ocorreu por meio de:  

 

A) reintegração 

B) reversão 

C) aproveitamento 

D) transferência 

 

 

37) São considerados beneficiários do regime 

de previdência social de que trata o artigo 55 

da Lei 4.830/2002, na condição de 

dependentes do segurado: 

 

A) o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 25 (vinte e cinco anos).  

B) o cônjuge, a companheira e o companheiro. 

C) os servidores púbicos municipais, titulares 

de cargos efetivos, ativos e inativos.  

D) os servidores vinculados à Administração 

Municipal Direta, Autárquica, Fundacional e à 

Câmara Municipal. 

 
 

38) De acordo com o art. 30 da Constituição 

da República Federativa do Brasil, é 

competência dos Municípios: 

 

A) legislar sobre assuntos de interesse 

nacional. 

B) organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse regional. 

C) criar, organizar e suprimir distritos. 
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D) manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de 

educação infantil e de ensino médio e superior. 

 

39) Marque a alternativa CORRETA a 

respeito da fiscalização do Município, de 

acordo com o art. 31 da Constituição da 

República Federativa do Brasil: 

 

A) A fiscalização do Município será exercida 

pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle interno. 

B) As contas dos Municípios ficarão, durante 

65 dias, semestralmente, à disposição de 

qualquer contribuinte. 

C) É permitida a criação de Tribunais, 

Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais. 

D) O controle externo da Câmara Municipal 

será exercido com o auxílio dos Tribunais de 

Contas dos Estados ou do Município ou dos 

Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver. 

 

 

40) Marque a alternativa CORRETA, de 

acordo com os artigos 39, 40 e 41 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru: 

 

A) Atingido o limite de trezentos mil eleitores 

no Município, se nenhum candidato alcançar 

maioria absoluta, proceder-se-á a nova eleição 

em até trinta dias após a proclamação do 

resultado, concorrendo os dois mais votados, 

considerando-se eleito aquele que obtiver a 

maioria dos votos válidos. 

B) Se, antes de realizado o segundo turno, 

ocorrer desistência, impedimento legal ou 

morte de candidato, convocar-se-á, dentre os 

remanescentes, o de maior votação. 

C) O Poder Executivo Municipal é exercido 

pelo Prefeito, pelos Secretários Municipais e 

pelo Presidente da Câmara dos Vereadores. 

D) A Eleição do Prefeito não importa a do 

Vice-Prefeito com ele registrado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


