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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 (14 

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 19/01/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 27, de 11/10/2018 
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Fonte: SENAI SP 

  Prefeitura Municipal de Bauru 

  

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

Transporte –  TORNEIRO MECÂNICO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) A imagem abaixo ilustra um torno mecânico horizontal, com a identificação de suas 

partes principais, tais como: cabeçote fixo; cabeçote móvel, barramento, carro principal, 

caixa norton, entre outros. Analise a imagem e escolha a alternativa que descreve as 

características do cabeçote fixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Também conhecida por caixa de engrenagem, é formada por carcaça, eixos e 

engrenagens, e serve para transmitir o movimento de avanço do recâmbio para a 

ferramenta. 

B) É a parte do torno que sustenta os elementos fixos e móveis do torno. 

C) É um conjunto constituído de carcaça, engrenagens e eixo árvore. Seu elemento 

principal é o eixo árvore, também chamado de árvore ou eixo principal, onde está 

montada a placa.  

D) É a parte do torno que se desloca sobre o barramento. A contraponta e o eixo 

principal estão situados a mesma altura e determinam o eixo de rotação da superfície 

torneada. 

 

 

02) O anel graduado do torno é construído com graduações, ou seja, divisões 

proporcionais ao passo do fuso. Isso significa que quando se dá uma volta completa no 

anel graduado, o carro da máquina é deslocado a uma distância igual ao passo do fuso. 

Considerando uma situação em que é necessário usinar uma superfície cilíndrica no 

torno, devendo tornear um diâmetro de 60 mm até que ele fique com 53,4 mm, quantas 

divisões devem ser avançadas em um anel graduado com 200 divisões? É importante 

saber que o passo do fuso é de 4 mm e que a penetração desse torno é radial.  

 

A) 330 divisões. 

B) 165 divisões. 
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Medida A Medida B 

Medida A Medida B 

C) 300 divisões. 

D) 150 divisões. 

 

 

03) A velocidade de corte é um parâmetro importante a ser observado antes de iniciar a 

usinagem. É um valor que permite um melhor aproveitamento da vida útil de uma 

ferramenta. Conhecendo o valor da velocidade de corte é possível calcular a rotação que 

deverá ser utilizada no torno. Observe um trecho de uma tabela de velocidade de corte: 

  

 
Fonte: SENAI SP 

 

De acordo com a tabela apresentada e considerando a usinagem de um Aço ABNT 1045 

com diâmetro de 45 mm, calcule qual será a rotação mínima e máxima, 

respectivamente, que deverá ser utilizada na máquina. 

 

A) 176 rpm e 197 rpm. 

B) 197 rpm e 226 rpm. 

C) 141 rpm e 176 rpm. 

D) 141 rpm e 226 rpm. 

 

 

04) Você recebeu uma peça torneada e deverá medir dois diâmetros para fazer o 

controle de qualidade da empresa. Em seu relatório, você deverá apresentar os 

resultados em milímetro, para atender as normas da empresa. Porém, o único 

instrumento disponível no momento é um paquímetro no sistema inglês de polegada 

fracionária. Portanto, faça a leitura das medidas encontradas abaixo, em seguida faça a 

conversão para o sistema métrico (utilize 2 casas decimais) e escolha a alternativa que 

contém as duas medidas corretas: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A) Medida A: 2,77 mm e medida B: 64,09 mm. 

B) Medida A: 11,11 mm e medida B: 68,26 mm. 

C) Medida A: 3,04 mm e medida B: 13,29 mm. 

D) Medida A: 4,65 mm e medida B: 23,33 mm. 
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 Fonte: SENAI SP 

05) A figura abaixo apresenta o desenho técnico de uma peça produzida pela empresa 

TECNOMETAL S.A. Você ficou responsável por fazer a medição e verificação das 

medidas dessa peça. Sabendo que todas as medidas têm tolerância milesimal, escolha a 

alternativa que apresenta os dois instrumentos de medição adequados para conferir o 

diâmetro de 38mm e o diâmetro de 24 mm, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Imicro (capacidade 35-40 mm) e Imicro (capacidade 20-25 mm). 

B) Imicro (capacidade 35-40 mm) e Micrômetro externo (capacidade 0-25 mm). 

C) Micrômetro externo (capacidade 25-50 mm) e Imicro (capacidade 20-25 mm).  

D) Micrômetro externo (capacidade 0-50 mm) e Imicro (capacidade 0-25mm). 

 

 

06) Ferramentas de corte com qualidade são itens fundamentais para obter sucesso na 

usinagem. Duas características importantes em uma ferramenta de corte são: material de 

fabricação e geometria de corte. Escolha a alternativa que melhor representa as 

características de uma ferramenta de corte produzida em carboneto duro sinterizado 

(também chamada de metal duro): 

 

A) É o aço tungstênio temperado. Pode ser indicado pelas letras HSS. Mantém dureza 

de 60 HRC a uma temperatura de 500ºC. Vendido comercialmente em forma de 

pequenos quadrados retangulares, conhecido como bits. 

B) É constituído de puro carbono e apresenta uma estrutura cristalina. Possui alta 

resistência a desgaste e suporta altas velocidades de corte. Na indústria mecânica, 

também é muito usado na própria afiação de ferramentas. 

C) Também chamado de aço ao carbono temperado. Trata-se de ligas de ferro cujo teor 

de carbono vai de 0,8% a 1,5%. Atingem dureza de cerca de 55 HRC e mantém esse 

valor até 250º C.  

D) Trata-se de uma mistura de pós metálicos e passam por processo de aquecimento e 

prensagem, até chegarem à forma de pastilhas. Mantém dureza de 70 HRC a 600º C, 

suportando altas velocidades de corte. 

 

 

07) Broca de centrar é uma ferramenta de corte confeccionada com aço rápido ou metal 

duro que serve para fazer furos de centro. De acordo com a norma NBR 6386, pode ser 

classificada em forma A, forma B e forma R.  
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Fonte: SENAI SP 

 

Em qual das operações de torneamento abaixo é mais indicado utilizar a broca de centro 

da Forma R? 

 

A) Torneamento cilíndrico externo com fixação entre placa e ponta. 

B) Torneamento cônico externo com inclinação do carro superior. 

C) Torneamento cilíndrico interno. 

D) Torneamento cônico externo com desalinhamento da contra ponta. 

 

 

08) O torneamento de peças cônicas é uma operação muito comum na indústria 

metalmecânica. Essa operação pode ser feita através de três técnicas: inclinação do 

carro superior, desalinhamento da contraponta e uso do aparelho conificador. Em qual 

das situações abaixo é mais indicado utilizar a técnica de inclinação do carro superior? 

 

A) Pequeno comprimento do cone e qualquer conicidade. 

B) Grande comprimento do cone e pequena conicidade, até cerca de 10º. 

C) Grande comprimento do cone e grande conicidade, maior que 45º. 

D) Pequeno comprimento do cone e grande conicidade, maior que 45º. 

 

 

09) Existem muitos acessórios utilizados para facilitar o torneamento, possibilitando um 

trabalho com qualidade e eficiência. O torneamento externo utilizando a luneta é uma 

atividade comum para um torneiro mecânico. Dentre as opções abaixo, qual seria a 

situação mais indicada para o torneamento externo utilizando a luneta? 

 

A) Torneamento de peças com corte interrompido. 

B) Torneamento de peças com grandes comprimentos e pequenos diâmetros. 

C) Torneamento de eixos excêntricos. 

D) Torneamento de eixos recartilhados. 

 

 

10) A recartilha é uma ferramenta utilizada em peças cilíndricas para gerar sulcos 

paralelos ou cruzados, que recebem o nome de recartilhado. A geração dos sulcos é 

realizada devido à pressão exercida pela recartilha sobre a peça. Analise a tabela 

seguinte para responder a pergunta:  
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Fonte: SENAI SP 

 

Para recartilhar um eixo seguindo a NBR 14957 – RGE 1,2 , qual deve ser o diâmetro 

usinado antes de recartilhar, para que o diâmetro final da peça seja de 48 mm após a 

operação? 

 

A) 47,20 mm. 

B) 48,80 mm. 

C) 46,80mm. 

D) 50,20mm. 

 

 

11) Na montagem mecânica entre um eixo e um furo, podem acontecer duas situações: 

montagem com folga ou montagem com interferência. Qual conjunto eixo e furo abaixo 

apresenta uma montagem com interferência de 0,02 mm? 

 

A) Eixo com diâmetro 18,00 mm e furo com diâmetro de 18,02 mm. 

B) Eixo com diâmetro de 26,02 mm e furo com diâmetro de 26,00 mm. 

C) Eixo com diâmetro de 9,98 mm e furo com diâmetro de 10,00 mm. 

D) Eixo com diâmetro 12,99 mm e furo com diâmetro de 13,01 mm. 

 

 

12) A operação de abrir rosca triangular no torno é muito comum na usinagem. É 

necessário se preocupar com os parâmetros de corte adequados, afiação correta da 

ferramenta, além da utilização adequada do fluído de corte. Para obter o ajuste exigido 

no projeto, é necessário calcular o diâmetro menor da rosca (ou diâmetro interno), afim 

de controlar essa medida durante a confecção da rosca. Qual deverá ser o diâmetro 

interno para abrir uma rosca triangular externa M30 x 3,5 mm? 
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A) 27,85 mm. 

B) 27,10 mm. 

C) 26,50 mm. 

D) 25,71 mm. 

 

 

13) Analise a imagem abaixo e faça o cálculo da tangente do ângulo que deverá ser 

ajustado no carro superior de um torno para usinar o corpo cônico apresentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere: D= 38mm , d= 14mm e C= 48mm 

 

A) 0,25. 

B) 0,15. 

C) 0,50. 

D) 0,30. 

 

 

14) A figura abaixo é o desenho técnico de uma peça com geometrias variadas que são 

realizadas no torno mecânico. Escolha a opção que apresenta, respectivamente, as 

ferramentas indicadas para usinar os corpos A, B e C. 

 

 
 

A) Bits com ponta triangular, bedame e ferramenta de desbastar a esquerda. 

B) Bedame, ferramenta de desbastar a direita e bits com ponta triangular. 

C) Bits com ponta triangular, ferramenta de desbastar a esquerda e bedame. 

D) Ferramenta de desbastar a esquerda, bedame e bits com ponta triangular. 

  

 

 

15) As placas são acessórios importantes do torno, cada um com funções específicas 

para facilitar a fixação de peças. Observe a tabela abaixo e escolha a alternativa que 

representa a principal função da placa arrastadora: 
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A) Fixar peças de formas irregulares. 

B) Fornecer movimento giratório à peça fixada entre pontas. 

C) Fixar peças cilíndricas para tornear excêntricos e fixar peças quadradas. 

D) Fixar peças cilíndricas. 

 

MATEMÁTICA 

 

16) A cidade de Bauru, segundo a pesquisa realizada em 2017, constatou que a 

população havia aumentado de 324.000 para 387.808 habitantes. Qual é o valor, 

aproximadamente, desse aumento em porcentagem? 

 

A) 25% 

B) 19,69% 

C) 14,56% 

D) 22,67% 

 

 

17) A empresa S.J.A aumentou cerca de 15% os gastos com pagamento de pessoal. A 

empresa S.J.A destinava R$ 988.720,00 para a folha de pagamento dos funcionários. 

Qual deverá ser o valor atualizado? 

 

A) R$ 1.234.023,00 

B) R$ 1.334.018,00 

C) R$ 1.137.028,00 

D) R$ 1.150.024,00 
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18) Antônio viajou para a cidade Portal do Sol e visitou o ponto turístico intitulado 

Portal da Cidade. Esse portal possui 7 entradas, cada uma com 13 m de comprimento. 

Antônio passou uma vez pela 1ª entrada; duas vezes pela 2ª entrada; três vezes pela 3ª 

entrada e assim sucessivamente, até passar sete vezes pela 7ª entrada. Assim, ele 

percorreu quantos metros? (13,.............,91) 

 

A) 91 m 

B) 128 m 

C) 359 m 

D) 364 m 

 

 

19)  Dado que A6 = 24 e A9 = 36, qual é o valor da razão da progressão aritmética? 

 

A) 4 

B) 7 

C) 10 

D) 14 

 

 

20)  Em um programa de auditório da TV aberta, há um quadro sobre “Jogo das 

Possibilidades”. Há uma caixa que possui fichas coloridas, neste dia a caixa possuía 6 

fichas brancas e 10 fichas azuis. Foram chamadas duas pessoas para participarem. A 

primeira participante precisava retirar uma ficha branca, qual será a probabilidade dessa 

ficha ser branca? 

 

A) ⅞ 

B) ¼ 

C) ¾ 

D) ⅜ 

      

 

21) Seis amigos se encontram para almoçarem juntos, e cada um cumprimenta o outro 

com um abraço. Quantos abraços trocaram? 

 

A) 12 

B) 23 

C) 15 

D) 17 

 

 

22) Uma peça de metal tem características de prisma e sua base é octogonal regular. As 

arestas da base dessa peça medem 4 cm e essa peça possui 30 cm de altura. O apótema 

desse octógono mede aproximadamente 5 cm, qual é o volume dessa peça de metal em 

cm³? 

 

A) 2400 cm³ 

B) 1240 cm³ 

C) 2590 cm³ 
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D) 2670 cm³ 

 

 

23)  Um atleta A percorre uma volta em uma pista circular em 15 minutos e o atleta B 

percorre a mesma volta, na mesma pista, em 25 minutos. Os dois atletas partem do 

mesmo ponto da pista e ao mesmo tempo, às 9 horas. A que horas eles voltam a se 

encontrarem no ponto de partida e quantas voltas cada um consegue dar? 

 

A) 11h; o atleta A 2 voltas e o atleta B 4 voltas 

B) 10h15 minutos; o atleta A 5 voltas e o atleta B 3 voltas 

C) 10h25 minutos; o atleta A 8 voltas e o atleta B 3 voltas 

D) 11h15 minutos; o atleta A 4 voltas e o atleta B 6 voltas 

 

 

24) Na Rua das Margaridas existem duas casas iguais, e a soma e a diferença entre os 

números dessas casas são, respectivamente: 45 e 15. Qual será o produto dos números 

das duas casas? 

 

A) 450 

B) 255 

C) 722 

D) 875 

 

 

25) Uma oficina possui a forma retangular com 15 m de largura por 16 m de 

comprimento. O dono dessa oficina quer utilizar uma parte para que os torneiros 

mecânicos trabalhem com mais privacidade, esse espaço, também possuirá a forma 

retangular. Sabendo que X corresponde a ¼ do comprimento da oficina, qual será a 

largura Y do espaço a utilizado pelos torneiros mecânicos, cuja a área é de 36 m²? 

                                            X 

 

 

                  Y                       Y 

 

 

 

 

 

 

A) 10 m 

B) 4,5 m 

C) 9 m 

D) 12 m 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto: O lobo e o cordeiro 

 

 Estava o cordeiro a beber água num riacho, quando apareceu um lobo que 

estava há alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. 

 ─ Que desaforo é esse de sujar a água que estou bebendo? ─ disse o monstro, 

arreganhando os dentes. ─ Espera que vou castigá-lo por tamanha má-criação! 

 O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência: 

 ─ Como posso sujar a água que o senhor está bebendo se ela corre do senhor 

para mim?  

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a 

torcer.  

─ Além disso ─ inventou o lobo ─ sei que você andou falando mal de mim no 

ano passado.  

─Como poderia falar mal do senhor o ano passado, se nasci este ano? 

 Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu: ─ Se não foi 

você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo.  

─ Como poderia ser meu irmão mais velho, se sou filho único?  

O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, usou sua razão de animal 

esfomeado e não disse mais nada: pulou sobre o pescoço do animalzinho e o devorou. 

 Moral da história: Contra a força não há argumentos.  

 

Fonte: https://www.pensador.com/frase/ODEwMzk1/l Jean de La Fontaine - 

(adaptada) 

 

Considere o texto “O lobo e o Cordeiro” para responder as questões da prova de 

Língua Portuguesa: 

 

26) Ao lermos o texto, a respeito de sua compreensão e atendimento, é CORRETO 

afirmar o descrito na alternativa: 

 

A) O Cordeiro não concordou com o lobo em nenhuma hipótese, mudando o cenário da 

estória. 

B) O lobo não encontrando um motivo justo para a sua ação, decidiu usar a força e não 

a razão. 

C) Não cabe improvisos quando se trata de floresta. 

D) A perfeição de uma estratégia de conduta do cordeiro desarticulou as atitudes do 

lobo. 

 

 

27) A respeito do gênero textual e suas características, é CORRETO afirmar que o 

texto “O lobo e o cordeiro” é uma: 

 

A) Crônica. 

B) Poesia. 

C) Dissertação. 

D) Fábula. 

https://www.pensador.com/frase/ODEwMzk1/l
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28) Leia o seguinte excerto extraído do texto:“Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-

se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer.”As expressões em destaque são 

comparadas ao ditado popular “não dá o braço a torcer” e são compreendidas como: 

 

A) Não querer parcialidade, ser incisivo. 

B) Mostrar-se imparcial na discussão dos assuntos.  

C) Não voltar atrás, discordar.  

D) Entreter-se em uma situação. 

 

 

29) Em “O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência:” O uso do sinal de 

pontuação dois pontos (:) utilizados neste fragmento, tem a CORRETA utilização 

descrita na seguinte alternativa: 

 

A) Definir uma ideia, concluir uma informação inconclusa. 

B) Anunciar ou uma citação ou uma enumeração, ou um esclarecimento, ou uma síntese 

do que se acabou de dizer. 

C) Finalizar uma frase sem sentido. 

D) Resgatar uma ideia ou uma informação, explicá-la com mais detalhes de forma a 

concluir seu entendimento com clareza. 

 

Leia o seguinte fragmento do texto para responder as questões de nº 30 ao nº 32: 

 

“─ Como posso sujar a água que o senhor está bebendo se ela corre do senhor 

para mim?  

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a 

torcer.  

─ Além disso ─inventou o lobo ─ sei que você andou falando mal de mim no 

ano passado.” 

 

 

30) No excerto extraído do texto podemos entender que há neste sentido um recorrente 

trabalho com as palavras que nos reportam ao sentido Conotativo. Tal sentido tem sua 

explicação CORRETA descrita: 

 

A) É aquele em que a palavra encontra significado a partir do contexto que for 

empregada. 

B) Apresenta o sentido real, não permitindo outras interpretações. 

C) É o sentido literal, próprio, comum. 

D) Trata-se de apresentar sentido único ao contexto apresentado. 

 

 

31) A correta definição da flexão verbal do termo inventou, negritado no fragmento 

destacado, está descrita na alternativa: 

 

A) 3ª pessoa do singular, pretérito perfeito do indicativo. 

B) 2ª pessoa do singular, futuro do presente do indicativo. 

C) 3ª pessoa do plural, presente do indicativo. 

D) 2ª pessoa do plural, pretérito mais que perfeito do indicativo. 
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32) Leia: Em relação à Classe de Palavras, analisando morfologicamente o termo 

“mas”em destaque no texto, podemos afirmar que se trata de: 

 

A) Advérbio. 

B) Verbo. 

C) Conjunção. 

D) Pronome. 

 

 

33) Leia a oração “O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência:” O 

termo inocência é compreendido como pureza, candura, excesso de ingenuidade. Desta 

forma, podemos compreender que o contrário da palavra é: 

 

A) Defeito. 

B) Incerteza. 

C) Fidelidade. 

D) Culpabilidade. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

34) Quanto à competência do Prefeito Municipal, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Poderá delegar ao Chefe de seu Gabinete ou a Secretários Municipais atribuições 

que sejam de sua competência exclusiva. 

B) Não poderá, em hipótese alguma, delegar ao Chefe de seu Gabinete, aos Secretários 

Municipais e demais servidores púbicos que ocupem cargo de chefia quaisquer 

atribuições que não sejam de sua competência exclusiva. 

C) Poderá, em qualquer hipótese, delegar ao Chefe de seu Gabinete, aos Secretários 

Municipais e demais servidores púbicos que ocupem cargo de chefia, quaisquer 

atribuições que não sejam de sua competência exclusiva. 

D) Poderá delegar ao Chefe de seu Gabinete ou a Secretários Municipais atribuições 

que não sejam de sua competência exclusiva. 

 

 

35) Assinale a alternativa CORRETA quanto aos princípios que regem o Regime de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Bauru: 

 

A) Não vedação quanto à criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a 

correspondente fonte de custeio total. 

B) Possibilidade de redução do valor dos subsídios. 

C) Universalidade de participação nos planos previdenciários. 

D) Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, sem qualquer 

participação dos servidores efetivos em atividade e dos aposentados. 

 

 

36) De acordo com a Lei Municipal nº 3.601 de 27 de julho de 1993, a Prefeitura 

Municipal de Bauru é integrada pelos seguintes órgãos, diretamente vinculados ao 

Prefeito Municipal: 
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A) Gabinete do Prefeito; Secretarias Municipais; Administrações Regionais; Diretoria 

Distrital. 

B) Gabinete do Prefeito; Secretarias Municipais; Diretorias de Departamento; Diretorias 

de Divisão; Chefia de Seção. 

C) Gabinete do Prefeito; Secretarias Municipais; Assessorias Técnicas; Corregedoria 

Administrativa; Diretorias de Departamento; Chefias de Seção. 

D) Gabinete do Prefeito; Secretarias Municipais; Assessorias Técnicas; Corregedoria 

Administrativa; Diretorias de Departamento; Diretorias de Divisão. 

 

 

37) Considerando os termos da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 no que 

respeita à competência dos Diretores de Divisão, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Prestarão assessoria e assistência direta e imediata ao Secretário Municipal e ao 

Diretor de Departamento a que estejam subordinados. 

B) Prestarão assessoria e assistência direta e imediata ao Secretário Municipal e ao 

Chefe de Seção a que estejam subordinados. 

C) Não poderão exercer atribuições delegadas pelo Secretário Municipal. 

D) Poderão exercer atribuições delegadas pelos Chefes de Seção. 

 
 

38) Considerando a Lei Orgânica do Município de Bauru, a despesa com pessoal ativo e 

inativo do Município, em cada período de apuração na forma da lei: 

 

A) Não poderá exceder 60% (sessenta por cento) da sua receita corrente líquida, sendo 

6% (seis por cento) desse percentual o limite do Poder Legislativo e 54% (cinquenta e 

quatro por cento) o limite do Poder Executivo. 

B) Não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da sua receita corrente líquida, sendo 

6% (seis por cento) desse percentual o limite do Poder Legislativo e 44% (quarenta e 

quatro por cento) o limite do Poder Executivo. 

C) Não poderá exceder 60% (sessenta por cento) da sua receita corrente líquida, sendo 

6% (seis por cento) desse percentual o limite do Poder Executivo e 54% (cinquenta e 

quatro por cento) o limite do Poder Legislativo. 

D) Não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da sua receita corrente líquida, sendo 

6% (seis por cento) desse percentual o limite do Poder Executivo e 44% (quarenta e 

quatro por cento) o limite do Poder Legislativo. 

 

 

39) De acordo com a Lei municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2013, que transforma 

cargos efetivos e alteram vários dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010: 

 

A) A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de forma vertical, mediante 

avaliação de desempenho e desenvolvimento, por meio da composição de média de 

pontos anuais, uma vez a cada período de 05 (cinco) anos, correspondendo ao acréscimo 

de um nível de vencimento. 

B) A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de forma vertical, mediante 

avaliação de desempenho e desenvolvimento, por meio da composição de média de 

pontos anuais, uma vez a cada período de 03 (três) anos, correspondendo ao acréscimo 

de um nível de vencimento. 
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C) A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, mediante 

avaliação de desempenho e desenvolvimento, por meio da composição de média de 

pontos anuais, uma vez a cada período de 05 (cinco) anos, correspondendo ao acréscimo 

de um nível de vencimento. 

D) A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, mediante 

avaliação de desempenho e desenvolvimento, por meio da composição de média de 

pontos anuais, uma vez a cada período de 03 (três) anos, correspondendo ao acréscimo 

de um nível de vencimento. 

 

 

40) De acordo com o caput do artigo 29 da Constituição Federal, é CORRETO afirmar 

que o Município reger-se-á: 

 

A) Por lei orgânica, votada em um único turno e aprovada por dois terços dos membros 

da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 

B) Por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado e os seguintes preceitos. 

C) Por lei ordinária, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado e os seguintes preceitos. 

D) Por lei complementar, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 

e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado e os seguintes preceitos. 

 


