
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D e p a r t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

  
 

PROVA OBJETIVA 
TÉCNICO  EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICIS TA DE VEÍCULOS 

NOME:______________________________________________________________________________ 
Nº INSCR._________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA PROVA! 
 
 
                                                      
                                                 
                                                           BOA PROVA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

01  21  

02  22  

03  23  

04  24  

05  25  

06  26  

07  27  

08  28  

09  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

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 40 ( quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,00 (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 26/03/2019, e RESULTADO DA PROVA 

OBJETIVA  a partir do dia 30/04/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 28, de 08/11/2018 
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  Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Manutenção, Conservação e 
Transporte –  ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) O vidro elétrico funciona normalmente a partir da chave mestra, mas não funciona 
utilizando a chave da janela mostrada na figura abaixo. A causa deste problema pode 
ser: 

 
 
A) Um circuito aberto na linha da chave de fechamento da janela. 
B) Um circuito aberto nos contatos móveis da chave da janela. 
C) Um circuito aberto no fio terra da chave mestra. 
D) Um curto com a massa no disjuntor do motor. 
 
 
02) Como são chamadas as duas bobinas existentes no automático do motor de partida? 
 
A) Bobina impulsora e bobina de retenção. 
B) Bobina de campo e bobina impulsora. 
C) Bobina de chamada e bobina de campo. 
D) Bobina de chamada e bobina de retenção. 
 
 
03) A década resistiva é uma ferramenta que deve ser utilizada pelo eletricista 
automotivo para testar quais componentes?  
 
A) Bateria e alternador.  
B) Placa de diodos do alternador e induzido do motor de partida.  
C) Sonda Lambda e Sensor de temperatura do motor.  
D) Sensor de nível do tanque de combustível e sensor de temperatura do motor.  
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04) Qual o componente dos veículos bicombustíveis que informa ao módulo para entrar 
no modo de aprendizado após o abastecimento? 
 
A) Sensor MAP. 
B) Sensor MAF. 
C) Sensor de nível de combustível. 
D) Sensor TPS. 
 
 
05) Assinale a alternativa que representa os testes corretos a serem executados no sensor 
de rotação do tipo indutivo: 
 

 
 
A) Resistência entre os pinos 1 e 2 e geração de tensão contínua durante rotação do 
motor. 
B) Resistência entre os pinos 1 e 3 e geração de tensão alternada com a ignição ligada. 
C) Resistência entre os pinos 1 e 2 e geração de tensão contínua com a ignição ligada. 
D) Resistência entre os pinos 1 e 2 e geração de tensão alternada durante rotação do 
motor. 
 
 
06) Após realizar uma análise, o eletricista constatou que a função intermitente no 
limpador de pára-brisa e a segunda velocidade funcionam normalmente, porém a 
primeira velocidade do limpador não funciona. Qual é a possível causa dessa avaria? 
 
A) O relé de intermitência do limpador está com a linha de comando interrompida. 
B) O defeito está no interruptor de comando do limpador. 
C) O pré-resistor que faz a primeira velocidade está interrompido. 
D) O fusível da primeira velocidade do limpador está queimado. 

 
 
07) Num determinado sistema de injeção eletrônica, todos os injetores são ligados em 
paralelo e acionados simultaneamente (full group). Sabe-se que a resistência da bobina 
de cada injetor é de 16Ω. Ao medir a resistência equivalente dos quatro injetores, foram 
encontrados 5,3Ω de resistência. Assinale a alternativa referente à provável falha: 
 
A) A bobina de um dos injetores está em curto. 
B) A bobina de um dos injetores está aberta. 
C) As bobinas de dois ou mais injetores estão abertas. 
D) A resistência da bobina de um dos injetores está abaixo do especificado. 
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08) Um veículo equipado com motor 16 Válvulas chega até a oficina em que você 
trabalha para realização de troca de velas de ignição. De acordo com o plano de 
manutenção preventiva do fabricante do veículo apresentado na figura seguinte, qual 
das alternativas está de acordo com o período de troca das velas?  
 

 
 
A) A cada 45.000 Km ou 3 anos.  
B) A cada 30.000 Km ou 2 anos. 
C) A cada 15.000 Km ou 1 ano.  
D) Trocar com 15.000 Km e depois com 45.000 Km. 
 
 
09) Em uma associação de 3 baterias em paralelo, em que cada uma delas possui 12 V e 
60 Ah, teremos:  
 
A) 36V 180 Ah. 
B) 12V 180 Ah. 
C) 12V 60 Ah. 
D) 36V 60 Ah. 
 
 
10) Ao elaborar o orçamento de reparo de um motor equipado com gerenciamento 
eletrônico que sofreu travamento por falha no sistema de arrefecimento, detectou-se a 
necessidade de testar o sensor de temperatura do motor, que está fixado na carcaça da 
válvula termostática.  
Sabendo-se que a temperatura no ambiente de trabalho é de 20 graus Celsius, qual é o 
valor de resistência que o sensor deve apresentar para um correto diagnóstico? 
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A) Entre 40 e 50 KΩ. 
B) Entre 40 e 50 Ω. 
C) Entre 400 e 600 Ω. 
D) Entre 2 e 3 KΩ. 
 
 
11) Para verificar o perfeito funcionamento de um relê é necessário aplicar 12 volts e 
em seguida verificar a continuidade da chave. Assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Deve-se aplicar 12V nos pinos 86 e 87 e conferir a continuidade utilizando um 
multímetro entre os terminais 30 e 85. 
B) Deve-se aplicar 12V nos pinos 30 e 87 e conferir a continuidade utilizando um 
multímetro entre os terminais 86 e 85. 
C) Deve-se aplicar 12V nos pinos 85 e 86 e conferir a continuidade utilizando um 
multímetro entre os terminais 30 e 87. 
D) Deve-se aplicar 12V nos pinos 30 e 86 e conferir a continuidade utilizando um 
multímetro entre os terminais 85 e 87.  
 
 
12) Um motor de eletro-ventilador possui dois fios de alimentação, um deles é negativo 
e o outro é uma alimentação via PWM. Utilizando o osciloscópio nesse componente o 
seguinte sinal foi registrado: 
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Assinale a alternativa que contém a frequência e o ciclo de trabalho do sinal em 
questão:  
 
A) 250 Hz e 25%. 
B) 1000 Hz e 10%. 
C) 333 Hz e 75%. 
D) 250 Hz e 75%. 
 
 
13) O veículo equipado com motor diesel de gerenciamento eletrônico não funciona. 
Após efetuar o diagnóstico via Scanner constatou-se falha no componente B41. Quais 
serão os testes a serem executados para perfeita correção do problema, evitando que se 
faça a troca indevida do componente? 
 

 
 
A) Verificar tensão de alimentação entre os pinos 2 e 3 do sensor (12V)  com a ignição 
ligada e verificar tensão de sinal entre o pino 1 e o massa (0-12V) com o motor parado e 
ignição ligada. 
B) Verificar tensão de alimentação entre os pinos 1 e 3 do sensor (12V)   com a ignição 
ligada e verificar tensão de sinal entre o pino 2 e o massa (0-12V) com o motor em 
rotação. 
C) Verificar tensão de alimentação entre os pinos 2 e 3 do sensor (12V)  com a ignição 
ligada e  verificar tensão de sinal entre o pino 1 e o massa (0-5V) com o motor em 
rotação. 
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D) Verificar tensão de alimentação entre os pinos 2 e 3 do sensor (12V) com a ignição 
ligada e verificar tensão de sinal entre o pino 1 e o massa (0-12V) com o motor em 
rotação. 
 
 
14) Abaixo temos uma figura representando o teste de baterias. Sabendo-se que a 
bateria possui uma tensão nominal de 12V e 60Ah de capacidade, como seria o 
procedimento de teste após instalado o aparelho? 
 

 
A) Aplicar uma descarga de 150Ah durante 15 segundos e verificar se a tensão não cai 
abaixo de 9,6V. 
B) Aplicar uma descarga de 60Ah durante 10 segundos e verificar se a tensão não cai 
abaixo de 11V. 
C) Aplicar uma descarga de 100Ah durante 30 segundos e verificar se a tensão não cai 
abaixo de 10V. 
D) Aplicar uma descarga de 150Ah durante 5 segundos e verificar se a tensão não cai 
abaixo de 6V. 
 
 
15) O circuito seguinte apresenta o esquema completo do circuito de carga. Analisando 
esse circuito, responda: Os circuitos A, B e C representam respectivamente: 
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A) Circuito de pré-excitação, circuito retificador e regulador de tensão. 
B) Circuito de excitação, regulador de tensão e circuito retificador. 
C) Circuito de excitação, circuito de pré-excitação e regulador de tensão. 
D) Circuito retificador, circuito de pré-excitação de regulador de tensão. 
 

MATEMÁTICA 
 
16) Foi realizada uma pesquisa sobre o gosto musical dos funcionários de uma empresa. 
Os funcionários poderiam opinar por mais de um estilo musical, sendo as opções rock, 
sertanejo e nenhum. Foi constatado que 916 gostam de rock, 224 gostam de música 
sertaneja, 124 gostam de ambas e 72, de nenhum destes estilos musicais. Com base 
nesses dados, qual o número de funcionários entrevistados? 
 
A) 1088. 
B) 548. 
C) 499. 
D) 998. 
 
 
17) O estacionamento “PAREBEM” cobra R$7,00 na entrada e mais R$0,01 pelo tempo 
em minutos, que o automóvel permanece estacionado. Quanto tempo permaneceu no 
estacionamento um automóvel que teve um custo de R$9,55? 
 
A) 4 horas e 25 minutos. 
B) 4 horas e 15 minutos. 
C) 2 horas e 55 minutos. 
D) 3 horas e 55 minutos. 
 
 
18) Um pequeno fabricante de pisos ornamentais vende cada um a R$30,00. O custo 
total consiste de uma taxa fixa de R$90,00, somada ao custo de produção de R$12,00, 
por unidade. Quantas unidades o fabricante deverá vender, se quiser obter um lucro de 
R$270,00? Sabe-se que Lucro = Preço de Venda – Preço de Custo. 
 
A) 17 unidades. 
B) 18 unidades. 
C) 20 unidades. 
D) 21 unidades. 
 
 
19) Lélia contratou um advogado que conseguiu receber 90% do valor de uma causa 
trabalhista avaliada em R$30.000,00. Os honorários do advogado foram 15% da quantia 
recebida. Quanto restou para Lélia? 
 
A) R$ 27.000,00. 
B) R$ 40.500,00. 
C) R$ 25.950,00. 
D) R$ 22.950,00. 
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20) Fui para a praia e na rodovia havia um congestionamento de 9 km. Quantos carros 
estavam em uma única fila, se cada carro ocupa um espaço de 4,5m em média? 
 
A) 4500 carros em cada fila. 
B) 9000 carros em cada fila. 
C) 2000 carros em cada fila. 
D) 2500 carros em cada fila. 
 
 
21) Carlos está endividado. Conseguiu pagar 20% de sua dívida. Sabendo-se que 10% 
do que resta a pagar correspondem a R$800,00. Quanto resta pagar? 
 
A) R$2000,00. 
B) R$10.000,00. 
C) R$2500,00. 
D) R$8000,00. 
 
 
22) Fui pintar a minha casa e utilizei a seguinte proporção; para cada 4 litro de água 
utilizou 2,5 litros de tinta corante. Qual a quantidade de litros de água necessária para se 
obter a mistura, sabendo-se que foram usados 15 litros de tinta corante? 
 
A) 20 litros. 
B) 28 litros. 
C) 24 litros. 
D) 10 litros. 
 
 
23) Por uma conta de telefone atrasada foram pagos R$170,00. Sabendo-se que a taxa 
de multa cobrada sobre o valor dessa conta foi de 3%, calcule o valor da conta do 
telefone, sem a multa. 
 
A) R$173,00. 
B) R$125,00. 
C) R$165,00. 
D) R$156,00. 
 
 
24) No pesque-pague “Recanto da Tilápia”, o preço cobrado é composto de uma parte 
fixa de R$24,00, correspondente à entrada, e mais uma parte variável correspondente a 
R$8,00 para cada quilograma de peixe pescado. No domingo, pesquei 12 kg de tilapia, 
quanto paguei? 
 
A) R$100,00. 
B) R$96,00. 
C) R$296,00. 
D) R$120,00. 
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25) A tabela abaixo mostra o resultado de uma pesquisa realizada entre 40 alunos de 
uma escola de ensino médio, referente às preferências deles em relação às revistas A ou 
B. 
 

Revistas A B A e B 
Número de leitores 21 19 12 

 
Quantos alunos não leram nenhuma das revistas. 
 
A) 2 alunos. 
B) 12 alunos. 
C) 28 alunos. 
D) 13 alunos. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto: Tatuagem 
 
Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder a manobras 
de ressuscitação em caso de parada cardíaca. 
(Mundo Online, 4, fev. 2003) 
 

Ela não era enfermeira (era secretária), não era inglesa (era brasileira) e não 
tinha 78 anos, mas sim 42; bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer 
a mesma coisa. Foi procurar um tatuador, com o recorte da notícia. O homem não 
comentou: perguntou apenas o que era para ser tatuado. 

– É bom você anotar – disse ela – porque não será uma mensagem tão curta 
como essa da inglesa. 

Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. 
– “Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca” – ditou ela –, “favor não 

proceder à ressuscitação”. 
Uma pausa, e ela continuou: 
– “E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida é cruel, o 

mundo está cheio de ingratos.” 
Ele continuou escrevendo, sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais 

tatuasse, mais ganharia. 
Ela continuou falando. (...). Àquela altura o tatuador, homem vivido, já tinha 

adivinhado como terminaria a história (...). E antes que ela contasse a sua tragédia 
resolveu interrompê-la. 

– Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo o que a senhora me contou, eu 
precisaria de mais três ou quatro mulheres. 

Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois, convidou-a para 
tomar alguma coisa num bar ali perto. 

Estão vivendo juntos há algum tempo. E se dão bem. (...). Ele fez uma tatuagem 
especialmente para ela, no seu próprio peito. Nada de muito artístico (...). Mas cada vez 
que ela vê essa tatuagem, ela se sente reconfortada. Como se tivesse sido ressuscitada, e 
como se tivesse vivendo uma nova, e muito melhor, existência. 
 
Fonte: (Moacyr Scliar, Folha de S. Paulo, 10/03/2003.) 
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Considere o texto “Tatuagem” para responder as questões de Língua Portuguesa: 
 
26) A respeito da compreensão e entendimento textual, é CORRETO afirmar o descrito 
na alternativa: 
 
A) A mulher inglesa teve um final feliz, ao lado do tatuador. 
B) A mulher que se comparava à mulher inglesa, não teve a mesma sorte que sua 
inspiradora. 
C) A protagonista da história não realizou o objetivo inicial, de fazer a tatuagem, 
inspirada na mulher inglesa. 
D) Ambas as mulheres tiveram histórias similares, com desfecho semelhante. 
 
 
27) A respeito do gênero textual e suas características, é CORRETO afirmar que o 
texto “Tatuagem” apresenta características de: 
 
A) Crônica. 
B) Poesia. 
C) Dissertação. 
D) Fábula. 
 
 
28) Leia o seguinte excerto extraído do texto: “Ela não era enfermeira (era secretária), 
não era inglesa (era brasileira) e não tinha 78 anos, mas sim 42; bela mulher, muito 
conservada.” As ideias em destaque são compreendidas como: 
 
A) Seleção. 
B) Comparação.  
C) Desprezo.  
D) Preservação. 
 
 
29) Em “– É bom você anotar – disse ela – porque não será uma mensagem tão curta 
como essa da inglesa.” O uso do sinal de pontuação Travessão (-) utilizado 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, com o discurso indireto. 
D) No discurso direto para indicar a fala de personagem ou a mudança de interlocutor 
nos diálogos. 
 
Leia o seguinte fragmento, extraído do texto para responder as questões de nº 30 
ao nº 33: 

 
Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. 
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– “Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca” – ditou ela –, “favor não 
proceder à ressuscitação”. 
 
30) No fragmento em destaque, o termo em negrito, Ele é classificado 
morfologicamente corretamente na alternativa:  
 
A) Palavra que funciona como substantivo. 
B) Termo que apresenta o sentido de interjeição. 
C) Palavra que funciona como preposição. 
D) Termo que tem função de pronome. 
 
 
31) Em relação à correta definição da flexão verbal do termo ditou, negritado no 
fragmento destacado, a CORRETA  definição 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. 
 
 
32) Leia: Em relação à Classe de Palavras, analisando morfologicamente o termo não   
em destaque no texto, podemos afirmar que se trata de: 
 
A) Conjunção. 
B) Verbo. 
C) Advérbio 
D) Pronome. 
 
 
33) Leia a oração “– “Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca” – ditou ela –, 
“favor não proceder à ressuscitação”. O termo ressuscitação é compreendido como 
ressurreição, também compreendido como: 
 
A) Morrer. 
B) Reaparição. 
C) Redefinição. 
D) Sofrer. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
34) O artigo 29-A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
estabelece que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar determinados 
percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 
§ 5o do artigo 153 e nos artigos 158 e 159. De acordo com o inciso III deste artigo, qual 
seria o percentual para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 
500.000 (quinhentos mil) habitantes?  
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A) 05% (cinco por cento). 
B) 10% (dez por cento). 
C) 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento). 
D) 54,30 (cinquenta e quatro vírgula trinta por cento). 
 
 
35) De acordo com o artigo 37, inciso XXII, parágrafo 10 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, qual a vedação estabelecida à administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios? 
 
A) A vedação quanto à percepção simultânea de remuneração do cargo efetivo 
decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo em 
comissão, emprego eu função pública. 
B) A vedação quanto à percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes 
do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública. 
C) A vedação quanto à percepção simultânea de jetons decorrentes do artigo 40 ou dos 
artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo efetivo, emprego ou função pública. 
D) A vedação quanto à percepção simultânea de remuneração do cargo efetivo 
decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com os proventos de aposentadoria 
e/ou pensão por morte. 
 
 
36) De Acordo com o artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, quais agentes são 
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município? 
 
A) O Prefeito e seus Agentes Políticos.  
B) Apenas o Prefeito.  
C) Os Vereadores e seus Agentes Políticos. 
D) Apenas os Vereadores. 
 
 
37) De acordo com os incisos do artigo 29 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 
1993 quais os quadros de servidores que compõem a Administração Municipal? 
 
A) Servidores efetivos, em comissão e nomeação vinculada. 
B) Servidores CLT, em comissão e temporários. 
C) Servidores ativos, servidores inativos e pensionistas. 
D) Servidores ativos, servidores afastados por auxílio doença e servidores de acidente 
de trabalho. 
 
 
38) De acordo com o artigo 18 da Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009, 
qual o prazo que o agente possui para a elaboração e apresentação de pareceres ou 
informes de caráter técnico ou jurídico? 
 
 



 

 
Cargo: Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte – ELETRICISTA DE VEÍCULOS   

(Edital nº 28/2018)      13 

 

A) De 10 (dez) dias. 
B) De 20 (vinte) dias. 
C) De 30 (trinta) dias. 
D) De 40 (quarenta) dias. 
 
 
39) De acordo com o artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 7 de maio de 1971, como 
são considerados os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de 
processo administrativo? 
 
A) São considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. 
B) São considerados como faltas justificadas ao trabalho para todos os efeitos legais. 
C) São considerados como faltas injustificadas ao trabalho para todos os efeitos legais. 
D) São considerados como licença para fins particulares para todos os efeitos legais. 
 
 
40) O artigo 20 da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994, menciona que a 
responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, do 
servidor que resulte em prejuízo à Fazenda Municipal ou a terceiros. De acordo com o  
§ 1º deste artigo, nos casos de indenização à Fazenda Municipal, o servidor será 
obrigado a repor, a importância do prejuízo causado em quantas parcelas? 
 
A) Em 60 parcelas. 
B) Em 30 parcelas. 
C) Em 10 parcelas. 
D) De uma só vez. 
 
 


