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

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 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 16/04/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 30, de 08/11/2018 
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  Prefeitura Municipal de Bauru 
  

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) A soldagem envolve a união de duas partes metálicas. A parte metálica da peça 
principal é o material principal da peça manufaturada. Para unir essas duas partes, é 
necessário preencher a região de união, com outro metal (advindo do eletrodo 
consumível), fazendo uma avaliação macroestrutural da solda. Podemos identificar as 
regiões com características distintas, conforme mostra a Figura 1: zona fundida (ZF), 
zona termicamente afetada (ZTA) e metal base (MB). 
 

 
Figura 1: Macroestrutura de soldas por fusão 

 
Escolha a alternativa que traz as identificações CORRETAS destas regiões.  
 
A) 1-ZF, 2-ZTA, 3-MB, 4-ZTA, 5-MB. 
B) 1-MB, 2-ZTA, 3- ZF, 4-ZTA, 5-MB. 
C) 1-ZTA, 2-MB, 3ZF, 4-MB, 5-ZTA. 
D) 1-MB, 2-ZF, 3- ZTA, 4-ZF, 5-MB. 
 

02) Aplicar um pré-aquecimento no metal a ser soldado é umas das medidas adotadas na 
metalurgia, com o intuito de evitar as tensões internas da solda. Isso faz com que a taxa 
de _____________ seja mais lenta e, com essa diminuição da velocidade de _________, 
as tensões internas ganham tempo e espaço para se acomodarem, _________________a 
possibilidade de ocorrência de tensões residuais na soldagem. 
 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE  e RESPECTIVAMENTE  o 
texto-base acima. 
 
A) aquecimento – resfriamento – aumentando. 
B) resfriamento – aquecimento – aumentando. 
C) resfriamento – resfriamento – diminuindo. 
D) aquecimento – resfriamento – diminuindo. 
 

03) Quando se aplica uma soldagem de manutenção, nem sempre é possível saber a 
composição química da peça a ser reparada, o que implica em restrições e limitações 
que impactam na decisão do processo de soldagem, que se agravam pela necessidade da 
realização rápida da operação para pronto reparo da peça danificada. Quando é possível 
disponibilizar um tempo para avaliar a falha ou possível futura falha, algumas etapas 
são consideradas importantes. Escolha a alternativa INCORRETA que NÃO faz parte 
da função do Técnico em Manutenção em Solda.  
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A) Inspecionar o local da falha, determinar (se possível) a causa da falha: fadiga e 
fratura, desgaste, corrosão, sobrecarga, etc.   
B) Conhecer ou ter noções dos materiais envolvidos, conhecer o funcionamento da peça 
ou dispositivo, solicitação ambiente, temperatura, periodicidade, etc.  
C) Realizar planejamento da execução da soldagem de manutenção.  
D) Realizar ensaio e análise micrográfica em juntas soldadas, determinando se sua 
microestrutura é ferrita, perlita, martensita, bainita, etc.   
 

04) Um metal que é estampado para transformar-se em um pára-lama de automóvel 
deve ser mais macio e flexível que uma chapa de blindagem que sofrerá esforços 
dinâmicos. Por outro lado, um material utilizado em um oleoduto em ambiente de baixa 
temperatura deve apresentar desempenho bem diferente de outro material empregado 
em caldeiras. Torna-se evidente que, antes que um metal seja recomendado para uma 
aplicação específica, devem ser realizados ensaios específicos, com a finalidade de 
serem avaliadas as propriedades físicas e mecânicas do metal de base e do metal de 
solda projetados para a junta a ser soldada. Estes ensaios podem ser destrutivos ou não 
destrutivos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de ensaio não destrutivo:  
 
A) Ensaio com Ultrassom.  
B) Ensaio de Tração.  
C) Ensaio de Dobramento.  
D) Ensaio de Charpy. 
 

05) Um dos elementos fundamentais no processo de soldagem arco elétrico são os 
chamados consumíveis. Entre os consumíveis de soldagem temos os seguintes: 
 
I - Arame. 
II - Varetas. 
III - Eletrodo. 
IV - Fluxo. 
 
Considere as seguintes características dos consumíveis de soldagem:  
 
a) Pode ser nu ou revestido (mais comum), pode ser sólido ou tubular, a alma desse 
consumível é metálica e condutora de eletricidade e está revestida por uma resina. 
Queima e expulsa o oxigênio no momento da fusão, durante a soldagem  
b) São pequenas hastes cilíndricas metálicas, revestidas ou não (nus), muito usadas em 
solda TIG como metal de adição, proporcionando uma ótima qualidade de acabamento  
c) Sua função principal é a de proteger o cordão de solda de eventuais contaminações e 
oxidações formando uma “capa” protetora, podem ser encontrados na forma liquida em 
pó ou pasta. 
d) É bobinado, podendo ser sólido ou tubular, revestido ou nu. É necessário que o 
material do fio do arame seja o mesmo do metal base.  
  
Marque a alternativa que contém a associação correta entre os consumíveis relacionados 
de I a IV  com suas correspondentes características relacionadas de “a”  até “d”. 
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A) I-a; II-d; III-c; IV-b. 
B) I-b; II- a; III-d; IV-c. 
C) I-c; II-a; III-d; IV-b. 
D) I-d; II-b; III-a, IV-c. 
 

06) As fontes de equipamentos para soldagem, destaca-se em quatro importantes 
equipamentos: os inversores, os transformadores, os retificadores e os geradores. 
Os ___________ são usados em grandes equipamentos de soldagem, os __________ 
são equipamentos leves com circuitos eletrônicos que facilita a mudança de tensão, os 
_________ são máquinas rotativas que possuem motor elétrico ou de combustão, os 
___________ são basicamente transformadores trifásicos, que permitem a passagem de 
corrente em um único sentido, convertendo CA em CC.  
 
Escolha a alternativa que contém o termo que preenche CORRETAMENTE  e 
RESPECTIVAMENTE  o texto-base acima. 
 
A) Transformadores – Inversores – Geradores – Retificadores  
B) Geradores – Retificadores - Transformadores - Inversores 
C) Inversores– Geradores – Retificadores- Transformadores 
D) Transformadores- Geradores – Inversores - Retificadores 
 

07) A engenharia e a indústria brasileira já dispõem de um sistema de classificação dos 
aços para construção mecânica elaborado pela ABNT, a qual se baseou nos sistemas 
americanos SAE, AISI, resultando a norma P-NB-82. 
O aço ao carbono é uma liga composta de ferro (Fe) e carbono (C) com pequenas 
porcentagens de manganês (Mn), silício (Si), enxofre (S) e fósforo (P), os quais são 
considerados elementos residuais do processo de obtenção. O elemento que exerce 
maior influência é o carbono. 
Os aços ao carbono mais usados industrialmente são o aço SAE 1010 ao 1095. 
 
Com base nesta afirmativa é CORRETO afirmar que estes aços citados, possuem 
porcentagens de: 
 
A) 10 a 95% de Carbono em sua composição. 
B) 0,1 a 0,95% de Carbono em sua composição. 
C) 1,0 a 9,5% de Carbono em sua composição. 
D) 1,0 a 95% de Carbono em sua composição. 
 

08) Um método simples para determinar a necessidade de preaquecimento de uma solda 
é o do carbono equivalente (CE). A temperabilidade de um aço está relacionada ao seu 
teor de carbono acrescido dos teores de certos elementos de liga, quanto maior for o 
carbono equivalente maior será a temperatura de pré-aquecimento requerida. 
Com base no aço inoxidável ferrítico do tipo ABNT430 cuja composição é de 0,03% C, 
0,9% Mn, 0,7% Si e 17,3% Cr, calcule o carbono equivalente usando a expressão 
fornecida na Figura 2: 
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Figura 2: formula para cálculo de Carbono equivalente 

 
A) 36,4% 
B) 3,1% 
C) 3,64% 
D) 0,364% 
 

 
09) Os paquímetros, essencialmente os quadrimensionais, são instrumentos de medição 
muito utilizados na manutenção mecânica, por serem de fácil manuseio e eficazes no 
controle dimensional de peças. Eles possibilitam medições diretas de dimensões 
externas, internas, ressaltos e profundidades. Isso denota uma vantagem da aplicação de 
um paquímetro do tipo universal ou quadrimensional, já que com um único instrumento 
é possível acessar as peças de quatro formas diferentes. 
A Figura3 representa dois paquímetros com resolução de 0.05mm onde a leitura 
respectivamente é de:  

 
Figura 3: adaptado de MITUTOYO, representação em 2d paquímetros 

 
A) 32,70mm e 78,11mm. 
B) 32,07mm e 78,10mm.  
C) 32,70mm e 78,15mm. 
D) 32,60mm e 84,00mm 
 

10) Uma boa soldagem deve oferecer, entre outras coisas, segurança e qualidade. Para 
alcançar esses objetivos, é necessário que os cordões de solda sejam efetuados com o 
máximo de habilidade, boa regulagem da intensidade e boa seleção de eletrodos, para 
evitar defeitos ou falhas. 
Defeitos são sempre indesejados, principalmente em um processo de soldagem. Na 
soldagem, esses defeitos afetam a integridade da solda, o que pode ocasionar falta de 
segurança no emprego da peça final. A Figura 4 ilustra quatro tipos de defeitos que 
podem ocorrer em soldagem. 
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           (1)                                (2)                                      (3)                          (4) 

Figura 4: tipos de defeitos em soldagem 
 
Assinale a alternativa que contém a nomenclatura CORRETA  dos defeitos, 
RESPECTIVAMENTE : 
 
A) Inclusões – trincas – respingos – porosidades  
B) Respingos – trincas – falta de penetração – porosidade  
C) Irregularidade de superfície – mordedura – trinca – porosidade  
D) Porosidade – trincas – cordão excessivo – respingos  
 

11)  A soldagem MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas e MAG – Metal Activ e Gas), 
trata-se de um processo de soldagem por arco elétrico entre a peça e o consumível em 
forma de arame, eletrodo não revestido, fornecido por um alimentador contínuo, 
realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão.  
Atualmente, o processo MIG/MAG é aplicável à soldagem da maioria dos metais 
utilizados na indústria como os aços, o alumínio, os aços inoxidáveis, cobre e vários 
outros. Peças com espessura acima de 200mm podem ser soldados praticamente em 
todas as posições.  
Observe a imagem da Figura 5, assinale a alternativa CORRETA que contém as 
informações sobre o processo MIG/MAG.  

 
Figura 5: Representação processo MIG/MAG 

 
A) (1) Direção de trabalho, (2) Tubo de contato, (3) Arame consumível, (4) Gás de 
proteção, (5) Poça de fusão, (6) Solda solidificada, (7) Peça de Trabalho. 
B) (1) Direção de trabalho, (2) Tubo de contato (3) Solda solidificada, (4) Peça de 
Trabalho, (5) Gás de proteção, (6) Poça de fusão, (7) Arame consumível. 
C) (1) Peça de Trabalho, (2) Gás de proteção, (3) Poça de fusão, (4) Solda 
solidificada, (5) Direção de trabalho, (6) Tubo de contato, (7) Arame consumível. 
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D) (1) Direção de trabalho, (2) Solda solidificada, (3) Peça de Trabalho, (4) Tubo de 
contato, (5) Arame consumível, (6) Gás de proteção, (7) Poça de fusão. 
 

12) Devemos saber como as diferentes ligas metálicas se comportam diante dos 
diversos processos de soldagem, por exemplo a capacidade de formar a série contínua 
de soluções sólidas entre um metal e outro. Neste caso é preciso conhecer a 
soldabilidade do material a ser soldado. 
Sobre soldabilidade, assinale a alternativa CORRETA . 
 
A) Representa a facilidade de um material se temperado após ser soldado.  
B) É a dificuldade que os materiais têm de se unirem por meio de soldagem, mantendo 
suas propriedades mecânicas dos materiais originais. 
C) É a facilidade que os materiais têm de se unirem, porém perdem suas propriedades 
mecânicas. 
D) É a facilidade que os materiais têm de se unirem por meio de soldagem e de 
formarem uma série contínua de soluções sólidas coesas, mantendo suas propriedades 
mecânicas dos materiais originais. 
  

13) Os eletrodos para aços carbono são classificados pelos fabricantes de consumíveis, 
em conformidade com as normas regentes, com base nas propriedades mecânicas 
(também conhecidas como propriedades físicas) do metal de solda, no tipo de 
revestimento, na posição de soldagem, e no tipo de corrente (CA ou CC). O sistema de 
classificação é elaborado para fornecer certas informações sobre o eletrodo e o metal de 
solda depositado. 
No Brasil, as classificações mais adotadas são: 
AWS = American Welding Sociaty (Associação Americana de Soldagem). 
ABNT = Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
Com base na norma da AWS, qual seria a especificação do eletrodo E6013? Assinale a 
alternativa CORRETA . 
 
A) Eletrodo para corte, com limite de resistência a compreensão mínima de 60.000psi, 
soldagem em todas as posições e grau 3 de utilização do eletrodo. 
B) Eletrodo para metal de solda, para solda na posição plana, de formato tubular, de 
usinabilidade de grau 3. 
C) Eletrodo para metal de solda, com limite de resistência a tração mínima de 
60.000psi, soldagem em todas as posições e grau 3 de utilização do eletrodo. 
D) Eletrodo para metal de solda, para solda na posição horizontal, de formato sólido, de 
usinabilidade de grau 3. 
 

14) De acordo com a Norma ABNT NRB 10474:2015, são definidos termos 
empregados nas operações de qualificação em soldagem: 
 
- A distância mínima da raiz da junta até a margem da solda em ângulo.  
- A borda do componente a ser soldado, preparada de forma angular na junta de topo.  
- Ângulo integral entre as bordas preparadas dos componentes,  
 
Escolha a alternativa que represente os termos citados RESPECTIVAMENTE : 
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A) Perna de solda, Chanfro e Geometria da junta. 
B) Garganta efetiva, Ângulo do chanfro e Cobre junta. 
C) Perna de solda, Bisel e Ângulo do chanfro. 
D) Tamanho da solda, Ângulo do chanfro e Bisel. 
 

15) Os símbolos de soldagem classificados de acordo com a norma AWS A2.4:2012, 
representam fielmente as dimensões da junta a ser soldada, bem como informações 
importantes para o soldador. Observe a simbologia abaixo e identifique a alternativa 
CORRETA . 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Junta de ângulo com perna de 10mm em todo o contorno, executada em campo e 
solda no processo MAG; 
B) Junta de topo com perna de 10mm em todo o contorno, executada na própria 
empresa e solda no processo MIG; 
C) Junta de ângulo com garganta de 10mm em todo o contorno, executada em campo e 
solda no processo Eletrodo Revestido; 
D) Junta de ângulo com perna de 10mm, executada em campo e solda no processo 
MAG. 
 

MATEMÁTICA 
 
16) Paulo é agente de viagem e organizou uma excursão para o estado de Minas Gerais, 
com dois grupos de pessoas em ônibus diferentes. Um com 48 pessoas e outro com 32 
pessoas. Nos passeios locais foram organizados grupos com a mesma quantidade de 
pessoas, mas sem misturar as de ônibus diferentes. Qual é a maior quantidade possível 
por grupo?  
 
A) 12 pessoas. 
B) 13 pessoas. 
C) 16 pessoas. 
D) 14 pessoas. 
 

17) O Posto de Gasolina “Papa-Léguas” oferece um desconto de 2%, se o cliente 
completar o tanque. Se o total gasto para completar o tanque foi de R$85,00, qual será o 
valor pago com desconto? 
 
A) R$83,30. 
B) R$82,40. 
C) R$86,70. 
D) R$84,00. 

10 GMAW 
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18) Para ir de uma cidade A para uma cidade B, Paulo demorou 15 horas, considerando 
a velocidade média de 80 Km/h. Se aumentar a velocidade em 20Km/h, quanto tempo 
gastará para concluir a viagem? 
 
A) 19 horas. 
B) 16 horas. 
C) 18 horas. 
D) 12 horas. 
 

19) Carlos comprou um pacote de 1 Kg de pó de café por R$8,40. Mas gostaria de 
dividir em pacotes de 250 gramas. Qual o preço destes pacotes de 250 gramas? 
 
A) R$2,40. 
B) R$2,10. 
C) R$21,00. 
D) R$4,20. 
 

20) Célia fez uma charada para o Paulo e disse que os dois números pensados são tais 
que: 
- a diferença entre eles é 40; 
- um dos números é a terça parte do outro. 
 
Quais são estes números? 
 
A) 80 e 40. 
B) 120 e 80. 
C) 100 e 50. 
D) 60 e 20. 
 

21) Mário e Flávio compraram, em sociedade, uma franquia de lanches “MAXDOG´S”, 
que custou para eles 400 mil reais. Nessa compra, o capital investido por Mário mais o 
dobro do investido por Flávio, vale 700 mil reais. Qual o capital que cada um investiu? 
 
A) Mario investiu R$100.000,00 e Flávio R$200.000,00. 
B) Ambos investiram R$350.000,00. 
C) Flávio investiu R$100.000,00 e Mário R$300.000,00. 
D) Mário investiu R$100.000,00 e Flávio investiu R$300.000,00. 
 

22) A empresa “Nostradamus” entrevistou 300 funcionários a respeito da preferência 
musical: Rock, sertanejo e MPB. O resultado foi o seguinte: 
 

• 160 preferem rock; 
• 120 preferem música sertaneja; 
• 90 preferem MPB; 
• 30 preferem rock e sertanejo; 
• 40 preferem rock e MPB;  
• 50 preferem música sertaneja e MPB e  
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• 10 preferem os três ritmos musicais: rock, sertanejo e MPB. 
 
Dos funcionários entrevistados, quantos não tinham preferência por nenhum dos três 
ritmos musicais?  
 
A) 10 funcionários não tinham preferência por nenhum dos três ritmos musicais. 
B) 20 funcionários não tinham preferência por nenhum dos três ritmos musicais 
C) 30 funcionários não tinham preferência por nenhum dos três ritmos musicais 
D) 40 funcionários não tinham preferência por nenhum dos três ritmos musicais. 
 

23) Fui viajar e utilizei a seguinte função matemática d(t) = 20.t + 10, em que d é a 
distância percorrida em quilômetros e t é o tempo gasto em horas. Percorreu-se 310 km, 
qual o tempo gasto nesta viagem? 
 
A) 13 horas. 
B) 14 horas. 
C) 15 horas. 
D) 12 horas. 
 

24) Na empresa “Serve Bem” tem 30 menores aprendizes, sendo que, 18 com 15 anos; 
9 com 16 anos e os outros com 17 anos. Calcule a porcentagem dos funcionários da 
empresa que tem 17 anos. 
 
A) 20%. 
B) 30%. 
C) 60%. 
D) 10%. 
 

25) A escola “Bem Viver” fez uma corrida esportiva. Quatro competidores demoraram, 
respectivamente; 2min 15s, 1min 45s, 2min 25s e 1min 55s para cumprirem uma prova 
de atletismo. Qual foi a média em minutos e segundos desses competidores? 
 
A) 3 minutos e 1 segundo. 
B) 2 minutos e 7 segundos. 
C) 2 minutos e 5 segundos. 
D) 2 minutos e 1 segundo. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto para responder as questões 26 a 31: 
 

Cuidado com as dietas alternativas 
 

 Crianças induzidas a seguir dietas restritivas, do vegetarianismo mais flexível, 
que corta do cardápio apenas a carne vermelha, ao radical crudivorismo, que só permite 
o consumo de vegetais crus, podem sofrer carências de nutrientes indispensáveis para 
um desenvolvimento saudável. “Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta 
balanceada, que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína 
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animal, como carnes e ovos”, explica a nutricionista Mônica Venturineli, do Hospital 
Sírio Libanês, em São Paulo. Quanto mais limitada a alimentação, maiores são os riscos 
à saúde da criança. Afinal, as necessidades protéicas, vitamínicas e minerais dos 
pequenos são maiores que a dos adultos. “Durante a fase de crescimento, cálcio, ferro, 
zinco, magnésio e vitaminas do complexo B são essenciais para o desenvolvimento 
físico e das capacidades intelectual e cognitiva da criança”, explica o endocrinologista e 
nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. 
Somente na idade adulta – e com orientação médica – os alimentos de origem animal 
poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. 

Fonte: Revista Veja. São Paulo: Editora Abril, 05 dez 98. nº 2298 
 
26) Assinale a alternativa que define a finalidade principal do texto. 
 
A) Convencer o leitor da importância de consumir frutas, legumes, cereais e hortaliças. 
B) Alertar o leitor sobre os problemas que uma dieta restritiva pode causar para a saúde 
das crianças. 
C) Comparar a dieta das crianças com a dos adolescentes.  
D) Prescrever como deve ser a alimentação de crianças e adultos.  
 

27) No fragmento do texto: “Quanto mais limitada a alimentação, maiores são os riscos 
à saúde da criança.”, a locução conjuntiva quanto mais introduz uma oração com 
sentido de:  
 
A) Condição. 
B) Causa. 
C) Proporção. 
D) Consequência. 

 

28) No trecho: “...explica o endocrinologista e nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente 
da Associação Brasileira de Nutrologia.”  a vírgula foi empregada porque: 
 
A) Isola o aposto, acrescentando explicação aos termos Durval Ribas Filho. 
B) Destaca o vocativo, uma vez que o intuito é chamar por Durval Ribas Filho. 
C) Destaca o substantivo endocrinologista. 
D) Enfatiza Associação Brasileira de Nutrologia.  
 

29) No excerto do texto: “Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta 
balanceada...” 
 
Se os termos nutrientes e dieta fossem RESPECTIVAMENTE alterados por vitaminas e 
cardápio, o texto resultaria em nova concordância nominal: 
 
A) Essas vitaminas são obtidos por meio de um cardápio balanceado. 
B) Essas vitaminas são obtidas por meio de um cardápio balanceada. 
C) Esses vitaminas são obtidos por meio de um cardápio balanceado. 
D) Essas vitaminas são obtidas por meio de um cardápio balanceado.  
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30) No fragmento: “Crianças induzidas a seguir dietas restritivas, do vegetarianismo 
mais flexível, que corta do cardápio apenas a carne vermelha, ao radical crudivorismo, 
que só permite o consumo de vegetais crus, podem sofrer carências de nutrientes...” As 
palavras em destaque se classificam RESPECTIVAMENTE como: 
 
A) Verbo no particípio; pronome relativo; conjunção integrante. 
B) Adjetivo; pronome relativo; pronome relativo. 
C) Verbo no particípio; conjunção integrante; pronome relativo. 
D) Adjetivo; pronome relativo; conjunção integrante.  

 

31) Assinale a alternativa que justifica, RESPECTIVAMENTE, o acento nas palavras 
em destaque no trecho: “... magnésio e vitaminas do complexo B são essenciais para o 
desenvolvimento físico ...” 
 
A) É paroxítona terminada em vogal oral; é oxítona terminada em ditongo crescente. 
B) É proparoxítona e toda proparoxítona deve ser acentuada; é paroxítona terminada em 
ditongo decrescente. 
C) É paroxítona terminada em ditongo crescente; é proparoxítona e toda proparoxítona 
deve ser acentuada.  
D) É paroxítona e toda paroxítona deve ser acentuada; é proparoxítona terminada em 
vogal. 
 

32) Assinale a alternativa em que as palavras completam CORRETAMENTE e 
RESPECTIVAMENTE os espaços em branco. 
 
As crianças não devem seguir dietas restritivas, _______ podem sofrer carências de 
nutrientes. 
Alguns adultos não sabem o _________ de se preocupar com a alimentação dos filhos. 
E as crianças se questionam: _______ não posso comer tudo o que quero? __________? 
 
A) Porque; porquê; por que; por quê.   
B) Por quê; por que; porquê; porque. 
C) Porque; por quê; por que; porquê. 
D) Por que; porquê; por que; porque. 

 

33) Na frase “Havia muitas pessoas no auditório.” O sujeito é:  
 
A) Simples. 
B) Composto. 
C) Oculto. 
D) Inexistente. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
34) De acordo com o art. 41, da Constituição Federal são estáveis os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, após 
quantos anos de efetivo exercício?  
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A) Três. 
B) Dois. 
C) Dois prorrogáveis por mais dois. 
D) Quatro anos ininterruptos. 
 

35) A Lei 3.781/1994, especifica no art. 41, que a autoridade, ao ter ciência de 
irregularidade no serviço público terá: 
 
A) A faculdade de promover a sua apuração, nos 30 (trinta) dias consecutivos. 
B) A faculdade de promover a sua apuração imediata, mas, desde já, deverá advertir o 
servidor. 
C) A obrigação de promover a sua apuração, nos 30 (trinta) dias consecutivos, mediante 
o processo disciplinar adequado. 
D) A obrigação de promover a sua apuração imediata, mediante o processo disciplinar 
adequado. 
 

36) Qual regime jurídico a Lei Orgânica do Município de Bauru instituiu em seu artigo 
70, para os servidores da administração direta e das autarquias? 
 
A) Regime Celetista. 
B) Regime Contratual. 
C) Regime Estatutário. 
D) Regime Especial. 
 

37) A lei n° 1.574/71, no art. 45, define o ato pelo qual o funcionário assume as 
atribuições e responsabilidade do cargo de: 
 
A) Nomeação. 
B) Exercício. 
C) Posse. 
D) Provimento. 
 

38) A Lei 3.781/94, no seu art. 14, inciso IV, determina ser dever do servidor: 
 
A) Cumprir, apenas, as ordens consideradas relevantes. 
B) Cumprir, apenas, as ordens superiores, não cabendo juízo de valor sobre a 
legalidade. 
C) Cumprir, todas as ordens, desde que fundamentadas, inclusive as manifestamente 
ilegais. 
D) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
 

39) O art.8°, parágrafo único, da Lei 5.804/2009 ordena que haverá invalidade, a falta 
de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade.  
Esse ato é denominado de: 
 
A) Vinculados. 
B) Declaratórios. 
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C) Discricionários. 
D) Normativos. 
 

40) A Lei 3.781/94, no seu art. 19, determina que o servidor responderá pelo exercício 
irregular de suas atribuições: 
 
A) Somente na esfera civil. 
B) Civil, penal e administrativamente. 
C) Somente responderá o servidor militar. 
D) Somente responderá o servidor em cargo de comissão. 
 
 
 


