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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 (16 

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

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,00 (dois pontos) 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 09/04/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 04/05/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 04, de 02/02/2019 
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      Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de AGENTE EDUCACIONAL – INSPETOR DE 

ALUNOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) O Estatuto da Criança e do 

adolescente prevê que os pais ou 

responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos na rede regular de 

ensino. E os diretores das escolas do 

Ensino Fundamental comunicarão ao 

Conselho Tutelar os casos de: 

 

A) Maus-tratos envolvendo seus alunos; 

elevados níveis de aprovação e falta de 

merenda. 

B) Maus-tratos envolvendo seus alunos; 

reiteração de faltas injustificadas e de 

evasão escolar, esgotados os recursos 

escolares e elevados níveis de 

repetência. 

C) Elevados níveis de aprovação; falta 

de funcionários e falta de material 

escolar. 

D) Falta de material escolar; elevados 

níveis de repetência e crianças 

indisciplinadas. 

 

 

02) O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ECA, Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, dispõe sobre a 

proteção integral da criança e do 

adolescente. Assim, podemos considerar 

CORRETO: 

 

A) Considera-se criança, para efeito 

desta lei, a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre 

12 e 18 anos de idade. 

B) Considera-se criança, para efeito 

desta lei, a pessoa até 12 anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre 12 

e 18 anos de idade. 

C) Considera-se criança, para efeito 

desta lei, a pessoa até 10 anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre 

11 e 18 anos de idade. 

D) Considera-se criança, para efeito 

desta lei, a pessoa até 11 anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre 

11 e 17 anos de idade. 

 

 

03) A criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei nº 

8.068, ECA, assegurando-se lhes, por lei 

ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. 

Neste contexto, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Os direitos enunciados nesta Lei 

aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, com discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, 

sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 

crença, deficiência, condição pessoal de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

B) Os direitos enunciados nesta Lei 

aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, com discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, 

sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 

crença, deficiência, condição pessoal de 

desenvolvimento e aprendizagem, pois 

toda criança nasce com condição 

econômica, ambiente social, região e 

local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, ou as famílias. 

C) Aplicam-se a quase todas as crianças 

e adolescentes, pois a discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, 

sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 

crença e deficiência existem, e não 

podemos negar. 
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D) Os direitos enunciados nesta Lei 

aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, 

sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 

crença, deficiência, condição pessoal de 

desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra 

condição que diferencie as pessoas, as 

famílias ou a comunidade em que vivem. 

   

 

04) O Sistema Único de Saúde 

promoverá programas de assistência 

médica e odontológica para a população 

infantil, e campanhas de educação 

sanitária para pais, educadores e alunos, 

de acordo com o ECA assinale a resposta 

CORRETA: 

 

A) Não é obrigatória a vacinação das 

crianças nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias.  O Sistema Único 

de Saúde promoverá a atenção à saúde 

bucal das crianças e das gestantes, de 

forma transversal, integral e intersetorial.  

B) É obrigatória a vacinação das 

crianças nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias, somente se a 

família procurar. A criança com 

necessidade de cuidados odontológicos 

especiais será atendida pelo Sistema 

Único de Saúde, quando houver vaga.  

C) É obrigatória a vacinação das 

crianças nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias.  O Sistema Único 

de Saúde promoverá a atenção à saúde 

bucal das crianças e das gestantes, de 

forma transversal, integral e intersetorial 

com as demais linhas de cuidado 

direcionadas à mulher e à criança. A 

atenção odontológica à criança terá 

função educativa protetiva e será 

prestada, inicialmente, antes de o bebê 

nascer, por meio de aconselhamento pré-

natal, e, posteriormente, no sexto e no 

décimo segundo anos de vida, com 

orientações sobre saúde bucal. A criança 

com necessidade de cuidados 

odontológicos especiais será atendida 

pelo Sistema Único de Saúde.              

D) É obrigatória a vacinação das 

crianças nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias.  O Sistema Único 

de Saúde promoverá a atenção à saúde 

bucal das gestantes, de forma 

transversal, com as demais linhas de 

cuidado direcionadas à mulher e à 

criança, desde que a mãe tenha 

condições financeiras de realizar o 

tratamento. 

 

 

05) A criança e o adolescente têm o 

direito de ser educados e cuidados sem o 

uso de castigo físico ou de tratamento 

cruel ou degradante, como formas de 

correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas 

ou por qualquer pessoa encarregada de 

cuidar deles, tratá-los, educá-los ou 

protegê-los. Neste contexto, o ECA  

refere-se a castigos físicos: 

 

A) Castigo físico: ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o 

uso da força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em: sofrimento 

físico; ou lesão; tratamento cruel ou 

degradante: conduta ou forma cruel de 

tratamento em relação à criança ou ao 

adolescente que: humilhe; ou ameace 

gravemente; ou ridicularize.    

B) Castigo físico e moral, aplicar 

judicialmente a lei e encaminhamento à 

Fundação Casa. 

C) Castigo psicológico, físico e moral à 

criança e ao adolescente; retirada da 

criança do seio familiar e ameaça grave à 

criança e ao adolescente. 

D) Castigo físico: aplicado com o uso da 

força física sobre a criança ou o 

adolescente que resulte em: sofrimento 

físico; ou lesão; tratamento cruel ou 

degradante: conduta ou forma cruel de 

tratamento em relação à criança ou ao 
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adolescente que: humilhe; ou ameace 

gravemente; ou ridicularize, além de 

encaminhamento à Fundação Casa. 

 

 

06) A Lei nº 9394/96, LDBEN, 

disciplina a educação escolar, que se 

desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias, 

dessa forma assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Educação básica não é obrigatória 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma: 

pré-escola; ensino fundamental; ensino 

médio. Educação infantil gratuita às 

crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

B) Educação básica obrigatória e gratuita 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma: 

pré-escola; ensino fundamental; ensino 

médio. Educação infantil gratuita às 

crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

C) Educação básica obrigatória e 

gratuita dos 5 (cinco) aos 16 (dezesseis) 

anos de idade, organizada da seguinte 

forma: pré-escola; ensino fundamental; 

ensino médio. Educação infantil gratuita 

às crianças de até 4 (quatro) anos de 

idade. 

D) Educação básica obrigatória e 

gratuita dos 5 (cinco) aos 18 (dezoito) 

anos de idade, organizada da seguinte 

forma: pré-escola; ensino fundamental; 

ensino médio. Educação infantil gratuita 

às crianças de até 4 (quatro) anos de 

idade. 

 

 

07) A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos 

sistemas de ensino. Cabe aos 

Municípios: 

 

A) Organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União 

e dos Estados; exercer ação distributiva  

e transitiva em relação às suas escolas; 

baixar normas complementares para o 

seu sistema de ensino; autorizar, 

credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; oferecer a educação infantil em 

maternal creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental. 

B) Organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino; não é necessário a 

integração às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados; 

exercer ação distributiva em relação às 

suas escolas; baixar normas 

complementares para o seu sistema de 

ensino; autorizar, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos do seu 

sistema de ensino.   

C) Organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União 

e dos Estados; exercer ação 

redistributiva em relação às suas escolas; 

baixar normas complementares para o 

seu sistema de ensino; autorizar, 

credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; oferecer a educação infantil em 

creches e pré-escolas, e, com prioridade, 

o ensino fundamental, permitida a 

atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área 

de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  Assumir o 

transporte escolar dos alunos da rede 

municipal.    

D) Organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União 

e dos Estados; exercer ação transitiva em 

relação às suas escolas; baixar normas 

complementares para o seu sistema de 

ensino; oferecer a educação infantil em 
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maternal creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de 

sua área de competência e com recursos 

acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal e à 

Lei Orgânica do Município à 

manutenção e desenvolvimento do 

ensino.    

 

 

08) A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança, 

em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade. A 

educação infantil será oferecida em:  

 

A) Creches, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até três anos de idade; 

pré-escolas, para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade.     

B) Creches e Maternal, ou entidades 

equivalentes, para crianças de até três 

anos de idade; pré-escolas, para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade.     

C) Maternal, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até quatro anos de 

idade; pré-escolas.  

D) Creches, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até quatro anos de 

idade; pré-escolas, para as crianças de 5 

(cinco) a 6 (seis) anos de idade. 

 

 

09) Entende-se por Educação Especial, 

para os efeitos desta Lei, 9394/96, a 

modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino. Assinale a resposta 

CORRETA: 

 

A) Haverá, quando possível, serviços de 

apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da 

clientela de educação especial.  

B) Quando necessário e possível haverá, 

serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação 

especial.  

C) Haverá, quando necessário, serviços 

de apoio especializado, na APAE, para 

atender às peculiaridades da clientela de 

educação especial. O atendimento 

educacional será feito em classes, 

escolas ou serviços especializados 

APAE, pois não será ofertado na rede 

regular de ensino. 

D) Haverá, quando necessário, serviços 

de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades 

da clientela de educação especial. O 

atendimento educacional será feito em 

classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função 

das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas 

classes comuns de ensino regular. 

 

 

10) Segundo Daniel Goleman, para que 

possamos desenvolver a inteligência 

emocional é necessário a capacidade de 

identificar os nossos próprios 

sentimentos e os dos outros, de nos 

motivarmos e gerir bem as emoções 

dentro de nós e nos nossos 

relacionamentos. Assim, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Não há relevância que o individuo 

seja capaz de motivar a si próprio; não 

desistir dos objetivos, ter paciência, 

simpatia, e capacidade de raciocinar. 

B) É de suma importância que o 

individuo seja capaz de motivar a si 

próprio; não desistir dos objetivos e 

metas que possui, ainda que encontre 

dificuldades para o alcance destes; 

controlar os impulsos; ter paciência para 

alcançar o que quer; manter um estado 

de ânimo agradável; ser empático, 

autoconfiante e cuidar para que a 

ansiedade não prejudique a capacidade 

de raciocinar. 
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C) Os atributos da inteligência racional 

são capazes de levar o sujeito à ascensão 

profissional, a um casamento feliz e a 

uma vida de realizações, porém é 

necessário encontrar as pessoas certas. 

D) É de suma importância que o 

indivíduo seja capaz de motivar os 

outros; os objetivos e metas não são a 

base que possui, ainda que encontre 

dificuldades para o alcance destes; seguir 

os impulsos e ter paciência para alcançar 

o que quer. 

 

 

11) No livro: “Qual é a tua obra?”, 

Cortella, nos apresenta que o mundo está 

mudando a uma velocidade incrível. 

Dessa forma podemos AFIRMAR que: 

 

A) Muitos de nós temos um vício que é 

muito perigoso: se contentar com o 

possível em vez de alcançar o melhor. 

Há uma diferença estupenda entre o 

possível e o melhor. Num mundo 

competitivo, para caminhar para a 

excelência é preciso fazer o melhor. 

Fazer o possível é o obvio, fazer o 

melhor é exatamente àquilo que cria a 

diferença. Porque se as práticas que 

tínhamos e temos no dia a dia fossem 

suficientes, já estaríamos melhores. 

B) Nós temos um vício que é muito 

bom: se contentar com o possível em vez 

de alcançar o melhor. Num mundo 

competitivo, para caminhar para a 

excelência é preciso fazer o possível. 

Porque se as práticas que tínhamos e 

temos no dia a dia fossem suficientes, já 

estaríamos melhores. 

C) Nós temos um vício que é perigoso e 

que atrapalha: se contentar com o 

possível em vez de procurar o melhor. 

Num mundo competitivo, para caminhar 

para a excelência é preciso fazer o 

possível. Fazer o possível não é o obvio. 

D) Nosso vício que é: se contentar com o 

possível em vez de tentar o melhor. Num 

mundo não competitivo, para caminhar 

para a excelência é preciso fazer o 

melhor. Fazer o possível é exatamente 

àquilo que cria a diferença.  

 

 

12) Cortella, aponta algumas 

competências essenciais na arte de 

liderar, assim assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Raciocinar; construir uma equipe; 

inovar a obra e proatividade. 

B) Reatividade; trabalho de equipe; 

motivação; liderar e comandar. 

C) Abrir a mente; elevar a equipe; 

recriar o espírito; inovar a obra e 

empreender o futuro. 

D) Visão de futuro; reatividade; gestão 

de pessoas; autoridade e 

empreendedorismo. 

 

 

13) De acordo com o Papel dos 

Funcionários não Docentes na Educação 

Escolar, a escola é um locus privilegiado 

de relações sociais que se objetivam em 

tempos e espaços definidos, sendo 

desenvolvido, nesse espaço, ações 

intencionais para a educação de pessoas. 

Assim sendo, a escola torna-se um 

espaço de educação por excelência e 

todos os que nela trabalham, nessa 

perspectiva, tornam-se educadores. 

Neste contexto, assinale a alternativa 

CORRETA:  

 

A) O objetivo maior da escola é educar. 

Dessa forma, os funcionários não 

docentes são corresponsáveis no 

processo educativo dos alunos quando 

oportunizam espaços de aprendizagem 

que buscam auxiliar a socialização de 

todos os alunos, estabelecendo relações 

desumanizadoras.  

B) O objetivo maior da instituição 

escolar é ensinar. Assim sendo, os 

funcionários não docentes são 

corresponsáveis no processo educativo 

dos alunos quando oportunizam espaços 

de aprendizagem que buscam auxiliar a 
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integralização de todos os discentes, 

estabelecendo relações humanizadoras. 

C) Qualquer funcionário é responsável 

pelo processo educativo quando 

oportuniza espaços de aprendizagem, 

fora do ambiente escolar, que buscam 

auxiliar a integralização de toda a 

família, estabelecendo relações 

humanizadoras. 

D) O objetivo maior da rede municipal é 

ensinar. Assim sendo, os funcionários 

são responsáveis no processo educativo 

dos alunos quando oportunizam espaços 

de aprendizagem que buscam auxiliar a 

integralização de todos os discentes, 

estabelecendo relações humanizadoras e 

de aprendizagem. 

 

 

14) De acordo com o Papel dos 

Funcionários não Docentes na Educação 

Escolar encontramos apontamentos e 

princípios sobre a identidade dos 

funcionários não docente, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) [...]os princípios que desconstroem os 

fundamentos da constituição das 

identidades dos trabalhadores em 

educação – funcionários de escola, não 

se encontram estreitamente relacionados 

à concepção do ambiente escolar e com à 

reconstrução do fazer pedagógico como 

prática coletiva de trabalho e 

convivência. 

B) [...]os princípios que definem a 

constituição das identidades dos 

trabalhadores em educação – 

funcionários de escola, porém 

encontram-se em ambiente escolar 

diferente, pois seu trabalho é fora da sala 

de aula.  

C) [...]os princípios que sustentam e 

fundamentam a constituição das 

identidades dos trabalhadores em 

educação – funcionários de escola, não 

encontram-se estreitamente relacionados 

à concepção do ambiente escolar como 

espaço democrático de formação integral 

e cidadã. Sua função principal é tornar o 

ambiente escolar agradável e 

harmonioso, principalmente com os 

professores. 

D) [...]os princípios que sustentam e 

fundamentam a constituição das 

identidades dos trabalhadores em 

educação – funcionários de escola, 

encontram-se estreitamente relacionados 

à concepção do ambiente escolar como 

espaço democrático de formação integral 

e cidadã e à reconstrução do fazer 

pedagógico como prática coletiva de 

trabalho e convivência. 

 

 

15) No artigo 14 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) e 

no Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014) apresentam diretrizes 

(art. 2º) e definem a gestão democrática 

nas escolas públicas. Para a 

possibilidade de concretização da Gestão 

Democrática, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Para que a gestão democrática seja 

concretizada, faz-se necessário a criação 

e consolidação de canais de participação, 

bem como a estruturação de atividades 

que estimulem cotidianamente o 

envolvimento do(as) docentes, 

alunos(as), equipes de apoio, famílias e 

comunidade. Exemplos de instrumentos 

que auxiliem na concretização da 

democracia nas escolas: as Associações 

de Pais e Mestres, os Conselhos 

Escolares e os Grêmios Estudantis. 

B) Para que a gestão democrática seja 

concretizada, faz-se necessário as 

diretrizes de comando, bem como a 

estruturação de atividades que estimulem 

cotidianamente o envolvimento do(as) 

docentes, alunos(as), equipes de apoio, 

famílias e comunidade. Porém, o 

autoritarismo impera. 

C) Para que a gestão democrática seja 

concretizada, faz-se necessário uma 

direção efetiva, eficaz e eficiente, bem 

como a estruturação de normas que 

estimulem cotidianamente o 
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envolvimento do(as) docentes, 

alunos(as), equipes de apoio, famílias e 

comunidade.  

D) Gestão democrática necessita de 

várias eleições na escola, a participação 

pode ser relativa, bem como a 

estruturação de atividades que estimulem 

cotidianamente o envolvimento do(as) 

docentes, alunos(as), equipes de apoio, 

famílias e comunidade. Exemplos: as 

Associações de Pais e Mestres, os 

Conselhos Escolares e os Grêmios 

Estudantis. 

 

 

16) Assinale a alternativa que 

corresponde ao Papel dos Funcionários 

não Docentes na Educação Escolar dos 

alunos: 

 

A) Não há necessidade de articulação 

com o processo de desenvolvimento dos 

alunos, como o do desenvolvimento 

afetivo cognitivo das crianças. Se 

reconhecer como educadores, não é 

preciso, pois os não-docentes não 

trabalham com os alunos dentro da sala 

de aula. 

B) A articulação com o processo de 

desenvolvimento dos alunos, atuando 

como potencializadores do 

desenvolvimento afetivo cognitivo das 

crianças. Reconhecer como educadores 

os não-docentes ultrapassam a divisão 

histórica do trabalho intelectual e braçal, 

corroborando para que o conceito de 

educação ultrapasse os limites da sala de 

aula e encontre o reconhecimento do 

importante papel educativo a ser 

desempenhado por esses profissionais. 

C) A articulação com o processo de 

desenvolvimento dos alunos, depende do 

comando da direção da escola. 

Reconhecer como educadores os não-

docentes ultrapassam a divisão histórica 

do trabalho, corroborando para que o 

conceito de educação ultrapasse os 

limites da sala de aula, se for permitido 

pelo professor e coordenador. 

D) A articulação com o processo de 

desenvolvimento dos alunos e 

professores, atuando como 

potencializadores do desenvolvimento 

afetivo cognitivo das crianças. 

Reconhecer como educadores os não-

docentes quando a escola proporciona 

esse entrosamento, corroborando para 

que o conceito de educação ultrapasse os 

limites do pátio. 

 

 

17) A escola pública é uma instituição 

que pode ser acessada por grande parte 

da população brasileira. Foi utilizado os 

apontamentos de Gomes (2001, p. 90), 

sobre as questões raciais, assim assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

A) A articulação entre Educação, 

cidadania e raça é mais do que uma 

mudança conceitual, quando estiver 

escrito na lei e ensinada na escola. É 

considerar que a Educação lida com 

sujeitos concretos, para se efetivar um 

processo educativo substancial e 

coerente para a superação dos conflitos 

raciais.  

B) Pensar a articulação entre Educação, 

cidadania e raça é mais do que uma 

mudança conceitual, precisa estar escrito 

na lei. É considerar que a Educação lida 

com sujeitos concretos, para se efetivar 

um processo educativo substancial e 

coerente para a superação dos conflitos 

raciais, pois não é importante estabelecer 

vínculos com o aluno para além da sala 

de aula.  

C) Pensar a articulação entre Educação, 

cidadania e raça é mais do que uma 

mudança conceitual ou um tratamento 

teórico. É uma postura política e 

pedagógica. É considerar que a 

Educação lida com sujeitos concretos, 

para se efetivar um processo educativo 

substancial e coerente para a superação 

dos conflitos raciais é importante 

estabelecer vínculos com o aluno para 

além da sala de aula: a vivência 

sociocultural, o processo de 
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desenvolvimento e o conhecimento 

escolar.  

D) A articulação entre Educação, 

cidadania e raça é muito complexo, pois 

ainda não há respeito. É preciso 

considerar que para se efetivar um 

processo educativo substancial e 

coerente para a superação dos conflitos 

raciais dá muito trabalho. 

 

 

18) A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos nos 

ensinos fundamental e médio na idade 

própria e constituirá instrumento para a 

educação e a aprendizagem ao longo da 

vida. De acordo com a Lei nº 9394/96 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na 

idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas 

as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. O 

Poder Público viabilizará e estimulará o 

acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si.   A educação 

de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento.    

B) Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na 

idade regular, desde que comprovem. 

Bem como, não há necessidade de 

oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames.  

C) Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na 

idade regular, desde que comprovem 

possuir 30 anos, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas 

as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames.  

D) Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos pais ou responsáveis 

pelos alunos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade correta, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas 

as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. O 

Poder Público viabilizará e estimulará o 

acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. O aluno deverá 

possuir 21 anos completos. 

 

 

19) De acordo com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o direito à liberdade 

compreende vários aspectos, assinale a 

alternativa CORRETA em que 

representa alguns desses aspectos: 

 

A) Ir vir e estar nos logradouros públicos 

e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; - opinião e expressão; 

crença e culto religioso; brincar, praticar 

esportes e divertir-se; participar da vida 

familiar e comunitária, sem 

discriminação. 

B) Buscar refúgio em outros países, 

sempre que se sentirem ameaçados. 

C) Ir vir e estar pelas ruas e espaços 

comunitários, desde que acompanhados 

por pessoas de maior idade. 

D) Desde que não aborreçam as pessoas 

da cidade podem praticar qualquer ato. 

 

 

20) A inteligência emocional é um 

conceito novo, que surgiu no século XX, 

visa a melhor qualidade de vida no 

trabalho e maior produtividade. Neste 

contexto, a inteligência emocional, 

segundo Salovey e Mayer (2000), é 

definida por: 
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A) Consciência; Motivação; Simpatia e 

Gentileza. 

B) Autoconsciência; Saber lidar com as 

emoções; Automotivação; Empatia e 

Lidar com relacionamentos. 

C) Simpatia; Liderança; Afetividade; 

Relação interpessoal; Relação 

intrapessoal e Raiva. 

D) Sentimento; Motivação; 

Solidariedade; Gentileza; 

Relacionamentos e consciência. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto: Quando a escola é de vidro 

 

         Naquele tempo eu até que achava 

natural que as coisas fossem daquele 

jeito. 

         Eu nem desconfiava que existissem 

lugares muito diferentes... 

         Eu ia pra escola todos os dias de 

manhã e quando chegava, logo, logo, eu 

tinha que me meter no vidro. 

         É, no vidro! 

         Cada menino ou menina tinha um 

vidro e o vidro não dependia do tamanho 

de cada um, não! 

         O vidro dependia da classe em que 

a gente estudava. 

         Se a gente reclamava? 

         Alguns reclamavam. 

         E então os grandes diziam que 

sempre tinha sido assim; ia ser assim o 

resto da vida. 

         Uma professora, que eu tinha, dizia 

que ela sempre tinha usado vidro, até pra 

dormir, por isso é que ela tinha boa 

postura. 

         Uma vez um colega meu disse pra 

professora que existem lugares onde as 

escolas não usam vidro nenhum, e as 

crianças podem crescer à vontade. 

         Então a professora respondeu que 

era mentira, que isso era conversa de 

comunistas. Ou até coisa pior... 

         Tinha menino que tinha até que 

sair da escola porque não havia jeito de 

se acomodar nos vidros. E tinha uns que 

mesmo quando saíam dos vidros ficavam 

do mesmo jeitinho, meio encolhidos, 

como se estivessem tão acostumados que 

até estranhavam sair dos vidros. 

         Mas uma vez, veio para a minha 

escola um menino, que parece que era 

favelado, carente, essas coisas que as 

pessoas dizem pra não dizer que é pobre. 

         Aí não tinha vidro pra botar esse 

menino. 

         Então os professores achavam que 

não fazia mal não, já que ele não pagava 

a escola mesmo... 

          Então o Firuli, ele se chamava 

Firuli, começou a assistir as aulas sem 

estar dentro do vidro. 

         O engraçado é que o Firuli 

desenhava melhor que qualquer um, o 

Firuli respondia perguntas mais depressa 

que os outros, o Firuli era muito mais 

engraçado... 

         E os professores não gostavam 

nada disso... 

         Afinal, o Firuli podia ser um mau 

exemplo pra nós... 

         E nós morríamos de inveja dele, 

que ficava no bem-bom, de perna 

esticada, quando queria ele 

espreguiçava, e até meio que gozava a 

cara da gente que vivia preso. 

         Então um dia um menino da minha 

classe falou que também não ia entrar no 

vidro. 

         Dona Demência ficou furiosa, deu 

um coque nele e ele acabou tendo que se 

meter no vidro, como qualquer um. 

         Mas no dia seguinte duas meninas 

resolveram que não iam entrar no vidro 

também: 

         __ Se o Firuli pode por que é que 

nós não podemos? 

        Mas Dona Demência não era sopa. 

        Deu um coque em cada uma, e lá se 

foram elas, cada uma pro seu vidro... 

        Já no outro dia a coisa tinha 

engrossado. 

        Já tinha oito meninos que não 

queriam saber de entrar nos vidros. 
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        Dona Demência perdeu a paciência 

e mandou chamar seu Hermenegildo, 

que era o diretor lá da escola. 

        Seu Hermenegildo chegou muito 

desconfiado: 

        __ Aposto que essa rebelião foi 

fomentada pelo Firuli. É um perigo esse 

tipo de gente aqui na escola. Um perigo! 

        A gente não sabia o que é que 

queria dizer fomentada, mas entendeu 

muito bem que ele estava falando mal do 

Firuli. 

        E seu Hermenegildo não conversou 

mais. Começou a pegar os meninos um 

por um e enfiar à força dentro dos 

vidros. 

        Mas nós estávamos loucos para sair 

também, e para cada um que ele 

conseguia enfiar dentro do vidro __ já 

tinha dois fora. 

        E todo mundo começou a correr do 

seu Hermenegildo, que era pra ele não 

pegar a gente, e na correria começamos a 

derrubar os vidros. 

        E quebramos um vidro, depois 

quebramos outro e outro mais e dona 

Demência já estava na janela gritando __ 

SOCORRO! VÂNDALOS! 

BÁRBAROS! 

         (Pra ela bárbaro era xingação). 

         Chamem os Bombeiros, o Exército 

da Salvação, a Polícia Feminina... 

         Os professores das outras classes 

mandaram, cada um, um aluno para ver 

o que estava acontecendo. 

         E quando os alunos voltaram e 

contaram a farra que estava na 6ª série 

todo mundo ficou assanhado e começou 

a sair dos vidros. 

         Na pressa de sair começaram a 

esbarrar uns nos outros e os vidros 

começaram a cair e a quebrar. 

         Foi um custo botar ordem na escola 

e o diretor achou melhor mandar todo 

mundo pra casa, que era pra pensar num 

castigo bem grande, pro dia seguinte. 

         Então eles descobriram que a 

maior parte dos vidros estava quebrada e 

que ia ficar muito caro comprar aquela 

vidraria toda de novo. 

        Então diante disso seu 

Hermenegildo pensou um bocadinho, e 

começou a contar pra todo mundo que 

em outros lugares tinha umas escolas 

que não usavam vidro nem nada, e que 

dava bem certo, as crianças gostavam 

muito mais. 

         E que de agora em diante ia ser 

assim: nada de vidro, cada um podia se 

esticar um bocadinho, não precisava 

ficar duro nem nada, e que a escola 

agora ia se chamar Escola Experimental. 

         Dona Demência, que apesar do 

nome era louca nem nada, ainda 

timidamente: 

         __ Mas seu Hermenegildo, Escola 

Experimental não é bem isso... 

         Seu Hermenegildo não se 

perturbou: 

         __ Não tem importância. A gente 

começa experimentando isso. Depois a 

gente experimenta outras coisas... 

         E foi assim que na minha terra 

começaram a aparecer as Escolas 

Experimentais. 

         Depois aconteceram muitas coisas, 

que um dia eu ainda vou contar... 

  ROCHA, Ruth. Este admirável mundo 

louco. São Paulo: Salamandra, 1986. 

 

Considere o texto “Quando a escola é 

de vidro”, de Ruth Rocha, para 

responder as questões de Língua 

Portuguesa: 

 

21) A respeito do Gênero textual de 

“Quando a escola é de vidro” podemos 

afirmar que possui características de 

ação e reação de personagens num 

tempo e espaço, com introdução, 

desenvolvimento, clímax e desfecho.  A 

este gênero denominamos: 

 

A) Descritivo. 

B) Dissertativo. 

C) Narrativo. 

D) Injuntivo. 
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22) A respeito da compreensão do texto, 

é possível afirmar que a escola contida 

no texto ao longo do desenvolvimento, 

apresenta características que são 

possíveis de associar: 

 

A) Ao modelo tradicional de ensino em 

que os alunos não são questionadores e 

comportam-se como passíveis. 

B) Ao modelo avançado, em que os 

alunos participam das aulas. 

C) A um modelo ideal de escola, com a 

participação de todos os alunos. 

D) Ao modelo normal de ensino em 

todos os países. 

 

Leia o fragmento para responder as 

questões de nº 23, nº 24 e nº 25 que se 

referem a compreensão de Morfologia 

(Classe de Palavras): 

 

Uma professora, que eu tinha, dizia que 

ela sempre tinha usado vidro, até pra 

dormir, por isso é que ela tinha boa 

postura. 

 

 

23) O termo ela, descrito no fragmento 

apresentado tem a seguinte 

denominação: 

 

A) Artigo. 

B) Pronome. 

C) Verbo. 

D) Preposição. 

 

 

24) A palavra tinha sublinhada no 

fragmento, tem a seguinte classificação, 

descrita na alternativa: 

 

A) Verbo. 

B) Adjetivo. 

C) Numeral. 

D) Conjunção. 

 

 

25) O termo em negrito, até destacado 

no fragmento retirado do texto, está 

CORRETAMENTE classificado em: 

A) Interjeição.  

B) Adjetivo. 

C) Substantivo. 

D) Preposição. 

 

 

26) Leia o seguinte excerto extraído do 

texto: “Uma vez um colega meu disse 

pra professora que existem lugares onde 

as escolas não usam vidro nenhum, e as 

crianças podem crescer à vontade.” A 

expressão à vontade, refere-se ao uso da 

crase e justifica-se uma vez que: 

 

A) Trata-se de um sujeito simples, logo, 

leva-se a crase. 

B) Trata-se de uma palavra masculina, 

logo leva-se a crase. 

C) Trata-se de uma locução adverbial de 

modo, logo leva-se crase. 

D) Refere-se a uma data, logo leva-se a 

crase. 

 

 

27) Leia o seguinte fragmento extraído 

do texto: “Tinha menino que tinha até 

que sair da escola porque não havia 

jeito de se acomodar nos vidros”. O uso 

da expressão porque neste período pode 

ser explicado CORRETAMENTE na 

seguinte alternativa: 

 

A) A palavra porque junto e sem acento, 

geralmente tem a função de substantivo. 

B) A palavra porque junto e sem acento 

geralmente é utilizada para explicações. 

C) A palavra porque escrita desta forma, 

geralmente é utilizada para indagações. 

D) A palavra porque escrita desta forma, 

geralmente é utilizada para indagar ou 

ressaltar alguma expressão do texto. 

 

 

28) Considere o seguinte período 

extraído do texto:“Mas uma vez, veio 

para a minha escola um menino, que 

parece que era favelado, carente, essas 

coisas que as pessoas dizem pra não 

dizer que é pobre”. O verbo em 
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destaque, tem sua CORRETA 

conjugação descrita na alternativa: 

 

A) 2ª pessoa do singular, pretérito 

perfeito. 

B) 1ª pessoa do singular, futuro do 

presente. 

C) 3ª pessoa do plural, pretérito mais 

que perfeito. 

D) 3ª pessoa do singular, presente do 

indicativo. 

 

 

29) Em “E os professores não gostavam 

nada disso...” há o uso do sinal de 

pontuação de reticências (...). O uso de 

tal sinal é adequado quando: 

 

A) Separa parte de uma lista ou parte de 

uma frase. 

B) Indica suspensão do discurso ou 

pensamento. 

C) Indica o final de um período. 

D) Indica uma suspensão de voz não 

concluída. 

 

 

30) Em “A gente não sabia o que é que 

queria dizer fomentada, mas entendeu 

muito bem que ele estava falando mal do 

Firuli.” O termo em destaque, é 

compreendido neste período como: 

 

A) Treinada. 

B) Revelada. 

C) Comemorada. 

D) Incitada. 

 

MATEMÁTICA 

 

31) Determine a quantidade da aresta de 

um poliedro convexo que possui 5 

(cinco) faces e 6 (seis) vértices, sabendo 

que para todos poliedros convexos vale a 

relação V + F = A + 2, onde: V 

(vértices); A (arestas) e F (faces).  

 

A) 7 arestas. 

B) 11 arestas. 

C) 9 arestas. 

D) 13 arestas. 

 

 

32) Determine o conjunto solução da 

equação: , 

sabendo que para determinar o conjunto 

solução das equações de 2º grau 

utilizamos a fórmula resolutiva dada por 

. 

 

A) S = {- . 

B) S = {- . 

C) S = {- . 

D) S = {- . 

 

 

33) Dada a função polinomial: 

, 

determine o valor numérico da função 

polinomial para . 

 

A) . 

B) . 

C) . 

D) . 

 
 

34) Ofereceram-se os cursos de Word e 

Excel para uma sala do Ensino Médio 

com 40 alunos. Sabendo que 30 alunos 

frequentam o curso Word e 14 

frequentam o curso de Excel, determine 

a probabilidade de, escolhido ao acaso, 

um aluno, dessa sala, que frequente os 

dois cursos ofertados. 

 

A) 10%. 

B) 20%. 

C) 15%. 

D) 30%. 
 
 

35) O montante de um empréstimo era 

R$ 1.060,90 (um mil e sessenta reais e 
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noventa centavos) durante um período de 

2 (dois) meses, com uma taxa de 3% 

(três por cento) de juros ao mês. Em se 

tratando do regime de juros compostos, 

qual seria o Capital ao final do mesmo 

período? Obs: sabendo que para calcular 

os juros compostos utiliza-se a 

expressão:  onde: M 

(montante), C (capital), i (taxa fixa) e t 

(período de tempo). 

 

A) R$ 900,00. 

B) R$ 1.100,00. 

C) R$ 1.000,00. 

D) R$ 800,00. 

 

 

36) A tabela abaixo mostra a distribuição 

dos salários mensais de 20 (vinte) 

servidores da Secretaria de Cultura de 

uma prefeitura. 

 

 

Com base nos valores da tabela 

apresentada, qual é a porcentagem de 

servidores que recebem salários abaixo 

de R$ 3.500,00? 

 

A) 60%. 

B) 50%. 

C) 70%. 

D) 80%. 

 

 

37) Em uma determinada Prefeitura 

Municipal, no ano de 1993, havia 50 

mulheres ocupando o cargo de chefia. 

Em 1998, esse número aumentou para 

70, e em 2003, passou para 90. 

Admitindo que esse padrão se manteve 

nos anos seguintes, quantas mulheres 

ocupavam cargo de chefia nessa 

Prefeitura em 2018? 
 

A) 120 mulheres. 

B) 140 mulheres. 

C) 150 mulheres. 

D) 160 mulheres.  
 

 

38) O gráfico abaixo representa uma 

variável de licença-saúde apresentado 

pelos servidores do Departamento de 

Recursos Humanos de uma Prefeitura 

Municipal no ano de 2018. 

 

 
 

Com base nos valores do gráfico, 

supondo que cada servidor apresentou 

apenas um único atestado e que a 

Prefeitura possui 5.000 servidores, 

quantos apresentaram atestado de 

licença-saúde de tão somente de 15 dias?  

 

A) 600 servidores. 

B) 800 servidores. 

C) 500 servidores. 

D) 700 servidores. 
 

 

39) A quantidade de servidores, no ano 

de 2008, era de 4.200 (quatro mil e 

duzentos), em certa Prefeitura 

Municipal. Em 2018, essa quantidade 

aumentou para 5.000 (cinco mil) 

servidores. Sabendo-se que o 

crescimento do número de servidores 

dessa Prefeitura foi sempre o mesmo em 

Salário (R$) Número de 

servidores 

[1.500, 2.200[ 10 

[2.200, 2.800[ 4 

[2.800, 3.500[ 2 

[3.500, 4.500[ 2 

[4.500, 5.000[ 1 

[5.000, 6.500[ 1 
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cada ano, qual era a quantidade de 

servidores no ano de 2016? 

 

A) 4.680 servidores. 

B) 4.840 servidores. 

C) 4.620 servidores. 

D) 4.800 servidores. 

 

 

40)  O salário de 10 (dez) servidores da 

Secretaria de Finanças de uma Prefeitura 

Municipal estão apontados na tabela 

abaixo. 

 

R$ 2.400,00 R$ 2.300,00 

R$ 4.800,00 R$ 6.300,00 

R$ 4.200,00 R$ 3.500,00 

R$ 5.200,00 R$ 2.700,00 

R$ 1.900,00 R$ 2.200,00 

 

 

Com as informações da tabela, responda: 

Qual é o salário médio dos servidores? 

 

A) R$ 4.800,00. 

B) R$ 6.300,00. 

C) R$ 4.800,00. 

D) R$ 3.550,00. 
 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) De acordo com a Constituição 

Federal, a República Federativa do 

Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como 

objetivos fundamentais: 

 

A) a dignidade da pessoa humana. 

B) garantir o desenvolvimento nacional. 

C) a soberania. 

D) o pluralismo político. 

 

 

42) Segundo prevê a Constituição 

Federal em relação à fiscalização do 

Município: 

 

A) o controle externo da Câmara 

Municipal será exercido com o auxílio 

dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

B) as contas dos Municípios ficarão, 

durante setenta dias, semestralmente, à 

disposição de qualquer contribuinte, para 

exame e apreciação, o qual poderá 

questionar-lhes a legitimidade, nos 

termos da lei. 

C) A fiscalização do Município será 

exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo. 

D) é permitida a criação de Tribunais, 

Conselhos ou órgãos de Contas 

Municipais. 

 

 

43) Marque a alternativa CORRETA a 

respeito dos servidores municipais, de 

acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Bauru: 

 

A) o prazo de validade dos concursos 

públicos municipais será de até três anos. 

B) a investidura em cargo público 

municipal depende de aprovação em 

concurso público de provas ou de provas 

e títulos, inclusive no que diz respeito às 

nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

C) a Lei não poderá estabelecer 

percentual mínimo reservado aos 

deficientes nos concursos públicos, 

devendo todos os candidatos concorrer 

em lista geral. 

D) fica estabelecido o regime jurídico 

estatutário para todos os servidores da 

administração direta e das autarquias, em 

estatuto próprio, na forma da lei. 

 

 

44) Marque a alternativa CORRETA de 

acordo com a Lei n. 5.804/2009, que 

regula Atos e Processos Administrativos 

no Âmbito da Administração Pública 

Municipal: 
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A) os atos da Administração serão 

precedidos do processo adequado à sua 

validade. 

B) a publicidade dos atos administrativos 

consistirá em sua publicação em jornal 

de grande circulação na cidade, 

dispensando-se a sua publicação no 

Diário Oficial do Município. 

C) a norma administrativa deve ser 

interpretada e aplicada da forma que 

melhor garanta a realização dos 

interesses do Prefeito e dos Secretários 

Municipais. 

D) tanto a lei quanto o decreto poderão 

prever infrações ou prescrever sanções. 

 

 

45) Marque a alternativa CORRETA de 

acordo com a Lei n. 4.830/2002, que 

Transforma o Serviço de Previdência dos 

Municipiários de Bauru – SEPREM – na 

Fundação de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 

FUNPREV: 

 

A) constituem órgão deliberativo, fiscal 

e administrativo da FUNPREV, 

respectivamente, a presidência, o 

conselho administrador e a vice-

presidência. 

B) o Regime de Previdência de que trata 

a Lei n. 4.830/2002, de filiação 

facultativa, será mantido pelas 

contribuições do Município, através de 

seus Poderes Executivo e Legislativo, 

pelas suas Autarquias e Fundações, pelos 

seus segurados ativos, inativos e 

pensionistas. 

C) o Regime de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Efetivos do 

Município de Bauru organizado na 

forma da lei n. 4.830/2002, tem por 

finalidade assegurar, mediante 

contribuição, aos seus beneficiários os 

meios indispensáveis de subsistência nos 

eventos de incapacidade, velhice, 

inatividade e falecimento. 

D) consideram-se segurados facultativos 

os servidores púbicos municipais, 

titulares de cargos efetivos, ativos e 

inativos, vinculados à Administração 

Municipal Direta, Autárquica, 

Fundacional e à Câmara Municipal. 

 

 

46) Marque a alternativa CORRETA de 

acordo com a Constituição Federal: 

 

A) são estáveis após dois anos de efetivo 

exercício os servidores nomeados para 

cargo de provimento efetivo em virtude 

de concurso público. 

B) o servidor público poderá perder o 

cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado, dentre outras 

hipóteses. 

C) invalidada por sentença judicial a 

demissão do servidor estável, será ele 

reconduzido, e o eventual ocupante da 

vaga, se estável, reintegrado ao cargo de 

origem, com direito a indenização, 

aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade sem qualquer 

remuneração. 

D) a avaliação especial de desempenho 

por comissão instituída para essa 

finalidade não é condição para a 

aquisição da estabilidade pelo servidor 

público. 

 

 

47) Marque a alternativa CORRETA no 

que diz respeito ao direito de petição, de 

acordo com a Lei n. 3.781/94: 

 

A) é assegurado ao servidor o direito de 

requerer aos Poderes Públicos, em 

defesa de direito ou de interesse. No 

entanto, não cabe pedido de 

reconsideração à autoridade que houver 

expedido o ato ou proferido a primeira 

decisão. 

B) o direito de requerer, na esfera 

administrativa, prescreve em 7 (sete) 

anos, quanto aos atos de demissão ou 

que afetem interesse patrimonial e 

créditos resultantes das relações de 

trabalho, e em 120 (cento e vinte) dias, 

nos demais casos, salvo quando outro 

prazo for fixado em lei. 
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C) o prazo de prescrição será contado da 

data da prática do ato impugnado. 

D) para o exercício do direito de petição, 

é assegurada vista do processo ou 

documento, na repartição, ao servidor ou 

a procurador por ele constituído. 

 

 

48) Marque a alternativa CORRETA de 

acordo com a Constituição Federal: 

 

A) em regra, é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, 

quando houver compatibilidade de 

horários, a de dois cargos de professor, 

dentre outras exceções. 

B) a proibição de acumular cargos 

públicos estende-se a empregos e 

funções, mas não abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, nas quais 

pode haver acumulação sem restrição. 

C) ao servidor público no exercício de 

mandato eletivo, se investido no 

mandato de Prefeito, havendo 

compatibilidade de horários, perceberá 

as vantagens de seu cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo da remuneração do 

cargo eletivo. 

D) os cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, mas não aos 

estrangeiros. 

 

 

49) São deveres do servidor, conforme 

previsto na Lei n. 3.781/94: 

 

A) residir no município ou em município 

vizinho num raio de até 50km. 

B) cumprir as ordens superiores, mesmo 

quando manifestadamente ilegais. 

C) levar ao conhecimento da autoridade 

superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo. 

D) atender com presteza ao público em 

geral, prestando as informações 

requeridas, mesmo quando protegidas 

por sigilo. 

50) Marque a alternativa CORRETA de 

acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Bauru: 

 

A) são Poderes do Município, 

independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo o Executivo e o Judiciário. 

B) no primeiro ano de cada legislatura, 

no dia 1º de Janeiro, em sessão solene de 

instalação, independente do número, sob 

a presidência do mais votado dentre os 

presentes, os Vereadores prestarão 

compromisso e tomarão posse. Nesta 

mesma ocasião, ao término do mandato e 

anualmente, deverá cada Vereador fazer 

declaração de seus bens, a qual será 

arquivada na Diretoria de Apoio 

Legislativo. 

C) em caso de impedimento do Prefeito 

e do Vice-Prefeito, ou vacância dos 

respectivos cargos, será chamado ao 

exercício do Executivo, o Secretário 

Municipal de Administração, que 

completará o período se as vagas 

ocorrerem na segunda metade do 

mandato. 

D) o Prefeito não poderá ausentar-se do 

Município ou afastar-se do cargo, por 

mais de vinte e cinco dias, sob pena de 

extinção do mandato. 

 

 


