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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 50% 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 18/06/2019, e RESULTADO DA PROVA 

OBJETIVA  a partir do dia 18/07/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 07, de 21/03/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o Cargo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Conforme o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, o trânsito de 
veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá algumas normas. Verifique as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA : 
 
I - Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo 
sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de 
maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, 
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. 
II -  A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções 
devidamente sinalizadas. 
III -  O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá 
ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 
IV -  Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em 
ordem decrescente, os veículos de maior porte serão, em alguns casos, responsáveis pela 
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres. 
 
A) V – F – V – V. 
B) F – F – V – V. 
C) V – F – V – F. 
D) F – V – F – F. 
 
 
02) A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não houver a 
sinalização, a velocidade máxima permitida nas rodovias de pista simples é de:  
 
A) 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas. 
B) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e 
motocicletas. 
C) 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhões e 
motocicletas. 
D) 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhões e 
motocicletas. 
 
 
03) Quanto à sinalização de trânsito, assinale a alternativa que contém a prevalência 
maior:  
 
A) As indicações do semáforo. 
B) As ordens do agente de trânsito. 
C) As indicações dos sinais verticais. 
D) As indicações dos sinais horizontais. 
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04) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA  sobre os 
equipamentos obrigatórios dos veículos, disposto no artigo 105 do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB: 
 
I – Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com 
exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja 
permitido viajar em pé. 
II –  Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 
III –  Equipamento registrador instantâneo de velocidade e tempo para os veículos de 
transporte e de condução escolar, os de passageiros com mais de vinte lugares e os de 
carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas. 
IV – Equipamento suplementar de retenção – air bag frontal somente para o condutor. 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – F – F – V. 
C) F – V – V – V. 
D) V – V – F – F. 
 
 
05) O condutor de veículo motorizado na categoria C pretende acoplar um reboque ao 
seu caminhão para fazer o transporte de uma carga de uma só vez. Assinale a alternativa 
CORRETA :  
 
A) O condutor poderá acoplar o reboque ao seu caminhão se o peso bruto total não 
exceder a seis mil e quinhentos quilogramas. 
B) O condutor não poderá acoplar o reboque ao seu caminhão, pois é necessário possuir 
a categoria E. 
C) O condutor poderá acoplar o reboque ao seu caminhão se o peso bruto total não 
exceder a três mil e quinhentos quilogramas vazio. 
D) O condutor não poderá acoplar o reboque ao seu caminhão, pois é necessário possuir 
a categoria D e a unidade acoplada exceder seis mil e quinhentos quilogramas. 
 
 
06) É necessário conduzir um trator de roda até uma obra, na via urbana. Qual a 
categoria mínima da CNH que este condutor deve possuir para conduzi-lo?  
 
A) Categoria B. 
B) Categoria C. 
C) Categoria D. 
D) Categoria E. 
 
 
07) Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos 
para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O condutor quando 
reprovado neste exame terá como consequência:  
 
A) A suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses. 
B) A cassação da CNH por 03 (três) meses. 
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C) A suspensão do direito de dirigir por 01 (um ano). 
D) O recolhimento da habilitação e retenção do veículo até a apresentação de novo 
exame. 
 
 
08) Se o condutor de veículo automotor está com a Carteira Nacional de Habilitação 
cassada ou com suspensão do direito de dirigir e mesmo assim dirigir um veículo, qual a 
infração, penalidade e medida administrativa lhe será imposta, respectivamente?  
 
A) Gravíssima – Multa (dez vezes) – Recolhimento do documento de habilitação e 
remoção do veículo. 
B) Grave – Multa (cinco vezes) – Recolhimento do documento de habilitação e remoção 
do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
C) Grave – Multa (duas vezes) – Recolhimento do documento de habilitação e retenção 
do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
D) Gravíssima – Multa (três vezes) – Recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
 
 
09) Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento 
que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma 
estabelecida pelo artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro -  CTB provoca uma 
infração, uma penalidade e uma medida administrativa. Marque qual a alternativa 
CORRETA  que contém a infração e a penalidade impostas, respectivamente:  
 
A) Gravíssima – Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) 
meses. 
B) Grave – Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses. 
C) Gravíssima – Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 
meses. 
D) Gravíssima – Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 10 (dez) meses. 
 
 
10) Se o condutor estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência 
ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, caso ele seja autuado, quantos 
pontos serão inclusos no prontuário da sua Carteira Nacional de Habilitação?  
 
A) 03 (três). 
B) 04 (quatro). 
C) 05 (cinco). 
D) 07 (sete). 
 
 
11) Provocará uma infração e penalidade, o condutor, quando o veículo estiver em 
movimento, deixar de manter acesa a luz baixa:  
 
I – Durante a noite. 
II –  De dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. 
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III –  De dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros, 
circulando em faixas ou pistas a eles destinadas. 
IV – De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores. 
 
Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA : 
 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) Apenas I e III são corretas. 
C) Apenas IV é correta. 
D) I, II, III e IV são corretas. 
 
 
12) O condutor, ao dirigir o veículo, estava manuseando o celular enviando uma 
mensagem instantânea ao seu colega. Qual a natureza da infração que lhe será imposta?  
 
A) Gravíssima. 
B) Grave. 
C) Média. 
D) Leve. 
 
 
13) Qual a infração, penalidade e medida administrativa, respectivamente, imposta ao 
condutor que usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou 
perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre ela, conforme artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB? 
 
A) Gravíssima – Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses 
– Remoção do veículo. 
B) Gravíssima – Multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 
meses – Remoção do veículo. 
C) Grave – Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses – 
Remoção do veículo. 
D) Grave – Multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses – 
Retenção do veículo. 
 
 
14) Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito ao condutor quando:  
 
A) À infração de natureza leve ou média, não sendo reincidente o infrator, na mesma 
infração, nos últimos 12 (doze) meses. 
B) À infração de natureza média ou grave, não sendo reincidente o infrator, na mesma 
infração, nos últimos 12 (doze) meses. 
C) À infração de natureza leve ou média, não sendo reincidente o infrator, em outra 
infração, nos últimos 12 (doze) meses. 
D) À infração de natureza grave ou gravíssima, não sendo reincidente o infrator, em 
outra infração, nos últimos 12 (doze) meses. 
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15) Segundo o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, entende-se por 
ultrapassagem: 
 
A) Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, 
em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. 
B) Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca em sentido oposto, em 
menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de 
origem. 
C) Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em 
menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de 
origem. 
D) Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca em sentido oposto, 
em menor velocidade em faixas distintas da via. 
 
 
16) Conforme Resolução nº 160/2004 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
qual a alternativa contém o sinal regulamentar de: “ônibus, caminhões e veículos de 
grande porte mantenham-se à direita”? 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
 
 
17) Foi pedido a um condutor de categoria B, em sua Carteira Nacional de Habilitação, 
dirigir um veículo cuja categoria é diferente da que possui. Se ele dirigir este veículo 
estará cometendo uma imprudência. Qual a infração, penalidade e medida 
administrativa, respectivamente, este condutor cometerá?  
 
A) Grave – Multa (três vezes) – Retenção do veículo até a apresentação de condutor 
habilitado. 
B) Gravíssima – Multa (três vezes) – Remoção do veículo. 
C) Grave – Multa (duas vezes) – Remoção do veículo. 
D) Gravíssima – Multa (duas vezes) – Retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado. 
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18) Conforme a Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de 
trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência, analise as afirmativas abaixo: 
 
I – O condutor cometerá infração do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, se a medição realizada pelo etilômetro for de 0,05 mg/L até 0,33 mg/L (miligrama 
de álcool por litro de ar alveolar expirado). 
II –  O condutor cometerá infração do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, se a medição realizada pelo etilômetro for de 0,03 mg/L (miligrama de álcool por 
litro de ar alveolar expirado) ou superior. 
III –  O condutor cometerá infração do artigo 165 e crime do artigo 306, conforme 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, se a medição realizada pelo etilômetro for de 0,34 
mg/L (miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado) ou superior. 
IV – O condutor cometerá infração do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, obtendo-se qualquer valor na medição realizada pelo etilômetro, pois a lei é seca. 
 
Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA : 
 
A) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas. 
B) Estão corretas as afirmativas III e IV, apenas. 
C) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas. 
D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 
 
19) Considere as afirmativas abaixo em relação a infração de natureza leve: 
 
I – Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. (Art. 169 do 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 
II –  Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. (Art. 180 do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB). 
III –  Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta 
centímetros a um metro. (Art. 181, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 
IV – Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. 
(Art. 224 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 
V – Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. (Art. 183 
do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 
 
Assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) F – V – F – F – V. 
B) V – F – V – V – F. 
C) V – F – F – V – F. 
D) F – V – V – F – V. 
 
 
20) Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, 
que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com 
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circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para 
cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as 
características do veículo ou combinação de veículos e de carga. 
B) A autorização será concedida mediante requerimento que especificará o percurso, a 
data e o horário do deslocamento inicial. 
C) A autorização exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o 
veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. 
D) Aos guindastes auto propelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela 
autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 
seis meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões nº 21, 22, 23 e 24.  
 
       “ É oficial : novo Toyota Corolla brasileiro será o primeiro híbrido flex do mundo 
      A Toyota confirmou nesta manhã (17/04/19) que o Novo Corolla chega ao mercado 
brasileiro no último trimestre de 2019 e contará com uma versão híbrida bicombustível. 
Será o primeiro carro fabricado no Brasil a combinar motores a combustão e elétrico e 
o primeiro veículo no mundo com propulsão híbrida flex. A 12ª geração do sedã 
também estreia por aqui a plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture) na 
qual, no exterior, já são fabricados o Prius, o SUV compacto C-HR e o Camry. 
    Para produzir o Toyota Corolla Hybrid e futuros modelos da marca, a fábrica de 
Indaiatuba (SP) está passando por um processo de modernização com investimento de 
R$ 1 bilhão, anunciado em setembro de 2018. A unidade produz o sedã médio há 20 
anos. A fabricante afirma que o sedã, com a motorização inedita, será o automóvel 
movido a etanol mais eficiente do Brasil e o híbrido mais limpo do mundo. 
    Até chegar ao primeiro protótipo, a Toyota realizou diversos testes desde meados de 
2015. Em março de 2018, anunciou que estava executando testes de rodagem com um 
protótipo híbrido flex no Brasil, construído sobre a plataforma de um modelo Prius, para 
colocar a prova a durabilidade do carro em diversos tipos de estradas para avaliar o 
conjunto motor-transmissão quando abastecido com etanol. Pouco antes, em novembro 
de 2017, a Revista Carro flagrou o SUV C-HR e um Prius, ambos produzidos sobre a 
plataforma TNGA, sendo testados em dupla.  
    Estudos da fabricante apontaram que o híbrido flex, quando abastecido 100% com 
etanol, possui um dos mais altos potenciais de abatimento da emissão de CO2. Isso 
ocorre ao longo do ciclo de vida do etanol, desde que o biocombustível é extraído da 
cana-de-açúcar, passando pela disponibilidade nas bombas de abastecimento e sua 
queima no processo de combustão do motor. (...)” Texto adaptado .  

 
Fonte: https://revistacarro.com.br/destaques/oficial-novo-toyota-corolla-brasileiro-sera-o-primeiro-

hibrido-flex-do-mundo/ 
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21)  De acordo com o texto, o tema central, ou seja, o assunto principal abordado é: 
  
A) A importância dos testes realizados pela Toyota em 2015, 2017 e 2018.  
B) A Revista Carro que flagrou o SUV C-HR e um Prius, sendo produzidos na 
plataforma TNGA.  
C) O investimento de R$ 1 bilhão na produção do Toyota Corolla, anunciado em 
setembro de 2018.  
D) Será o primeiro carro fabricado no Brasil a combinar motores a combustão e elétrico 
e o primeiro veículo no mundo com propulsão híbrida flex. 
 
 
22) Os gêneros textuais são um modo de classificar os textos, considerando as 
características estruturais  e de linguagem empregada, o texto acima é uma:  
 
A) Autobiografia. 
B) Narrativa de Ficção Científica. 
C) Dissertação. 
D) Notícia. 
 
 
23) Observe as afirmações abaixo sobre a conjugação verbal apresentada em destaque: 
 
I -“ É oficial ...” : terceira pessoa do singular do Presente do Indicativo. 
II - “Será o primeiro carro...”: terceira pessoa do singular do futuro do pretérito do 
indicativo. 
III-  “...possui um dos mais altos potenciais...” : terceira pessoa do singular do pretérito 
mais – que-perfeito do indicativo .  
     
É CORRETO afirmar que: 
  
A) Somente I é correta. 
B) Somente I e II são corretas. 
C) Somente III é correta.  
D) Somente I e III são corretas. 
 
 
24) Considerando o uso da crase e as normas de acentuação gráfica, selecione a 
alternativa cujas expressões em destaque, que foram  retiradas do texto e adaptadas para 
esta questão, estão grafadas corretamente. 
 
A) “...estréia por aqui...” ; “ motorização inedita“; “para colocar a prova...” 
B) “...estreia por aqui...” ; “ motorização inedita“; “para colocar a prova...” 
C) “...estreia por aqui...” ; “ motorização inédita“; “para colocar à prova...” 
D) “...estreia por aqui...” ; “ motorização inédita“; “para colocar a prova...” 
 
 
25) Selecione a alternativa que registra o texto com pontuação adequada,  de forma a 
apresentar a mensagem de maneira clara, coesa, coerente e precisa . O trecho, adaptado, 
foi retirado da seguinte fonte: 
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https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/05/uso-de-celular-ao-volante-e-terceira-maior-
causa-de-mortes-no-transito-no-brasil.html 
 
A) “Uma mensagem de texto pode até parecer inofensiva no trânsito. Mas um estudo feito 
pela Cesvi (Centro de Experimentação e Segurança Viária) apontou que desviar o olhar 
para responder uma mensagem no Whatsapp à velocidade de 80 km/h equivale a dirigir a 
extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados.” 
B) “Uma, mensagem de texto? Pode até parecer, inofensiva no trânsito. Mas um estudo 
feito pela Cesvi (Centro de Experimentação e Segurança Viária) apontou que desviar o 
olhar para responder uma mensagem no Whatsapp à velocidade de 80 km/h equivale 
a dirigir a extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados.” 
C) “Uma mensagem, de texto pode, até parecer inofensiva, no trânsito. Mas um estudo feito 
pela Cesvi (Centro de Experimentação e Segurança Viária) apontou que desviar o olhar 
para responder uma mensagem no Whatsapp à velocidade de 80 km/h? Equivale a dirigir a 
extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados.” 
D) “Uma mensagem de texto pode até parecer inofensiva no trânsito. Mas um, estudo feito 
pela Cesvi (Centro de Experimentação e Segurança Viária)? Apontou , que desviar o olhar 
para responder uma mensagem no Whatsapp à velocidade de 80 km/h equivale a dirigir a 
extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados.” 
 
 
26) Na frase; “ Os chefes julgaram-no o melhor motorista!”  o trecho destacado exerce 
a função sintática de: 
  
A) Objeto indireto. 
B) Predicativo do objeto. 
C) Sujeito. 
D) Objeto direto.  
 
 
27) “Declaro a Vossas Senhorias que ______seguem, novamente, a relação de todos os 
documentos com cópias, bem como  o relatório que nos solicitaram, cujos originais 
estão inteiramente à ______ disposição no nosso departamento. Desconheço o _______ 
da demora para o recebimento.” A linguagem empregada neste trecho é_______. 
 
Selecione a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas acima. 
  
A) Incluso; vossa; porque; denotativa. 
B) Inclusa; sua; por que; conotativa. 
C) Inclusos; sua; porquê; denotativa. 
D) Inclusa; vossa; por quê; conotativa.  
 

MATEMÁTICA 
 
28)    Paulo possui uma senha em seu ônibus, que faz a linha Bauru – Ribeirão Preto. A 
senha é dada por uma sequência de sete números, todos maiores que 100, que obedece a 
determinada lógica. Paulo esqueceu o quarto número dessa sequência, mas lembra-se 
dos demais. São eles: {109; 104; 112; ....; 115; 110; 118}. Assim, qual o quarto número 
da sequência? 
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A) 107 
B) 105 
C) 110 
D) 120 
 
 
29) Para cercar um terreno é necessário colocar estacas. Serão doze estacas dispostas em 
linha reta. O lugar em que está guardado as estacas e ferramentas fica a uma distância 
de 52 m de onde será colocada a primeira estaca e cada estaca dista 4 m uma da outra. 
A pessoa que fará a cerca deverá pegar a 1ª estaca e colocá-la no seu lugar, para iniciar 
a cerca. Voltará ao lugar onde estão guardados as outras estacas e repetirá a operação, 
para cada estaca seguinte. Após colocar a última estaca e voltar para fechar o local onde 
estavam guardadas, a pessoa terá andado quantos metros? 
 
A) 2800 m 
B) 2567 m 
C) 1776 m 
D) 1843 m 
 
 
30) Algumas peças para caminhão estão em uma fábrica. A espessura de cada peça é de 
0,9 cm. A pilha de peças é formada da seguinte maneira:  
na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, deverão colocar tantas peças 
quanto já estavam na pilha. 

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                         

Pilha na 1ª vez                       Pilha na 2ª vez                                       

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               
                                                                                                      Pilha na 3ª vez 

 
 
Determine, ao final de 5 dessas operações, quantas peças terá a pilha e qual é a altura, 
em metros, da pilha? 
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A) 42; 0,45 m 
B) 81; 0,729 m 
C) 72; 0,564 m 
D) 98; 2,678 m 
 
 
31) Henrique resolveu fazer um churrasco em sua casa, no final de semana, e chamar 
seus amigos. Foi ao supermercado e comprou 4kg de carne para churrasco e 7lts de 
refrigerantes para oferecer aos amigos. 
Assinale a alternativa CORRETA , que possui os valores de carne e de refrigerantes, 
que corresponda, nas unidades toneladas (t) e mililitro (ml)? 
Sendo 1 t = 1000 kg e 1lt = 1000 ml 
 
A) 400 t; 70 ml 
B) 4000 t; 0,007 ml 
C) 40 t; 700 ml  
D) 0,004 t; 7000 ml 
 
 
32) Vinícius é motorista de taxi e durante uma viagem para uma cidade do interior 
paulista, ele necessitou verificar a pressão dos pneus do veículo. Constatou que a 
pressão era de 0,5 atm. Assim, determine o valor da pressão em kpa assinalando a 
alternativa CORRETA . 
Sendo 1 atm = 101,25 kpa 
 
A) 55, 61 kpa 
B) 50, 625 kpa 
C) 45, 621 kpa 
D) 51, 624 kpa 
 
 
33) Marcelo foi fazer um teste para poder concorrer a maratona em São Paulo, ele deve 
percorrer uma distância de 3.200 m em um tempo de 15 min. Assinale a alternativa 
CORRETA , correspondendo a km/h: 
 
A) 4,5 km; 0,2 h 
B) 3,00 km; 0,3 h 
C) 3,2 km; 0,25 h 
D) 30,2 km; 2,5 h 
 
 
34) Maria precisa realizar a média aritmética ponderada dos seguintes valores: 12; 15; 
18 e 21. Sabendo-se que seus pesos são respectivamente: 2; 3; 1 e 4, assinale a 
alternativa CORRETA : 
 
A) 17,1 
B) 17,5 
C) 16,5 
D) 15,9 
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LEGISLAÇÃO  
 
35) Nos termos da Constituição Federal de 1988, com base em seu Artigo 3º, indique 
abaixo a alternativa INCORRETA  sobre objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
 
A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
C) Consolidar a pobreza e a marginalização e reforçar as desigualdades sociais e 
regionais 
D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 
 
36) Sobre a administração pública, com base no disposto da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil em seu Artigo 37, indique abaixo a alternativa que 
apresenta a assertiva CORRETA : 
 
A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei. 
B) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, prorrogável uma 
vez, por mais um ano. 
C) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
D) É inconstitucional a lei que estabelecer casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
 
37) A Constituição Federal de 1988 prevê a soberania popular como uma forma de 
exercícios dos direitos políticos. A Lei Orgânica Municipal de Bauru também trata 
desse assunto e, em seu Artigo 195, prevê as formas de como a soberania popular será 
exercida. Assinale abaixo a alternativa INCORRETA  sobre como é exercida a 
soberania popular nos termos da Lei Orgânica Municipal. 
 
A) Pelo uso da tribuna nas sessões plenárias da Câmara Municipal por liderança 
comunitária, conforme dispuser seu Regimento Interno. 
B) Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. 
C) Pela participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento 
democrático de suas instituições. 
D) Pelo voto indireto e aberto com igual valor para todos. 
 
 
38) Sobre as férias do funcionário público municipal, nos termos da Lei Municipal nº 
1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru, indique a alternativa abaixo que apresenta assertiva INCORRETA . 
 
A) O funcionário terá direito ao gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, observada a 
escala que for aprovada. 
B) É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. 
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C) É proibida qualquer hipótese de acumulação de férias. 
D) Durante as férias o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse 
em exercício. 
 
 
39) Dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru que o 
vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo 
correspondente ao valor do padrão fixado em lei e que a remuneração é a retribuição 
paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão de 
vencimento e mais as cotas ou percentagens que lhe tenham sido atribuídas por lei. 
Sobre esta matéria, conforme regulamentação da Lei Municipal nº 1.574, de 1º de 
janeiro de 1971, indique abaixo a alternativa INCORRETA: 
 
A) O funcionário perderá 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração diária, quando 
comparecer ao serviço dentro da hora seguinte marcada para o início do expediente ou 
quando dele se retirar dentro da última hora. 
B) O vencimento, remuneração ou qualquer vantagem atribuída ao funcionário não 
poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora em qualquer hipótese. 
C) O vencimento ou remuneração do funcionário não poderão sofrer outros descontos 
além dos obrigatórios e os autorizados por lei. 
D) O funcionário perderá o vencimento ou remuneração do dia, quando não comparecer 
ao serviço, salvo quando abonadas por motivo relevante, alegado por escrito, no 
primeiro dia em que comparecer ao serviço. 
 
 
40) O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de 
Bauru organizado na forma da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 tem por 
finalidade assegurar, mediante contribuição, aos seus beneficiários os meios 
indispensáveis de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, inatividade e 
falecimento. Sobre os princípios que regem este regime de previdência, indique abaixo a 
alternativa INCORRETA :  
 
A) Universalidade de participação nos planos previdenciários. 
B) Valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo vigente no 
Estado de São Paulo. 
C) Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 
D) Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação 
dos servidores efetivos em atividade e dos aposentados. 
 


