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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 (11 
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 2,50 (dois pontos e meio) 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 22/02/2022, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 19/03/2022 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 11, de 22/02/2020 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – 

SERVENTE DE ESCOLA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) José é Servente de Escola no município de Bauru e conhece com propriedade o art. 13 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, tem conhecimento que ao identificar marcas 

de agressão e suspeitar de maus tratos em um aluno da escola, o servente de escola deve: 

 

A) Ligar imediatamente para Polícia, uma vez que se trata de situação de violência. 

B) Ligar primeiramente para os pais envolvidos para se certificar se a situação realmente 

procede. 

C) Informar o seu superior imediato, que encaminhará o caso ao Conselho Tutelar. 

D) Informar o professor da turma, que fará uma visita à família para esclarecer a situação. 

      

 

02) Todos os dias o Diretor da escola municipal Planeta Azul recebe reclamações de pais quanto 

aos horários de abertura e fechamento dos portões que não acontecem de acordo com o 

prescrito, ou seja, sempre com atrasos que dificultam a vida da comunidade. Desta forma, o 

Diretor da escola lembrou ao servente da unidade que uma das suas tarefas é a de: 

 

A) Atender os pais e encaminhar os problemas que julgar necessários à Direção da Escola. 

B) Fiscalizar se todos os departamentos da escola estão em perfeito funcionamento. 

C) Dar manutenção aos equipamentos da escola, como portões e fechadura que não estão em 

condições de utilização. 

D) Auxiliar no atendimento e organização dos horários de entrada, recreio e saída dos alunos, se 

responsabilizando pela abertura e fechamento dos portões, quando necessário. 

 

 

03) Durante uma troca de aulas, alguns alunos iniciaram uma brincadeira de pichação nas 

carteiras e paredes da escola. Verificando a confusão, o servente de escola colocou os 

envolvidos na brincadeira de castigo e deu-lhes a tarefa de limpar todas as carteiras e faxinar a 

escola. Segundo o art.18 do ECA, essa atitude do servente está: 

 

A) Incorreta, porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. 

B) Correta, uma vez que sua atitude teve a intenção de educar as crianças. 

C) Correta do ponto de vista de manter a escola organizada e em bom estado. 

D) Incorreta para o servente e correta para os alunos darem o bom exemplo aos demais. 

 

 

04) Os professores da escola Municipal Jardim das Flores preparavam uma apresentação para as 

comemorações de Folclore e solicitaram o apoio do Servente de Escola. Uma das alunas 

afirmou que não poderia participar do evento, pois, segundo ela, sua religião não permitia. A 

este respeito é CORRETO afirmar que: 

 

A) A aluna tem o seu direito resguardado, segundo o art. 16 do ECA, liberdade à crença e ao 

culto religioso. 

B) Neste caso, por se tratar de uma apresentação da escola em Calendário homologado, a aluna 

deveria participar. 
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C) A aluna poderia ter boa vontade e estímulo para participar da atividade, uma vez que era para 

a sua própria formação. 

D) Alunos e professores precisam chegar a uma decisão, já que as atividades previstas deveriam 

atender a todos. 

 

 

05) Um Diretor de escola, desconsiderando as normas estabelecidas no ECA, impôs a seguinte 

regra ―Será impedida a entrada, na escola, dos alunos que não estiverem devidamente 

uniformizados. O servente da escola, pessoa bem informada e conhecedora do ECA Lei 8069/90 

contestou afirmando que: 

 

A) O aluno que não estiver de uniforme poderá vir com vestimenta similar e assistir às aulas. 

B) O aluno deverá retornar imediatamente à sua residência e se quiser entrar, providenciar o 

uniforme. 

C) O aluno poderá entrar na escola sem uniforme uma vez que a Lei lhe assegura esse direito. 

D) O aluno poderá entrar na escola sem uniforme, porém não na sala de aula. 

 

 

06) O diretor da escola Jardim Feliz recebeu denúncias de que um servente de escola colocava 

apelidos nos estudantes, ressaltando negativamente algum aspecto físico, modo de andar ou de 

falar, ridicularizando os alunos perante os colegas. O diretor alertou o servente reportando-se ao 

ECA (art.17), afirmando que isso não poderia mais acontecer, pois com sua atitude, segundo o 

ECA, ele estava: 

 

A) Importunando o andamento das aulas. 

B) Criando problemas com os pais de alunos e comunidade extraescolar. 

C) Desrespeitando o Diretor, que é a autoridade maior. 

D) Violando o direito de respeito à imagem das crianças e dos adolescentes. 

 

 

07) Marina, funcionária pública da Prefeitura Municipal de Bauru, faltou ao trabalho por motivo 

relevante e no dia subsequente, requereu por escrito a falta abonada. De acordo com a Lei 

1574/71 podemos afirmar que: 

 

A) A falta abonada é um direito do servidor Público Municipal e pode ser requerida a qualquer 

momento, sem necessidade de deferimento. 

B) Não há no serviço público municipal a concessão de faltas abonadas, devendo o servidor 

recorrer se assim precisar à licença saúde. 

C) A falta abonada só poderá ser usada pelos servidores pertencentes aos serviços essenciais, 

quando requerida e deferida antecipadamente, salvo os casos excepcionais, à critério da 

administração. 

D) As faltas abonadas somente devem ser requeridas, se o superior imediato assim estabelecer 

com antecedência. 

 

 

08) Janaína é funcionária pública da Prefeitura Municipal de Bauru, regida pela Lei 1574/71 e 

foi transferida para outro cargo efetivo em repartição diferente. De acordo com a lei, tal 

situação: 

 

A) Não é possível, uma vez que o funcionário somente poderá ser transferido para outro cargo 

se prestar um novo concurso. 

B) É possível, uma vez que o funcionário poderá ser transferido para outro cargo de provimento 

efetivo para a mesma repartição ou para repartição diferente. 
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C) É possível se for um funcionário de excelência que já tenha passado do estágio probatório e 

tiver uma indicação do prefeito. 

D) Não é possível tal ação no serviço privado.  

 

 

09) Alberto, servente da escola Municipal Jardim Encantado, ao tomar conhecimento do fato de 

que um dos alunos é vítima de maus tratos na família, informou ao diretor da escola que 

imediatamente oficiou ao Conselho Tutelar, para as providências cabíveis. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a iniciativa da escola está, nesse caso:  

 

A) Incorreta, pois cabe à família cuidar e zelar pelo bem estar dos seus filhos. 

B) Correta, pois cabe aos Diretores de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao 

Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. 

C) Correta por transferir ao Diretor da Escola a tutela destes alunos, a partir deste fato. 

D) Incorreta, pois a primeira atitude deveria ser a de perguntar para a família e vizinhos, antes 

de remeter ao Conselho Tutelar. 

 

 

10) Falar sobre os hábitos higiênicos do funcionário em seu ambiente de trabalho é, com 

certeza, falar sobre os hábitos de higiene pessoal do indivíduo. Sendo assim, indique os 

hábitos de higiene pessoal indispensáveis para uma boa saúde: 

 

I- Usar sempre roupas limpas. 

II- Sempre carregar álcool em gel 46º. 

III- Manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas. 

IV- Ter medicamentos básicos disponíveis para uma possível emergência. 

V- Cuidar da higiene bucal. 

 

Estão CORRETAS apenas as alternativas: 

 

A) I, III, V. 

B) I, II, III. 

C) II, IV, V. 

D) II, III, V. 

 

11) O procedimento de limpeza manual molhada utiliza os seguintes materiais e 

produtos: 

 

A) Solução detergente e esfregão. 

B) Pano úmido e vassoura. 

C) Álcool em gel e pano seco. 

D) Papel toalha e álcool 70º. 

 

 

12) Sobre a limpeza de sanitários, qual das opções abaixo deve ser feita primeiro? 

 

A) Lavar a parte externa do vaso esfregando com pano ou esponja e solução detergente. 

B) Despejar solução de hipoclorito de sódio dentro e nas bordas do vaso. 
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C) Remover a sujeira aderida, dentro e fora do vaso, usando vassoura com saponáceo. 

D) Esfregar todo interior do vaso com escova própria, devendo atingir o mais fundo 

possível. 

 

 

13) No serviço de limpeza é comum o contato com produtos químicos e todos 

apresentam algum risco para quem os manuseia. As afirmações abaixo são 

procedimentos corretos para manuseio e armazenamento desses produtos, EXCETO: 

 

A) Em qualquer diluição de produto concentrado, devem-se seguir as orientações do 

fabricante. 

B) As diluições devem ser feitas sempre acrescentando água ao produto e não ao 

contrário. 

C) O armazenamento deve ser feito em locais distante de crianças, temperatura 

ambiente e/ou conforme orientações do fabricante. 

D) A mistura de produtos de limpeza é realizada para aumentar eficácia, contanto que 

estejam devidamente armazenados e rotulados. 

 

 

14) O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) dependerá do procedimento a 

ser realizados pelo profissional. O uso de botas impermeáveis é recomendado na 

seguinte situação: 

 

A) Quando recolher resíduos contaminados e na diluição de produtos químicos. 

B) Nos momentos de limpeza seca, úmida ou molhada. 

C) Para atividades de lavagem em geral. 

D) Em todo horário de trabalho envolvendo limpeza e organização do ambiente. 

 

 

15) Existem recomendações importantes sobre rotulagem de produtos de limpeza e 

desinfecção. Qual afirmação abaixo está CORRETA? 

 

A) Todos os produtos de limpeza e desinfecção devem estar regularizados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), possuir rótulo legível, sem manchas e 

informar a data de validade. 

B) As informações necessárias no rótulo são apenas nome do produto e fabricante, data 

de fabricação e instruções de uso. 

C) É obrigatório data de fabricação do produto, porém, por não ser produto alimentício, 

pode ser utilizado fora da data de validade. 

D) Produtos de limpeza e desinfecção caseiros são autorizados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e não necessitam de rótulos. 

 

16) A gestão de resíduos sólidos é pautada em: 

 

A) 3R (reduzir, reutilizar e reciclar) 

B) 5R (repensar, reduzir, reclassificar, reutilizar e reciclar) 
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C) Não geração, seguida pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

adequada dos rejeitos. 

D) Focar na disposição final dos rejeitos, uma vez que os lixões estão aumentando no 

Brasil nos últimos anos. 

 

17) Os produtos abaixo são classificados como papel. Qual deles pode ser reciclado se 

destinado corretamente? 

 

A) Papel higiênico. 

B) Etiquetas adesivas. 

C) Fotografias. 

D) Jornal. 

 

 

18) Coleta diferenciada de materiais recicláveis, triados na fonte, feita de forma 

complementar a coleta regular, é denominada: 

 

A) Coleta seletiva. 
B) Coleta de resíduos sólidos urbanos. 

C) Coleta domiciliar comum. 

D) Centrais de triagem. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões: 19, 20, 21, 22 e 23.  

 

Como equilibrar razão e emoção no ambiente de trabalho 

 

(Empresas se voltam a promover workshops e treinamentos de olho no desenvolvimento das 

competências socio emocionais, as chamadas soft skills). 

  Ter uma base academica e experiência profissional consistente são fundamentais para se 

destacar em um mercado de trabalho altamente competitivo. Nos últimos anos, contudo, 

competências atreladas a inteligência emocional vêm ganhando espaço no mundo corporativo 

por serem uma grande aliada da inovação. E esta é a palavra chave para enfrentar os desafios 

desta nova era, marcada por rápidas transformações promovidas pela volatilidade, pela 

incerteza, pela complexidade e pela ambiguidade, que conceituam o chamado mundo VUCA – 

do inglês volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. 

   Ao olhar o panorama atual, percebo a importância da inteligência emocional justamente por 

estimular a busca pelo auto conhecimento à medida que fornece a clareza necessária para ter 

contato consigo mesmo, identificando fraquezas e potencialidades. Como consequência, é 

possível mapear as emoções, o que é essencial para a tomada de decisões assertivas e coerentes 

diante de diferentes situações, principalmente sob forte estresse. E este é um dos seus grandes 

trunfos: saber dosar as emoções de acordo com a circunstância, equilibrando ousadia e 

prudência. 

  Além disso, o desenvolvimento da inteligência emocional aprimora habilidades como 

criatividade, comunicação, equilíbrio e empatia, melhorando o convívio não só no ambiente de 

trabalho como também na vida pessoal, considerando que dedicamos boa parte do nosso tempo 

a carreira. 
  É por esse motivo que muitas empresas que oferecem atividades focadas em competências 

técnicas, as chamadas hard skills (por meio de cursos de idiomas e especialização), começam a 

voltar seus olhos para as habilidades comportamentais ou soft skills, com o objetivo de fornecer 
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as ferramentas necessárias para o desenvolvimento integral do ser humano em todas as suas 

frentes. 

Prova disso é que muitas empresas estão promovendo workshops e treinamentos in company 

abordando inúmeros temas atrelados a inteligência emocional como métodos de comunicação 

não agressiva, práticas de liderança e técnicas de negociação. Também cresce a oferta por 

cursos de mindfulness que utilizam técnicas de meditação para atingir atenção plena e foco no 

presente, o que é extremamente necessário em um cotidiano atribulado com tantas tarefas onde 

a sensação é que o relógio anda cada vez mais acelerado. 

Acredito que o ser humano é a essência do trabalho e é preciso apostar em novas 

iniciativas que proporcionem os recursos necessários para que os colaboradores desenvolvam 

suas próprias capacidades. 

Isso se torna ainda mais relevante em empresas cujo maior foco é a busca pela inovação, pois a 

bussola aponta sempre para caminhos ainda desconhecidos. Afinal, não se pode obter 

resultados diferentes fazendo tudo da mesma maneira. E é isso que estamos constatando: o 

crescimento de cada colaborador, pessoal e profissional, é o fator decisivo que impulsiona o 

crescimento da empresa. 

Texto adaptado de autoria de Fernando Teles, country manager da Visa do Brasil. 
Fonte: https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/como-equilibrar-razao-e-emocao-no-

ambiente-de-trabalho/ 

 

 

19) Considerando o título: ―Como equilibrar razão e emoção no ambiente de trabalho”  e os 

seguintes trechos: 

  

I- ―Ter (...) experiência profissional consistente...‖ 

II- ―...o desenvolvimento da inteligência emocional aprimora habilidades como criatividade, 

comunicação, equilíbrio e empatia, melhorando o convívio não só no ambiente de trabalho 

como também na vida pessoal...‖  

 

É possível afirmar que o tema central do texto é:  

 

A) A preocupação de empresas com o gasto na formação dos seus funcionários com as 

chamadas soft skills.   

B) A empresa VUCA tem servido de modelo e referência significativa ao formar profissionais 

para atuarem como soft skills.  

C) As práticas de liderança e técnicas de negociação são as mais procuradas nos cursos de 

mindfulness.  

D) O crescimento de uma empresa está associado ao investimento feito em treinamentos e 

workshop para o desenvolvimento da inteligência emocional e profissional do funcionário.   

 

 

20) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso ou não do acento grave , que é sinal 

indicativo de crase. Os trechos abaixo foram retirados do texto e já estavam adaptados para esta 

questão.  

 

A) ―à promover‖; ―à inteligência emocional‖; ―à circunstância‖ ; ―à carreira‖; a essência‖   

B) ―a promover‖; ―à inteligência emocional‖; ―a circunstância‖; ―à carreira‖; a essência‖  

C) ―à promover‖; ―à inteligência emocional‖; ―à circunstância‖ ; ―a carreira‖; à essência‖ 

D) ―a promover‖; ―a inteligência emocional‖; ―a circunstância‖; ―à carreira‖; à essência‖ 

 

 

21) As palavras abaixo foram retirados do texto e já estavam adaptadas para esta questão. 

Assinale a alternativa CORRETA quanto à acentuação.  

 

https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/como-equilibrar-razao-e-emocao-no-ambiente-de-trabalho/
https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/como-equilibrar-razao-e-emocao-no-ambiente-de-trabalho/
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A) academica; volatilidade; assertivas; bussola. 

B) acadêmica; volatilidade; assêrtivas; bússola. 

C) academica; volatilídade; assertivas; bússola. 

D) acadêmica; volatilidade; assertivas; bússola.  

 

 

22) No trecho ―Afinal, não se pode obter resultados diferentes fazendo tudo da mesma 

maneira.‖ A expressão ―Afinal‖, empregada em seu sentido denotativo, pode ser substituída por 

qual expressão das alternativas abaixo , sem alterar a mensagem e a informação transmitida pelo 

enunciado. 

   

A) Primeiramente. 

B) Mas.  

C) Enfim.  

D) Contudo.  

   

 

23) As palavras abaixo foram retirados do texto e já estavam adaptadas para esta questão. 

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso ou não do hífen, de acordo com a Nova 

Ortografia.  

 

A) Socioemocionais; palavra – chave; autoconhecimento.  

B) Socio-emocionais; palavrachave; auto-conhecimento. 

C) Socioemocionais; palavrachave; autoconhecimento. 

D) Socioemocionais; palavra – chave; auto-conhecimento. 

 

Leia a tirinha a seguir e responda as questões nº 24 e 25:  

 

   
Fonte:https://tiroletas.wordpress.com/2014/08/04/pleonasmo/  

 

 

24) Assinale a alternativa que, de acordo com a Norma Padrão,   elimina o Pleonasmo, 

apresenta denotativa e corretamente a reformulação da frase mantendo a mensagem pretendida 

pela personagem  ao dar uma ordem para o cachorro.  

 

A) ―Saia para fora, Rex!‖  

B) ―Saia , Rex!‖  

C) ―Sai fora, Rex!‖ 

D) ―Saia para fora imediatamente, Rex‖  

 

  

25) Assinale a alternativa que classifica adequada e respectivamente o verbo ―Saia‖ , conjugado 

na frase e a classificação do termo acessório  ―Rex‖.  

 

A) Imperativo afirmativo e vocativo.  

B) Infinitivo pessoal e adjetivo. 

https://tiroletas.wordpress.com/2014/08/04/pleonasmo/
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C) Presente do indicativo e interjeição. 

D) Pretérito perfeito do subjuntivo e aposto. 

 

MATEMÁTICA 

 

26) Uma sala de aula deverá ser arrumada com a seguinte disposição: 5 (cinco) fileiras e cada 

fileira com 7 (sete) carteiras. Qual será o total de carteiras na sala de aula? 

 

A) 35 carteiras. 

B) 12 carteiras. 

C) 30 carteiras. 

D) 15 carteiras. 

 

 

27) Um aluno utiliza 2 ml (dois mililitros) de sabonete líquido para lavar as mãos. Se a escola 

possui 300 (trezentos) alunos e cada aluno lava as mãos 4 (quatro) vezes ao dia, qual será o 

consumo, em litros, de sabonete líquido por dia, pelos alunos? 

 

A) 8,0 litros. 

B) 3,5 litros. 

C) 2,4 litros. 

D) 6,0 litros. 

 

 

28) Para limpar 15 (quinze) carteiras escolares, utiliza-se 500 ml (quinhentos mililitros) de 

desinfetante. Para limpar 90 (noventa) carteiras escolares, quantos litros de desinfetantes serão 

necessários?  

 

A) 5 litros. 

B) 6 litros. 

C) 4 litros. 

D) 3 litros. 

 

 

29) Uma escola possui 400 (quatrocentos) alunos matriculados. Supondo que em um 

determinado dia compareceram 360 (trezentos e sessenta) alunos. Qual a quantidade de ausência 

de alunos em porcentagem (%)? 

 

A) 30 %. 

B) 10 %. 

C) 40 %. 

D) 16 %. 

 

 

30) Um produto de limpeza concentrado indica em sua instrução que deverão ser diluídos 2 l 

(dois litros) do produto em 10 l (dez litros) de água.  Qual a fração que corresponde essa 

relação? 

 

A)  

 

B)  
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C)  

 

D)  

 

LEGISLAÇÃO 

 

31) De acordo com a Lei nº 4.830 de 17 de maio de 2002, o salário-maternidade é devido: 

 

A) À segurada, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início entre 28 (vinte e oito) dias 

antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

B) À segurada, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início entre 30 (trinta) dias antes 

do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

C) À segurada, por 140 (cento e quarenta) dias consecutivos, com início entre 28 (vinte e oito) 

dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

D) À segurada, por 140 (cento e quarenta) dias consecutivos, com início entre 30 (trinta) dias 

antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

 

 

32) Considerando os termos da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 no que respeita à 

competência dos Diretores de Divisão, é CORRETO afirmar que:  

 

A) prestarão assessoria e assistência direta e imediata ao Secretário Municipal e ao Chefe de 

Seção a que estejam subordinados. 

B) não poderão exercer atribuições delegadas pelo Secretário Municipal. 

C) poderão exercer atribuições delegadas pelos Chefes de Seção. 

D) prestarão assessoria e assistência direta e imediata ao Secretário Municipal e ao Diretor de 

Departamento a que estejam subordinados. 

 

 

33) Quanto aos servidores públicos municipais, é CORRETO afirmar que: 

 

A) A investidura em cargo público municipal depende de aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração. 

B) A investidura em cargo público municipal depende de aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, inclusive quanto às nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração. 

C) A investidura em cargo público municipal não depende de aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração. 

D) A investidura em função pública municipal depende de aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, inclusive as nomeações para função em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração. 
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34) De acordo com o artigo 3º da Lei Orgânica do Município de Bauru, são Poderes do 

Município, independentes e harmônicos entre si: 

 

A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

B) O Legislativo e o Judiciário. 

C) O Legislativo e o Executivo. 

D) O Judiciário e o Executivo. 

 

 

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

 

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

de sua competência exclusiva. 

B) Poderá delegar ao Chefe de seu Gabinete ou a Secretários Municipais atribuições que não 

sejam de sua competência exclusiva. 

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

e demais servidores púbicos que ocupem cargo de chefia, quaisquer atribuições que não sejam 

de sua competência exclusiva. 

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

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

não sejam de sua competência exclusiva. 

 

ATUALIDADES 

 

36) O trecho abaixo, publicado na Revista Veja no dia 24 de junho de 2018, diz respeito às 

limitações sofridas pelas mulheres ao longo dos séculos na Arábia Saudita.  

 

―A ‗segregação de gênero‘ é aplicada no país segundo a interpretação saudita da Sharia e, como 

consequência, as mulheres só podem frequentar certos espaços públicos mistos quando 

acompanhadas por um homem da família –– normalmente pai, irmão, marido ou filho. 

Vestimentas que cubram a maior parte do corpo também são obrigatórias tanto para homens 

quanto mulheres. Para elas, a vestimenta mais comum em público é a abaya, que deixa à mostra 

apenas os olhos e as mãos‖. (https://veja.abril.com.br/mundo/por-que-mulheres-so-hoje-

conquistam-direito-de-dirigir-na-arabia-saudita/) 

  

No ano de 2018 as mulheres Sauditas, através de muito esforço, conseguiram pela primeira vez 

os direitos de:  

 

A) Obter a carteira de motorista e dirigir. 

B) Sair em público sem a abaya. 

C) Frequentar lugares públicos até então permitidos apenas aos homens. 

D) Andar nas ruas sozinhas, sem precisarem ser acompanhadas por um homem. 

 

 

37) Desde Agosto de 2019 as praias brasileiras estão sendo atingidas por manchas de óleo, 

inclusive atingindo locais de preservação ambiental. Qual região do país foi a primeira a ser 

atingida? 

 

A) Norte. 

B) Sudeste. 

C) Nordeste. 

D) Sul. 

 

https://veja.abril.com.br/mundo/por-que-mulheres-so-hoje-conquistam-direito-de-dirigir-na-arabia-saudita/
https://veja.abril.com.br/mundo/por-que-mulheres-so-hoje-conquistam-direito-de-dirigir-na-arabia-saudita/
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38) No início do ano de 2020, o general Qassem Soleimani da Força Al Quds, apontado como o 

―cérebro da estratégia militar e geopolítica‖ de seu país foi assassinado no aeroporto de Bagdá, 

no Iraque, em um ataque ordenado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald 

Trump. Qual o país de nacionalidade do general? 

 

A) Israel.  

B) Turquia. 

C) Síria. 

D) Irã. 

 

 

39) Treze adolescentes da Tailândia foram resgatados no ano de 2018 após ficarem duas 

semanas presos numa caverna. Os menores entraram na caverna, para: 

 

A) Escapar da chuva, quando a tempestade inundou o local. 

B) Uma excursão da escola onde estudavam. 

C) Brincarem no local. 

D) Proteger-se de um confronto entre policiais e civis.  

 

 

40) O ano de 2020 começou com uma cidade brasileira passando por um problema grave de 

saúde pública, conforme o trecho da reportagem do site UOL: 

 

“De acordo com a Cedae, o problema —detectado na primeira semana do mês— se deve à 

presença já confirmada de geosmina em amostras coletadas. Esta é uma substância orgânica 

produzida por um tipo de alga, responsável por mudar as características do recurso. Apesar de a 

companhia garantir que não há problema no consumo, moradores seguem desconfiados quanto à 

qualidade do que chega às suas casas. Enquanto isso, algumas perguntas continuam sem 

respostas definitivas. A extensão do problema e a origem da proliferação de geosmina, por 

exemplo, foram explicadas parcialmente pela Cedae, que credita a substância às chuvas e às 

altas temperaturas registradas no verão. Já especialistas garantem que faltam políticas efetivas 

de combate ao problema. No momento, nem mesmo a Cedae sabe dizer quando a água que vem 

do rio Guandu chegará em condições ideais às casas abastecidas pelo sistema hídrico‖. 

Fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/01/16/crise-da-agua-no-rio-4-

perguntas-sobre-consumo-e-origem-do-problema.htm) 

 

Qual o município brasileiro que enfrentou o problema com o fornecimento de água? 

 

A) Florianópolis. 

B) São Paulo. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/01/16/crise-da-agua-no-rio-4-perguntas-sobre-consumo-e-origem-do-problema.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/01/16/crise-da-agua-no-rio-4-perguntas-sobre-consumo-e-origem-do-problema.htm

