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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 (10 

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 22/03/2022, e a Classificação Final a partir do dia 

14/04/2022 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de 

AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Historicamente a criação das 

primeiras creches está relacionada com a 

definição de creche assistencialista, com 

o objetivo de oferecer cuidados básicos.  

O principal objetivo da criação dessas 

instituições assistencialistas foi: 

 

A) Acolher as crianças quando seus pais 

trabalhavam o período integral e não 

tinham em hipótese nenhuma com quem 

deixar seus filhos. 

B) Ofertar emprego para a maioria das 

jovens moças que se formavam no curso 

Normal. 

C) Proporcionar uma melhor qualidade 

de tempo livre para jovens mães 

poderem manter o auto cuidado e 

cuidados com os afazeres domésticos. 

D) Outorgar o certificado de Fábrica 

Solidária a todas as fábricas que 

oferecessem o serviço de creche para as 

funcionárias. 

 

 

02) O brincar é atividade essencial para 

o desenvolvimento da criança, é um 

momento em que ela pode representar 

através do simbólico, aspectos presentes 

em sua realidade. O brincar está 

relacionado ao desenvolvimento: 

 

A) Da alegria da criança, da satisfação 

da mãe, da imaginação, da atenção, 

percepção sensorial e da criatividade da 

criança. 

B) Da percepção da memória, da 

afetividade, da imaginação, 

aprendizagem, linguagem e atenção. 

C) Da percepção sensorial da criança, da 

alegria da mãe, da imaginação da 

educadora e da responsabilidade da 

instituição. 

D) Da imaginação da professora, da 

alegria e aprendizagem da criança, da 

satisfação da mãe e da instituição. 

 

 

03) A Educação como processo de 

humanização deve ser permeada por 

praticas educativas que levem as 

crianças a máxima apropriação da 

cultura produzida historicamente pela 

humanidade. Esse é um processo que 

deve ser iniciado: 

 

A) Nos compêndios literários que tratam 

da infância. 

B) Com os avós que cuidam de crianças. 

C) Com o trabalho desenvolvido nas 

creches. 

D) Nos hospitais e consultórios 

pediátricos. 

 

 

04) Segundo a Lei Nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, conhecida como Estatuto 

da Criança e do Adolescente, no que diz 

respeito a atenção à criança, atribui que 

assegurar o direito de atendimento em 

creche é dever: 

 

A) Das empresas. 

B) Da família. 

C) Das ONGs – Organizações Não 

Governamentais 

D) Do Estado. 

 

 

05) Uma criança chega pela manhã na 

creche e apresenta diversos hematomas, 

escoriações pelo corpo e marcas de 

queimadura. Se o profissional da creche 

não comunicar à autoridade competente 

esta situação, a qual caracteriza-se como 

suspeita de maus tratos, o ECA 

caracteriza como infração administrativa 

passível de: 
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A) Multa de três a vinte salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso 

de reincidência. 

B) Advertência do superior imediato, 

aplicando-se suspensão do cargo em 

caso de reincidência. 

C) Exoneração do cargo, sem o direito 

de ampla defesa. 

D) Suspensão do cargo, aplicando-se 

exoneração em caso de reincidência. 

 

 

06) Desde as primeiras creches criadas, o 

foco das ações para com as crianças 

esteve centrada no cuidar. Entretanto, 

com o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas referentes ao desenvolvimento 

infantil, atualmente é possível 

AFIRMAR que:  

 

A) O cuidado é uma ação separada do 

ato educativo. 

B) O cuidado é uma ação indissociável 

do ato educativo. 

C) O cuidado é uma ação indiferente ao 

ato educativo. 

D) O cuidado é uma ação suplementar ao 

ato educativo. 

 

 

07) Proporcionar às crianças a 

exploração dos ambientes de maneiras 

diversas, pela manipulação, observação, 

é construir sentidos pessoais e 

significados coletivos, enquanto se 

constituem como sujeitos pela 

apropriação de modos singulares das 

formas culturais existentes de agir, 

pensar e sentir. Essa prática descrita 

caracteriza-se como: 

 

A) Enfatizar o cuidar em detrimento do 

educar. 

B) Enfatizar o educar em detrimento do 

cuidar. 

C) Educar e cuidar de modo 

indissociável. 

D) Educar e cuidar de modo 

dicotomizado. 

 

08) Uma característica frequente que 

evidencia a relação de cuidado na ação 

pedagógica com bebês, proporcionada 

nos momentos de higiene, alimentação e 

sono é a: 

 

A) Atenção descritiva. 

B) Atenção analítica. 

C) Atenção compartilhada. 

D) Atenção individualizada. 

 

 

09) No ambiente da creche, a relação 

que se estabelece com o bebê e a criança, 

no processo de cuidar, também é uma 

ação educativa, quando: 

 

A) As atitudes e processos de cuidados 

corporais conduzem a experiências ricas 

ao bebê e à criança, que proporcionam 

aprendizados sobre si mesmos, sobre o 

outro, sobre o meio físico, social e 

cultural onde vivem. 

B) As atitudes e processos de cuidados 

corporais são rápidos e aligeirados junto 

ao bebê e à criança, de modo que se 

otimize o tempo pedagógico para 

aprendizados sobre o meio físico, social 

e cultural onde vivem. 

C) As atitudes e processos de cuidados 

corporais são bem demorados junto ao 

bebê e à criança, pois eles por sí só são 

mais importantes que os conteúdos 

pedagógicos sob a responsabilidade da 

professora.  

D) As atitudes e processos de cuidados 

corporais são de responsabilidade 

exclusiva da família junto ao bebê e à 

criança, cabendo a creche proporcionar 

aprendizados sobre si mesmos, sobre o 

outro, sobre o meio físico, social e 

cultural onde vivem. 

 

 

10) As crianças que convivem no espaço 

de uma creche ou pré-escola e interagem 

com os colegas e profissionais da 

unidade, continuam interagindo 

diariamente com seus familiares nas 

comunidades onde residem e com as 

quais se relacionam. Portanto, é 
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importante que o profissional da creche 

que atue junto a essa criança tenha 

conhecimento das práticas sociais e as 

políticas públicas voltadas à prevenção e 

ao controle dos problemas de saúde 

prevalentes: 

 

A) na creche. 

B) na comunidade. 

C) na cidade toda. 

D) na casa da criança e trabalho da mãe. 

 

 

11) De acordo com o Protocolo Sanitário 

(Etapa 1) para a Educação do Governo 

Estadual de São Paulo em atenção à 

COVID-19, a higienização das mãos é 

obrigatória para funcionários e 

estudantes. Com base nas diretrizes do 

Protocolo é CORRETO afirmar que 

funcionários e estudantes devem:  

 

A) Lavar as mãos com água e sabão sem 

a necessidade da utilização de álcool em 

gel na sala de aula. 

B) Higienizar as mãos apenas com 

álcool em gel 70%, sem a necessidade de 

usar água e sabão durante a permanência 

na escola. 

C) Lavar as mãos com água e sabão ou 

higienizar com álcool em gel 70% ao 

entrar e sair da instituição de ensino, ao 

entrar e sair da biblioteca e antes das 

refeições. 

D) Higienizar as mãos com água e sabão 

somente após as refeições na escola. 

 

 

12) É importante trocar as fraldas da 

criança regularmente. A combinação da 

urina com as bactérias presentes nas 

fezes pode causar irritação e levar a 

erupções na pele. Nessa direção, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) A troca da fralda deve ocorrer a cada 

10 minutos quando a criança estiver 

incomodada e chorando. 

B) É necessário fazer a troca antes de 

cada refeição e sempre que a criança 

evacuar.  

C) Não é necessário realizar a troca se 

estiver apenas com a umidade decorrente 

da urina. 

D) A troca de fralda deve ocorrer uma 

vez ao dia, garantindo o bem-estar da 

criança na sala de aula e em todos os 

espaços da escola. 

 

 

13) No que se refere aos cuidados 

básicos com a higiene dos bebês, o 

auxiliar de creche deve se atentar para o 

seguinte:  

 

A) O banho deve ser oferecido ao bebê 

em uma água com temperatura adequada 

e em um espaço apropriado, prezando 

pela sua individualidade. 

B) Deve-se reservar um espaço para que 

o auxiliar de creche ofereça um banho 

coletivo aos bebês. 

C) Dispensar a fralda usada em sacolas 

plásticas junto da mochila do bebê. 

D) Ao fazer a limpeza do rosto do bebê, 

escolha uma fralda de pano embebida 

em álcool em gel 70%, garantindo uma 

higienização plena. 

 

14) Durante uma atividade no parque, 

uma criança apresentou um corte na mão 

com sangramento. Neste caso, o que 

NÃO se deve fazer?  

 

A) Aplicar substâncias como pó de café 

ou qualquer outro produto. 

B) Cobrir o ferimento com um pano 

limpo. 

C) Pressionar o local por cerca de 10 

minutos. 

D) Manter o local que sangra em plano 

mais elevado que o coração. 

 

 

15) A função essencial do auxiliar de 

creche é responsabilizar-se pelas 

atividades relativas ao cuidar, educar e 

dar assistência às crianças na faixa etária 

de zero à cinco anos, matriculados nas 

EMEIS e EMEIIS, respeitando cada 

momento do desenvolvimento, seus 
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valores e individualidade. Quanto aos 

cuidados e os procedimentos de 

alimentação, o auxiliar de creche deve: 

 

A) Oferecer refeições a partir de uma 

dieta baseada em carboidratos, gorduras 

e açúcares. 

B) Preparar na ausência da Merendeira, e 

administrar alimento lácteo, papinha, 

sucos e frutas, seguindo os horários 

estabelecidos pela direção da Unidade 

Escolar e orientações da Nutricionista da 

Merenda Escolar.  

C) Realizar atividades pedagógicas com 

os alimentos do dia, convidando uma 

turma de crianças para um preparo 

coletivo. 

D) Dispensar o uso de máscaras no 

refeitório da escola. 

 

 

16) Assaduras são inflamações cutâneas 

(também conhecidas como dermatites) 

bastante comuns em bebês. Os sintomas 

são ardência, sensação de queimadura, 

irritação, coceira e dor. A partir da 

descrição, o que pode causar as 

assaduras? 

 

A) Tosse secretiva/febre alta. 

B) Dor de cabeça. 

C) Acúmulo de calor e umidade 

decorrente da fralda/ 

diarreia/desidratação/uso de 

antibióticos/alergias a sabonetes e 

fraldas. 

D) Sintomas gripais sugestivos de 

Covid-19. 

 

 

17) O uso de luvas durante os 

procedimentos de higiene é essencial. 

Alguns cuidados são importantes para 

que não haja contato com bactérias e 

micro-organismos. Sobre o uso de luvas 

durante a troca é CORRETO afirmar: 

 

A) O par de luvas utilizado na troca de 

fraldas deve ser limpo com álcool em gel 

70% após o uso. 

B) As luvas servem como uma barreira 

de proteção para que tanto o auxiliar de 

creche quanto a criança não se 

contaminem durante o procedimento de 

troca de fraldas. 

C) É necessário que o auxiliar de creche 

permaneça com as luvas em tempo 

integral na Unidade Escolar. 

D) As luvas devem ser providenciadas 

pelas famílias das crianças que ainda 

utilizam fraldas. 

 

 

18) Muito comum na infância e na 

escola, esta é uma doença parasitária, 

causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. É 

uma doença contagiosa transmitida pelo 

contato direto interpessoal ou através do 

uso de roupas contaminadas. O parasita 

escava túneis sob a pele onde a fêmea 

deposita seus ovos que eclodirão em 

cerca de 7 a 10 dias dando origem a 

novos parasitas. De acordo com a 

descrição, qual o nome que ela recebe? 

 

A) Pediculose. 

B) Sarampo. 

C) Rubéola. 

D) Escabiose. 

 

 

19) Primeiros socorros são os 

procedimentos de emergência que 

devem ser aplicados à uma pessoa em 

perigo de vida, evitando o agravamento 

do caso, até que ela receba assistência 

definitiva. Quanto às primeiras atitudes 

na prestação de socorro na escola, o que 

NÃO é CORRETO fazer? 

 

A) Pedir e aceitar a colaboração de 

outras pessoas, sempre se deixando 

liderar pela pessoa que apresentar maior 

conhecimento e experiência. 

B) Deixar a vítima sozinha, oferecendo 

espaço para que ela consiga se acalmar e 

retomar sua consciência. 

C) Ligar para uma unidade de pronto 

atendimento, caso o quadro de gravidade 

for importante e além da sua capacidade 

de ajudar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dermatites
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D) Transmitir confiança, tranqüilidade, 

alívio e segurança à vítima que estiver 

consciente, informando que o auxílio já 

está a caminho. 

 

 

20) Para acompanhar e tratar as 

assaduras em crianças, o auxiliar de 

creche NÃO deve: 

 

A) Manter a pele o máximo de tempo 

possível seca e arejada. 

B) Lavar com água e sabonete neutro. 

C) No caso de bebês que utilizem 

fraldas, fazer trocas freqüentes, sempre 

higienizando a pele entre uma fralda e 

outra. 

D) Higienizar a região íntima da criança 

com lenço ou fralda embebida em álcool 

em gel 70%. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo para responder a 

todas as questões de Língua Portuguesa. 

 

Ensino remoto na pandemia: os alunos 

ainda sem internet após um ano de 

pandemia 

 

Toda terça-feira, Denise*, de 9 

anos, acorda, pega o celular e começa a 

estudar online. Este é o único dia da 

semana que ela tem essa oportunidade, 

porque é o dia de folga da mãe. 

O motivo é que a mãe, de 26 

anos, é a única da casa que tem um 

smartphone. 

Principal fonte de renda de uma 

família numerosa, ela disse que não tem 

condições de comprar um celular, tablet 

ou computador para a filha estudar nos 

outros dias da semana. 

"Eu até cogitei comprar um 

telefone para ela, mas eu recebo um 

salário mínimo e pago quase R$ 200 só 

de luz. Eu compro o celular ou comida. 

O celular mais simples não custa menos 

de R$ 500, fora a internet. Hoje, nossa 

prioridade é ir no mercado para repor o 

que precisa", afirmou à BBC News 

Brasil. 

Esse caso ocorre na maior e mais 

rica cidade do Brasil, mas ilustra o que 

atinge o país inteiro, segundo 

especialistas ouvidos pela reportagem. 

Mesmo depois de mais de um ano do 

início da pandemia causada pelo 

coronavírus, professores de escolas 

públicas dizem que ainda não há uma 

estrutura adequada para os alunos 

aprenderem a distância. 

De acordo com um levantamento 

do Unicef, o Fundo de Emergência 

Internacional das Nações Unidas para a 

Infância, em novembro de 2020, quase 

1,5 milhão de crianças e adolescentes de 

6 a 17 anos não frequentavam a escola 

(remota ou presencialmente) no Brasil. 

Outros 3,7 milhões de estudantes 

matriculados não tiveram acesso a 

atividades escolares e não conseguiram 

estudar em casa. 

No total, 5,1 milhões tinha acesso 

à educação. Entre essas crianças e 

adolescentes sem educação, 41% tinham 

de 6 a 10 anos de idade; 27,8% tinham 

de 11 a 14 anos; e 31,2% tinham de 15 a 

17 anos. 

Em São Paulo, 667 mil 

estudantes de 6 a 17 anos ficaram sem 

estudar em 2020, o que representa 9,2% 

das crianças e adolescentes em idade 

escolar no Estado. 

O Departamento de Ciência 

Política da Universidade de São Paulo 

(USP) e o Centro de Aprendizagem em 

Avaliação e Resultados da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) avaliaram a 

eficiência dos planos de educação 

remota de Estados e capitais. 

Os resultados, mensurados entre 

março e outubro de 2020, mostram um 

cenário bem ruim: a nota média dos 

planos estaduais no Índice de Educação 

a Distância foi de 2,38 (de 0 a 10) e de 

1,6 para os das capitais. 

 

*Denise-nome fictício 
Fonte: 

https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2021/

05/03/ensino-remoto-na-pandemia-os-alunos-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2021/05/03/ensino-remoto-na-pandemia-os-alunos-ainda-sem-internet-apos-um-ano.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2021/05/03/ensino-remoto-na-pandemia-os-alunos-ainda-sem-internet-apos-um-ano.htm
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ainda-sem-internet-apos-um-ano.htm em 

03/05/2021 - 18h27 

 

21) Após a leitura do texto, podemos 

inferir que: 

 

A) alunos da rede particular continuam 

com ensino remoto após a pandemia 

B) alunos da rede pública passam a ter 

aulas presenciais após a pandemia 

C) alunos da rede particular recebem 

sinal melhor de internet para aulas online 

D) alunos da rede pública ainda possuem 

dificuldades de acesso a aulas online 

 

 

22) De acordo com o relato apresentado 

no texto, qual afirmação abaixo é 

FALSA? 

 

A) os celulares custam caro se 

comparado ao salário da família 

B) as famílias priorizam a compra de 

alimentos 

C) as famílias gastam todo dinheiro com 

a conta de luz 

D) a renda familiar normalmente é baixa 

 

 

23) Segundo informações coletadas pela 

reportagem: 

 

A) o caso apresentado ocorre em todo o 

país 

B) o caso apresentado ocorre apenas em 

cidades ricas 

C) o caso apresentado ocorre apenas em 

cidades pobres 

D) o caso apresentado ocorre apenas na 

cidade mais rica do país  

 

 

24) De acordo com dados da Unicef: 

 

A) muitas crianças não tinham celulares 

B) muitas crianças não tinham 

computadores 

C) muitas crianças não queriam estudar 

D) muitas crianças tinham acesso à 

educação  

 

25) No texto, observamos que a palavra 

“país” possui acento agudo. Assinale a 

alternativa que apresenta uma palavra 

que recebe acento gráfico por obedecer a 

mesma regra: 

 

A) relógio 

B) raízes 

C) físico 

D) fórum 

 

 

26) Na frase “A mãe é a única que tem 

um smartphone.”, se passarmos o sujeito 

para o plural, mantendo o tempo verbal, 

teremos: 

 

A) As mães são as únicas que têm um 

smartphone. 

B) As mães são as únicas que tem um 

smartphone. 

C) As mães serão as únicas que têm um 

smartphone. 

D) As mães são as únicas que terão um 

smartphone. 

 

 

27) O trecho do texto “...professores de 

escolas públicas dizem que...” apresenta 

o verbo no presente do indicativo. Se o 

passarmos para o futuro do presente do 

indicativo, teremos a frase: 

 

A) “...professores de escolas públicas 

disseram que...” 

B) “...professores de escolas públicas 

dizeram que...” 

C) “...professores de escolas públicas 

dirão que...” 

D) “...professores de escolas públicas 

diram que...” 

 

 

28) Na frase “Toda terça-feira, Denise*, 

de 9 anos, acorda, pega o celular e 

começa a estudar online.”, a conjunção 

destacada nos transmite a ideia de: 

 

 

 

 

https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2021/05/03/ensino-remoto-na-pandemia-os-alunos-ainda-sem-internet-apos-um-ano.htm
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A) oposição 

B) alternância  

C) conclusão 

D) adição 

 

 

29) No último parágrafo do texto (“Os 

resultados, mensurados entre março e 

outubro de 2020, mostram um cenário 

bem ruim: a nota média dos planos 

estaduais no Índice de Educação a 

Distância foi de 2,38 (de 0 a 10) e de 1,6 

para os das capitais.”) os dois pontos 

usados poderiam ser substituídos por 

qual expressão para que o sentido fosse 

mantido? 

 

A) pois 

B) onde 

C) ou 

D) aonde 

 

 

30) Na frase “Os resultados, 

mensurados entre março e outubro de 

2020, mostram um cenário bem ruim...”, 

o termo destacado pode ser substituído 

por outros, sem prejuízo de sentido, 

EXCETO: 

 

A) medidos 

B) contabilizados 

C) inesperados  

D) calculados 

 

MATEMÁTICA 

 

31) A empresa de ônibus “Voe Alto” 

reajustou 3 vezes a tarifa de ônibus nos 

últimos quatro anos. Os reajustes foram 

de 5%, 4% e 5% respectivamente, sendo 

que a tarifa passou a ser de R$2,35. Qual 

era a tarifa antes do reajuste?  

 

A) O valor da tarifa antes do reajuste era 

de R$ 2,15. 

B) O valor da tarifa antes do reajuste era 

de R$ 2,25. 

C) O valor da tarifa antes do reajuste era 

de R$ 2,05. 

D) O valor da tarifa antes do reajuste era 

de R$ 2,30. 

 

 

32) A imobiliária “Vida Feliz”, acredita 

que o valor de um imóvel no litoral varia 

segundo a lei: V(t) =                 , 
em que t é o número de anos contados a 

partir de hoje. Quanto valerá esse imóvel 

daqui a 2 anos? 

 

A) O imóvel valerá R$ 48.600,00, daqui 

a 2 anos. 

B) O imóvel valerá R$ 162.000,00, 

daqui a 2 anos. 

C) O imóvel valerá R$ 65.000,00, daqui 

a 2 anos. 

D) O imóvel valerá R$ 145.800,00, 

daqui a 2 anos. 

 

 

33) O dono de uma empresa, informou 

que a média dos salários de seus 

funcionários é R$ 4.080,00. Dez por 

cento dos seus funcionários, ganham em 

média R$ 30.000,00. Qual é a média 

salarial dos funcionários restantes? 

 

A) A média salarial dos funcionários 

restantes é de R$ 1.000,00. 

B) A média salarial dos funcionários 

restantes é de R$ 1.200,00. 

C) A média salarial dos funcionários 

restantes é de R$ 1.080,00. 

D) A média salarial dos funcionários 

restantes é de R$ 1.350,00. 

 

 

34) A Escola “Bem Te Vi” pediu aos 

alunos para juntar várias mesas, 

realização de trabalho em grupo. Com o 

tampo destas mesas, formou-se um 

retângulo de 3 metros de comprimento 

por 0,8 metros de largura. Sabendo-se 

que o tampo de cada mesa do aluno, 

mede 60 centímetros de comprimento 

por 40 centímetros de largura, quantas 

mesas foram utilizadas para este fim? 

 

A) Foram utilizadas 24 mesas. 

B) Foram utilizadas 100 mesas. 
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C) Foram utilizadas 12 mesas. 

D) Foram utilizadas 10 mesas. 

 

 

35) Diogo trabalha como vendedor na 

loja “Serve Bem” e seu salário mensal é 

calculada da seguinte maneira: uma 

quantia fixa de R$ 1.500,00 mais 4% do 

valor das vendas que ele efetuar no mês. 

Se em determinado mês Diogo vendeu 

equivalente a R$ 10.000,00 em produtos; 

qual será o valor do seu salário? 

 

A) Seu salário neste mês será de R$ 

1.900,00. 

B) Seu salário neste mês será de R$ 

1.800,00. 

C) Seu salário neste mês será de R$ 

1.700,00. 

D) Seu salário neste mês será de R$ 

1.600,00. 

 

 

36) Para ajudar na festa de sua 

formatura, Matheus comprou certa 

quantidade de “trufas”, que serão 

revendidas. Pelas “trufas”, Matheus 

pagou R$110,00 e pretende vender cada 

uma por R$5,50. Quantas “trufas’ 

Matheus precisa vender, no máximo, 

para não ter prejuízo? 

 

A) Para não ter prejuízo, ele deverá 

vender 17 “trufas”. 

B) Para não ter prejuízo, ele deverá 

vender 18 “trufas”. 

C) Para não ter prejuízo, ele deverá 

vender 19 “trufas”. 

D) Para não ter prejuízo, ele deverá 

vender 20 “trufas”. 

 

 

37) Diogo quer pagar antecipadamente a 

mensalidade da escola “Criança Feliz”, 

onde seu filho estuda. Caso ocorra o 

pagamento antecipado, obterá um 

desconto de 5%. Quanto deverá pagar, se 

o valor da mensalidade é de R$ 356,00? 

 

A) O valor da mensalidade com 

desconto é R$ 338,20. 

B) O valor da mensalidade com desconto 

é R$ 17,80. 

C) O valor da mensalidade com 

desconto é R$ 235,82. 

D) O valor da mensalidade com 

desconto é R$ 238,50. 

 

 

38) Na Creche “Caminho Feliz” existem 

120 crianças. Foi realizada uma pesquisa 

e verificou-se que 108 crianças, 

preferem cachorro quente para o lanche 

da tarde; 94 preferem frutas e 8 não 

gostam nem de cachorro quente e nem 

de fruta. Quantas crianças preferem 

cachorro quente e frutas, para o lanche 

da tarde? 

 

A) 90 crianças preferem cachorro quente 

e frutas para o lanche da tarde. 

B) 100 crianças preferem cachorro 

quente e frutas para o lanche da tarde. 

C) 112 crianças preferem cachorro 

quente e frutas para o lanche da tarde. 

D) 102 crianças preferem cachorro 

quente e frutas para o lanche da tarde. 

 

 

39) Giovana realizou uma pesquisa de 

preço, antes de comprar uma televisão, 

de mesmo modelo, em duas lojas 

distintas: 

 Loja A: R$1290,00 com desconto 

de 8% no pagamento a vista. 

 Loja B: R$ 1350,00 com 

desconto de 14% no pagamento a 

vista. 

Em qual das lojas é mais vantajoso 

comprar? 

A) Mais vantajoso comprar na Loja A. 

B) Mais vantajoso comprar na Loja B. 

C) O preço é igual nas duas lojas. 

D) O preço da loja B é o dobro da Loja 

A. 
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40) Fiz uma pesquisa entre meus amigos 

e constatei que dos 48 entrevistados, 36 

possuem cachorro de estimação, 20 

possuem gato de estimação. 12 possuem 

tanto gato quanto cachorro e os demais 

não possuem animal de estimação. 

Quantos amigos não possuem nenhum 

animal de estimação? 

 

A) 12 amigos não possuem nenhum 

animal de estimação. 

B) 24 amigos não possuem nenhum 

animal de estimação. 

C) 8 amigos não possuem nenhum 

animal de estimação. 

D) 4 amigos não possuem nenhum 

animal de estimação. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) Faltando 07 (sete) meses para o fim 

do seu mandato, o Prefeito Tarcísio de 

Almeida da cidade “X” é acometido de 

grave doença e se licencia.  O vice 

prefeito, Sr. Athaide Santos faleceu 

poucos meses depois da eleição.  De 

acordo com o artigo 44 da Lei Orgânica 

Municipal, assumirá o cargo de prefeito: 

 

A) O Secretário dos Negócios Jurídicos. 

B) O Presidente da Câmara de 

Vereadores. 

C) O Chefe de Gabinete. 

D) Deverá ser convocada nova eleição 

para escolha do novo prefeito. 

 

 

42) Segundo dispõe o artigo 83 da Lei 

Orgânica, o servidor municipal que 

tenha sido eleito para cargo no sindicato 

da categoria: 

 

A) Deverá continuar cumprindo as 

funções do cargo municipal em 

concomitância com as funções sindicais. 

B) Terá o direito de afastar-se de suas 

funções durante o tempo em que durar o 

mandato, mas não fará jus aos seus 

vencimentos e vantagens. 

C) Terá o direito de afastar-se de suas 

funções durante o tempo em que durar o 

mandato, sem prejuízo dos seus 

vencimentos e vantagens, nos termos da 

lei. 

D) Poderá exercer o cargo no sindicato 

da categoria nos seus horários de folga. 

 

 

43) O munícipe pode protocolar pedido 

administrativo para defesa dos seus 

direitos, conforme descrito no artigo 24 

da Lei 5804/2009, e o Município: 

 

A) Não pode, em hipótese alguma, se 

negar a protocolar a petição. 

B) Pode se negar a protocolá-las quando 

o requerente não for devidamente 

cadastrado na municipalidade. 

C) Pode exigir que o requerente 

apresente decisões judiciais que 

embasem o seu pedido. 

D) Pode se negar a protocolá-las quando 

restar visível a ausência de previsão 

legal fundamentando o conteúdo do 

pedido. 

 

 

44) É considerada doença do trabalho, 

nos termos do artigo 75, da Lei 

Municipal 4830/2002: 

 

A) A doença degenerativa. 

B) A inerente a grupo etário. 

C) A adquirida ou desencadeada em 

função de condições especiais em que o 

trabalho é realizado e com ele se 

relacione diretamente. 

D) A que não produza incapacidade 

laborativa. 

 

 

45) O auxílio-reclusão, previsto no 

artigo 120 da Lei Municipal 4830/2002, 

consiste em: 

 

A) Uma importância mensal, concedida 

aos dependentes do servidor segurado 

recolhido à prisão, sob regime fechado 

ou semi-aberto, que preencham 

determinados requisitos legais. 
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B) Uma importância mensal, concedida 

ao próprio segurado recolhido a prisão, 

sob regime fechado ou semi-aberto, que 

permanecerá depositada em conta 

judicial até a liberação do segurado. 

C) Uma importância mensal, concedida 

aos dependentes do servidor segurado 

que tenha sido condenado por qualquer 

crime ou contravenção penal, mesmo 

que só prestando serviços comunitários, 

sem necessidade do preenchimento de 

qualquer outro requisito legal. 

D) Um Benefício não contemplado por 

nossa legislação municipal. 

 

 

46) A fiscalização do Município será 

feita, segundo o artigo 31 da 

Constituição Federal: 

 

A) Pelo Tribunal de Contas do Estado. 

B) Pelos Conselhos de Contas 

Municipais, na forma da lei. 

C) Apenas pelo Ministério Público. 

D) Pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder 

Executivo Municipal, na forma da lei. 

 

 

47) Uma auxiliar de creche do 

Município de Bauru, após processo 

administrativo disciplinar, foi demitida. 

Um ano depois, tal servidora reuniu 

provas de sua inocência, e logrou êxito 

em obter decisão judicial que invalidou 

sua demissão. No caso em tela, de 

acordo com o Estatuto do Servidor 

Público do Município de Bauru (artigo 

24 da Lei Municipal 1.574/1971), o 

reingresso da servidora no cargo 

anteriormente ocupado ocorreu por meio 

de:  

 

A) Reintegração 

B) Reversão 

C) Aproveitamento 

D) Transferência 

 

  

48) Conforme prevê o art. 40 da Lei 

Municipal n. 1.574/1971, a posse do 

servidor aprovado em concurso público 

deverá verificar-se no prazo de: 

 

A) 05 dias. 

B) 20 dias. 

C) 30 dias, podendo ser prorrogado por 

mais 30 dias a pedido do interessado.  

D) 30 dias, improrrogáveis. 

 

 

49) Segundo o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais, extinto o cargo ou 

declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável: 

 

A) Será exonerado ad nutum, sem direito 

a remuneração. 

B) Será obrigatoriamente exonerado, 

sendo-lhe garantido os direitos inerentes 

ao cargo. 

C) Ficará em disponibilidade, com 

remuneração proporcional ao tempo de 

serviço, sendo vedado seu 

aproveitamento em outro cargo público. 

D) Ficará em disponibilidade, com 

remuneração proporcional ao tempo de 

serviço, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo público. 

 

 

50) A Promoção por Qualificação 

Profissional por Escolaridade (PQPE) 

prevista no artigo 20 da Lei 5999/2010, 

poderá ser conquistada pelo servidor, de 

forma vertical, quando apresentar título 

compatível com a lei, desde que o faça: 

 

A) A cada cinco anos de efetivo 

exercício no cargo. 

B) A cada dois anos de efetivo exercício 

no cargo. 

C) A cada ano de efetivo exercício no 

cargo. 

D) Não é direito previsto para os 

servidores da área da educação 

municipal. 

 


