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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 (15 

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 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) 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 12/04/2022, e o RESULTADO a partir do dia 

07/05/2022 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 03, de 05/02/2022 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO 

CIVIL/INFRAESTRUTURA – ARQUITETO

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) O entendimento do espaço e de sua influência na malha urbana é essencial para a 

intervenção em áreas livres verdes. No paisagismo urbano, Mascaró (2005) aponta que, 

na prática, existem pelo menos 03 (três) escalas de intervenção 

na cidade contemporânea. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta as 03 (três) 

escalas de intervenção no paisagismo urbano. 

 

A) Jardim, praça e parque urbano. 

B) Vazio urbano, áreas verdes e praça.  

C) Praça, parque natural e fundos de vale.  

D) Parque suburbano, parque urbano e parque periférico. 

 

 

02) Uma das maneiras de se intervir nas áreas livres da cidade é por meio de pequenas 

intervenções urbanas, que são geralmente de rápida execução, possíveis de mudança, e 

principalmente de baixo custo, mas possuem valores ambientais e socioculturais 

impactantes. Lerner (2003) denomina essas intervenções de Acupuntura Urbana, e sobre 

elas é INCORRETO afirmar que: 

 

A) As pequenas intervenções são uma possibilidade real frente às grandes intervenções 

urbanas, que demandam extensos processos burocráticos e verba. 

B) O Parklet e Pocket Park não são considerados acupunturas urbanas, pois os mesmos 

dependem de implantação do poder público. 

C) A identidade cultural e a memória local são elementos essenciais para a escolha dos 

locais e a forma de intervenção. 

D) A intervenção deve prever atividades diversas, espaços multifuncionais e novas 

funções para a área.  

 

 

03) A vegetação urbana não apenas compõe a paisagem das cidades, mas permite que os 

espaços construídos se integrem entre si e com áreas verdes já existentes. Para tanto, a 

diretriz de arborização urbana no município de Bauru orienta os critérios de plantio e 

escolha de espécies arbóreas no espaço público. Sobre o tema é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) O desenho e dimensões das ruas e calçadas não interferem no desempenho ambiental 

da arborização urbana. 

B) A vegetação urbana atua como um termorregulador microclimático, pois modifica a 

direção e velocidade do vento, além de amenizar a radiação solar. 

C) De acordo com a diretriz de arborização urbana de Bauru, lotes com fachadas 

maiores de 9 (nove) metros devem receber o plantio de uma muda a cada 5 (cinco) 

metros. 

D) Os agrupamentos arbóreos maciços, tanto de composição homogênea como 

heterogênea, possuem efeitos climáticos semelhantes.  
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04) A maior aceleração no aumento da população brasileira ocorreu durante a década de 

1950. Sendo que nesse período, “[...] a população cresceu a uma média de 3,0% ao ano, 

correspondendo a um acréscimo relativo de 34,9% no efetivo populacional” (IBGE, 

2014).  Esse crescimento desordenado das cidades nas últimas décadas gerou problemas 

sociais, ambientais e urbanos, explicitando a necessidade do planejamento e 

ordenamento do território pelo poder público e sociedade. Sobre o Planejamento 

Urbano, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) As funções sociais e de propriedade Urbana são garantidas pelo município, baseadas 

no Estatuto da Cidade implementado em 2001. 

B) O Plano Diretor Participativo e a Lei de Zoneamento são métodos diferentes de se 

planejar as cidades, sendo que o primeiro define diretrizes enquanto que o segundo 

define leis.  

C) Com a implementação do Código Sanitário e da Lei de Zoneamento, as cidades 

puderam minimizar a formação de cortiços e ocupações irregulares. 

D) O Direito de Superfície Total e o Direito de Uso presentes no Estatuto da Cidade 

possuem a mesma definição, sendo que ambos dão a posse total da terra ao proprietário. 

 

 

05) O Desenho Universal determina critérios para que ambientes urbanos, edificações e 

ambientes internos se tornem acessíveis ao maior número possível de usuários, 

independentemente de suas características físicas, habilidades ou faixa etária, 

proporcionando uma melhor ergonomia. Assinale qual das alternativas NÃO 

CORRESPONDE a um dos 07 (sete) princípios do Desenho Universal: 

 

A) Uso Flexível: o ambiente ou elemento espacial deve atender a uma grande parte das 

preferências e habilidades das pessoas. 

B) Dimensão e Espaço para Aproximação e Uso: o ambiente ou elemento espacial deve 

ter dimensão e espaço apropriado para aproximação. 

C) Baixo Esforço Físico: o ambiente ou elemento espacial deve oferecer condições de 

ser usado de maneira eficiente, com o mínimo de fadiga muscular do usuário. 

D) Acidente Nulo: o ambiente ou elemento espacial deve evitar o uso de escadas, 

priorizando as plataformas elevatórias. 

 

 

06) O licenciamento de obras e edificações do Município de Bauru regulamentado pelo 

Decreto 13711/2018, institui que os ambientes de repouso das edificações residenciais 

deverão ter uma ÁREA MÍNIMA e um PÉ DIREITO MÍNIMO respectivamente de: 

 

A) 4,00m² / 2,50m 

B) 6,00m² / 2,50m 

C) 6,00m² / 2,10m 

D) não há medida mínima para este ambiente 

 

 

07) O boxe ou sanitário acessível deve atender aos parâmetros previstos na 

NBR9050/2010 quanto às medidas mínimas, dimensões internas, posição das peças 

sanitárias e quantidade, proporcionando total acessibilidade ao usuário. Considerando a 

Figura 1, a área de manobra deve permitir uma rotação de 360° com um diâmetro de: 
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Figura 1: Vista superior da área de manobra para uso da bacia sanitária. 

FONTE: Modificado a partir de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. 

 

A) 1,50 m (um metro e cinquenta). 

B) 1,20 m (um metro e vinte). 

C) 1,00 m (um metro). 

D) 2,00 m (dois metros). 

 

 

08) A “[...]a função social da cidade e da propriedade é definida pela política de 

desenvolvimento urbano, que tem por principal instrumento o plano diretor, visando 

garantir o bem-estar dos cidadãos, de modo que [...] o bem-estar da população residente 

nas cidades alça o direito urbanístico à condição de bastião dos direitos fundamentais” 

(RODRIGUES, 2010). Segundo esses princípios, a urbanização de ocupações 

irregulares tem como objetivo: 

 

A) Implantar equipamentos públicos, melhorar a mobilidade e infraestrutura urbana, e 

permitir o acesso à espaços públicos. 

B) Diminuir o adensamento populacional com o alargamento das vias, aprimorando as 

condições ambientais. 

C) Dar condições ao poder público de efetuar a cobrança de impostos. 

D) Transformar a ocupação irregular em bairro, possibilitando a valorização dos 

imóveis e do entorno próximo. 

 

 

09) De acordo com a lei nacional que atualiza o marco legal do saneamento básico e 

estabelece suas diretrizes, NÃO é considerado infraestrutura, serviço ou instalação de 

saneamento básico: 

 

A) O Abastecimento de água potável. 

B) A Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

C) O Sistema energético. 

D) A Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
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10) No desenvolvimento dos projetos técnicos arquitetônicos, qual fase possui os 

seguintes documentos gráficos – planta geral de implantação; planta e cortes de 

terraplenagem; plantas dos pavimentos; planta das coberturas; plantas, cortes e 

elevações de ambientes especiais; detalhes de elementos e componentes construtivos: 

 

A) Anteprojeto arquitetônico. 

B) Estudo preliminar arquitetônico. 

C) Estudo preliminar para o projeto urbanístico. 

D) Projeto executivo arquitetônico. 

 

 

11)  No desenho técnico arquitetônico, o documento gráfico que se caracteriza como 

“vista superior resultante de um plano secante horizontal, que corta a edificação em uma 

determinada altura” é: 

 

A) Referência de nível. 

B) Planta de Pavimento. 

C) Planta de Implantação. 

D) Corte Transversal. 

 

 

12) Para o pleno entendimento do projeto arquitetônico, as cotas devem seguir as 

especificações técnicas específicas, assim como estarem representadas em escala 

adequada. Sobre as cotas, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) As linhas de cotas devem estar preferencialmente dentro do desenho. 

B) Nos cortes deve-se marcar apenas as cotas verticais. 

C) A cota de nível da planta possui a mesma simbologia da cota de nível do corte. 

D) As cotas devem possuir espessura extra larga. 

 

 

13) O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é um documento emitido pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que atesta que projetos, obras ou serviços 

técnicos de Arquitetura e Urbanismo possuam um responsável devidamente habilitado. 

Sobre este documento é CORRETO afirmar que:  

 

A) Existem sete grupos de atividades para a elaboração do RRT, cada qual com suas 

subdivisões. 

B) Não é possível cancelar o RRT depois de registrada no Conselho. 

C) Existe apenas uma forma de registro: Simples. 

D) Elaboração de projeto de estrutura não está contemplado nas atividades do RRT. 

 

 

14) O arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Wolf em 2005 e do Prêmio 

Pritzker em 2008, foi responsável pelo projeto do Instituto do Mundo Árabe (IMA) em 

Paris (Figura 2), um ícone da arquitetura. Sobre este projeto é CORRETO afirmar que: 
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Figura 2: Fachada com elementos da cultura árabe. 

FONTE: Modificado a partir ARCHDAILY. Disponível em: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-265617/clasicos-de-arquitectura-instituto-

del-mundo-arabe-jean-nouvel. Acessado em 07 de mar. de 2022. 

 

A) Os diafragmas móveis presentes na fachada possuem uma característica apenas 

estética, não regulando a entrada de luz solar. 

B) Por meio dos elementos árabes na fachada, o arquiteto tinha como intenção projetual 

uma separação da cultura européia. 

C) O edifício estabelece uma relação entre os elementos árabes tradicionais e a 

arquitetura high-tech, presentes na utilização do vidro e dos diafragmas móveis. 

D) Faz parte do Movimento Art Decó que preconiza o uso do vidro, pilotis e fachada 

livre. 

 

 

15) Os vazios urbanos são um problema recorrente nas cidades atuais, e podem ser 

vistos de diversas formas, gerando discussões acerca da definição do seu conceito. Entre 

as definições, podemos considerar como vazio urbano os terrenos vazios, terrenos 

subutilizados, edificações desocupadas, ruínas, áreas abandonadas e terrenos irregulares. 

Sobre este problema urbano, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Esses vazios geram segregação na malha urbana, podendo criar barreiras e 

dificuldades na mobilidade da cidade. 

B) A especulação imobiliária auxilia no enfrentamento desse problema urbano, pois 

prioriza o proprietário particular. 

C) As áreas urbanas centrais abandonadas não se configuram como vazio urbano por 

possuir infraestrutura. 

D) Uma das formas de diminuir a existência de vazios urbanos é por meio da ampliação 

do perímetro urbano, previsto na Lei de Zoneamento. 
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16) O cimento é um dos principais aglomerantes utilizado na construção civil, sendo 

uma das suas funções unir outros materiais entre si gerando importantes misturas como 

a argamassa. Sobre o cimento é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O cimento caracteriza-se como um aglomerante hidráulico, pois seu endurecimento 

se dá apenas na presença de água. 

B) Por se tratar de um produto pulverulento e industrializado, seu prazo de validade é de 

pelo menos um ano e não depende do local de acondicionamento. 

C) O cimento é produzido inicialmente a partir de rocha calcária e argila, tendo outros 

produtos adicionados posteriormente. 

D) Após adicionar água, durante a reação química, o cimento passa pelas fases de pega 

e de endurecimento. 

 

 

17) A Ilha de Calor (IC) que ocorre nas cidades é um dos principais fenômenos 

associados ao clima urbano, significando que determinada área da cidade possui 

condições climáticas diferentes em relação às áreas que conservam sua paisagem 

natural. Sobre o fenômeno da Ilha de Calor (IC), assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A impermeabilização do solo e as vias asfaltadas contribuem para diminuir a IC. 

B) A IC é um fenômeno que depende exclusivamente do porte da cidade e da densidade 

urbana. 

C) Apesar da ocorrência de IC nos centros urbanos, as variações de temperatura com as 

áreas rurais são imperceptíveis. 

D) A IC decorre do adensamento urbano, caracterizado por construções que barram os 

ventos e aumentam a taxa de absorção do calor. 

 

 

18) O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é uma autarquia 

federal responsável pela conservação, salvaguarda e monitoramento do Patrimônio 

Brasileiro. Previsto na constituição de 1988, o patrimônio cultural é de interesse público 

e essencial para a identidade social e de excepcional valor bibliográfico e histórico. Para 

sua gestão, o Iphan divide o patrimônio cultural em 04 (quatro) grupos, que são 

Patrimônio: 

 

A) Imaterial; Arqueológico; Indígena; Social. 

B) Material; Imaterial; Social; Ambiental. 

C) Material; Imaterial; Arqueológico; Mundial. 

D) Imaterial; Arqueológico; Social; Bibliográfico. 

 

 

19) Fundações são elementos da infraestrutura de uma edificação que tem como 

objetivo transmitir as cargas da estrutura para o terreno, e para isso devem ter a 

resistência e dimensionamento adequados para suportar as tensões causadas. Sobre as 

fundações assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) As estacas moldadas in loco são escavadas no próprio canteiro, e se caracterizam por 

serem estacas rasas. 

B) Podem ser classificadas quanto a sua forma de transmissão da carga ou quanto a sua 

profundidade. 
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C) Os tubulões são fundações profundas que possuem um fuste de formato regular e 

uma base alargada. 

D) A determinação do solo, assim como a presença de água no subsolo são 

determinantes na escolha da fundação. 

 

 

20) A alvenaria é um sistema construtivo muito tradicional, tendo sido utilizado desde a 

Antiguidade, com a utilização de blocos de diversos materiais, como argila e pedra. 

Porém, as pesquisas científicas e sua consequente normatização ocorreu somente em 

meados do século XX, com o advento de novas tecnologias. Sobre a Alvenaria 

Estrutural Moderna, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A alvenaria estrutural pode ser classificada apenas como não armada por não possuir 

vigas.   

B) Na alvenaria estrutural, não se utilizam pilares e vigas tradicionais, pois as paredes 

compõem a estrutura do edifício. 

C) As instalações elétricas (como conduítes e fiação) podem ser instaladas em uma 

etapa posterior a construção e finalização das paredes. 

D) A parede da alvenaria estrutural não funciona como vedação da edificação, por fazer 

parte da estrutura. 

 

INFORMÁTICA - AUTOCAD 

 

21) Desmembra um objeto composto em seus objetos primitivos. Os objetos 

permanecem no mesmo lugar, mas alguns atributos como cor, espessura ou tipo de linha 

podem sofrer alteração. A qual comando do AutoCAD refere-se esta afirmação? 

 

A) Blend. 

B) Ncopy. 

C) Explode. 

D) Constraints. 

 

 

22) As cotas são anotações referentes às medidas de um determinado objeto ou 

elemento gráfico em um desenho técnico. Qual comando do AutoCAD é utilizado para 

adicionar ou remover uma quebra de cota? 

 

A) Dimjogged. 

B) Dimspace. 

C) Dimbaseline. 

D) Dimbreak. 

 

 

23) O AutoCAD tem por característica, criar objetos gráficos com atributos como cor, 

layer, tipo de linha e espessura de linha. Qual comando permite a atribuição de 

propriedades de um objeto a outros objetos? 

 

A) Copy. 

B) Match. 
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C) Quick Properties. 

D) Inspection. 

 

 

24) “Trata-se de uma evolução no ambiente das cotas. A cota é inicialmente associada 

aos objetos que foram usados como referência para criá-la. Se alguma característica 

dimensional do objeto for alterada, a cota vai ajustar-se automaticamente a esta 

mudança”. Qual das alternativas a seguir refere-se a esta afirmação? 

 

A) Cotas associativas. 

B) Cotas de inspeção. 

C) Cotas por linha de base. 

D) Cotas contínuas. 

 

 

25) Bloco é um conjunto de objetos (linhas, círculos, polígonos, entre outros) 

considerado como um objeto único e é muito utilizado para agilizar o processo de 

desenho. Um bloco, ao ser inserido, pode ter escala e rotação alteradas. O comando 

Block permite a criação de blocos usados, a princípio, no próprio arquivo. Qual 

comando é utilizado para a criação de blocos como arquivos externos? 

 

A) Blocos Dinâmicos. 

B) Block Definition. 

C) Retain. 

D) Write Block (WBlock). 

 

 

26) Qual o objetivo da função Dynamic Input? 

 

A) Acessar comandos e dados recorrentes. 

B) Repetir um dos últimos comandos utilizados. 

C) Ativar a entrada de dados próxima ao cursor (na área gráfica). 

D) Controlar a aparência das tooltips. 

 

 

27) Reta é um ente geométrico primitivo que apresenta apenas uma dimensão, o 

comprimento, sendo este infinito. Quando dividimos uma reta em duas partes, obtemos 

a semirreta, que tem por característica ter origem e ser infinita na outra extremidade. No 

AutoCAD as semirretas são utilizadas como linhas auxiliares ou linhas de referência. 

Qual o comando que cria uma semirreta? 

 

A) Pline. 

B) Ray. 

C) Spline. 

D) Mline. 

 

 

28) O comando Copy Nested Object (Ncopy) é um comando de modificação destinado 

a: 
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A) Fazer cópias de objetos que estejam dentro de blocos ou referências externas. 

B) Fazer cópias de objetos com a inserção de ângulo de rotação. 

C) Copiar objetos infinitas vezes. 

D) Mesclar objetos copiados. 

 

 

29) Ao inserirmos textos dinâmicos (comando Dtext) na área gráfica do AutoCAD, 

podemos ajustá-lo a um espaço definido pelo usuário, bem como promover o seu 

alinhamento. Várias são as opções do comando Dtext para a realização do ajuste e do 

alinhamento do texto a ser inserido, como align, fit, center, middle, right, entre outras. A 

opção Fit, tem por finalidade: 

 

A) Alinhar o texto pelo top, à esquerda. 

B) Alinhar o texto por dois pontos definidos pelo usuário, sem que sua altura seja 

modificada. 

C) Alinhar o texto pela base, à direita. 

D) Alinhar o texto por dois pontos definidos pelo usuário, sendo a altura ajustada 

automaticamente.  

 

 

30) O comando Align é utilizado para: 

 

A) Girar, mover e alterar o tamanho de objetos para que se alinhem a outros objetos. 

B) Alterar o coeficiente angular de uma reta. 

C) Alinhar, de forma espelhada, diversos objetos desenhados na área gráfica. 

D) Criar cópias com rotação de objetos previamente desenhados.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Considere o texto abaixo para responder às questões 31 a 34. 

 

Discussões inúteis, intermináveis, agressivas. Gente defendendo as maiores 

asneiras, e se orgulhando disso. Pessoas perseguindo e ameaçando as outras. Um 

tsunami infinito de informações falsas. Reuniões, projetos, esforços que dão em nada. 

Decisões erradas (...). De uns tempos para cá, parece que o mundo está mergulhando na 

burrice. Você já teve essa sensação? Talvez não seja só uma sensação. Estudos 

realizados com dezenas de milhares de pessoas, em vários países, revelam algo inédito e 

assustador: aparentemente, a inteligência humana começou a cair. 

O cérebro luta para manter nossas opiniões – mesmo que isso signifique ignorar 

os fatos - Quanto mais comprometido você está com uma teoria, mais tende a ignorar 

evidências contrárias. “Há informações demais à nossa volta, e os neurônios precisam 

filtrá-las”, afirma Dunbar. Há até uma região cerebral, o córtex pré-frontal dorsolateral, 

cuja função é suprimir informações que a mente considere “indesejadas”. Tem mais: 

nosso cérebro libera uma descarga de dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de 

prazer, quando recebemos informações que confirmam nossas crenças. Somos 

programados para não mudar de opinião. Mesmo que isso signifique acreditar em coisas 

que não são verdade. 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-era-da-burrice/. Adaptado. 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-era-da-burrice/
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31) A partir da leitura do texto, é possível AFIRMAR que: 

 

A) as pessoas mudam de opinião facilmente. 

B) as pessoas, hoje em dia, têm pouca capacidade cognitiva para o aprendizado. 

C) a humanidade está retorcendo em sua evolução. 

D) as pessoas estão valorizando cada vez mais as suas opiniões. 

 

 

32) As orações da frase “Quanto mais comprometido você está com uma teoria, mais 

tende a ignorar evidências contrárias” possuem uma relação semântica de: 

 

A) contraste. 

B) proporção. 

C) concessão 

D) finalidade. 

 

 

33) Na frase “Estudos realizados com dezenas de milhares de pessoas, em vários países, 

revelam algo inédito e assustador: aparentemente, a inteligência humana começou a 

cair”. O termo grifado exerce a função sintática de: 

 

A) vocativo. 

B) aposto. 

C) complemento nominal. 

D) agente da passiva. 

 

 

34) No segundo parágrafo do texto, o tempo verbal dos verbos empregados é 

majoritariamente: 

 

A) pretérito perfeito do indicativo. 

B) pretérito perfeito do subjuntivo. 

C) presente do subjuntivo. 

D) presente do indicativo. 

 

Considere o texto para responder às questões 35 a 37. 

 

As pesquisas sobre o significado de “22/02/2022” para a astrologia e 

numerologia dispararam nesta terça-feira (22), e centenas de casais aproveitaram para ir 

ao cartório e começar uma vida nova em um dia tão singular. Mas, afinal, o que a data 

significa? 

Nada, necessariamente. Mas o dia é especial para quem gosta de simetrias e 

curiosidades com números – não só para os supersticiosos. 22 de fevereiro de 2022 é 

um palíndromo. Sim, palavra difícil – mas fácil de entender.  

“Palíndromo” vem do grego “pálin” que significa “novamente”, e “dromos”, 

“estrada” ou “caminho”. É um conjunto de elementos com simetria linear, que 

continuam com o mesmo significado quando lidos de trás para frente.  

 

https://super.abril.com.br/cultura/palindromos-e-ambigramas-por-que-a-data-22-

02-2022-e-tao-especial/. Adaptado  

https://super.abril.com.br/cultura/palindromos-e-ambigramas-por-que-a-data-22-02-2022-e-tao-especial/
https://super.abril.com.br/cultura/palindromos-e-ambigramas-por-que-a-data-22-02-2022-e-tao-especial/
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35) Na frase “As pesquisas sobre o significado de “22/02/2022” para a astrologia e 

numerologia dispararam nesta terça-feira (22)”, a expressão grifada exerce a função 

sintática de: 

 

A) objeto direto. 

B) objeto indireto. 

C) adjunto adverbial. 

D) adjunto adnominal. 

 

 

36) No último parágrafo, as informações relatadas têm a função de: 

 

A) explicar o conceito do termo “palíndromo”, por meio de explicações etimológicas. 

B) conceituar o que é um palíndromo, dando exemplos concretos. 

C) ilustrar o que são os palíndromos, por meio da astrologia e numerologia. 

D) mostrar que 22/02/2022 é um palíndromo. 

 

 

37) A palavra “palíndromo” recebe acentuação gráfica porque: 

 

A) é uma palavra oxítona finalizada com a vogal “o”. 

B) é uma palavra proparoxítona. 

C) é uma palavra paroxítona finalizada com ditongo. 

D) é uma palavra paroxítona terminada com a vogal “o”.  

 

 

Considere a tirinha de “Armandinho” para responder às questões 38 e 39. 

 

 
https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-pai-do-armandinho-o-menino-de-cabelo-azul-

que-reflete-sobre-arte-a-politica-e-direitos-humanos 

 

 

38) A expressão retirada da tirinha que possui um vocativo é: 

 

A) “Universidade é para uma elite intelectual”. 

B) “Como assim?” 

C) “A gente vai ficar de fora da universidade” 

D) “Estamos fritos, Pudim” 

 

 

 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-pai-do-armandinho-o-menino-de-cabelo-azul-que-reflete-sobre-arte-a-politica-e-direitos-humanos
https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-pai-do-armandinho-o-menino-de-cabelo-azul-que-reflete-sobre-arte-a-politica-e-direitos-humanos


 

 
Cargo: ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ARQUITETO (Edital nº 03/2022)  12 

 

39) Na tirinha, pressupõe-se que: 

 

A) a universidade é inclusiva. 

B) apenas o personagem Pudim ficará fora da universidade. 

C) Armandinho e seus amigos não fazem parte de uma elite intelectual. 

D) as três crianças nunca terão espaço na universidade. 

 

 

40) Assinale a alternativa em que há um equívoco em relação ao uso do “porquê”: 

 

A) Por que você faltou da aula? 

B) Eles não entendiam o porquê da revolta. 

C) Eles estudavam, por que queriam ser aprovados na prova. 

D) Os funcionários estavam alegres porque o salário foi antecipado. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) Compete aos Municípios, de acordo com a Constituição Federal: 

 

A) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 

independentemente da prestação de contas. 

B) Organizar e prestar diretamente, mas nunca sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local. 

C) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

D) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada apenas a 

legislação municipal. 

 

 

42) Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos princípios fundamentais, previstos 

no Título I da Constituição Federal: 

 

A) A República Federativa do Brasil, formada pela união dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, pode ser dissolvida. 

B) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, 

a soberania e a cidadania. 

C) É um fundamento da República Federativa do Brasil, dentre outros, a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre 

outros, pelos princípios da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos. 

 

 

43) O Município reger-se-á por lei orgânica, a qual deverá ser promulgada atendendo, 

dentre outros, aos seguintes preceitos constitucionais: 

 

A) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais, para 

vigorar na mesma legislatura em que se deu a aprovação. 

B) Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça. 
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C) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 

montante de dez por cento da receita do Município. 

D) Inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos apenas dentro da 

Câmara Municipal. 

 

 

44) Segundo a Constituição Federal, em seu art. 37, a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá ao seguinte: 

 

A) Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 

o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

C) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, não sendo possível o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo ou culpa. 

D) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para 

o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

 

 

45) De acordo com o previsto pela Lei Orgânica do Município de Bauru, os Vereadores 

NÃO poderão: 

 

A) Desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de 

direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público municipal, ainda que o contrato obedeça às cláusulas 

uniformes. 

B) Desde a posse, serem proprietários ou controladores de empresa com finalidade de 

lucro, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público 

municipal, ou nela exercer atividade remunerada. Poderão, no entanto, ser diretores. 

C) Desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 

remunerado, de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas seguintes entidades: pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

empresa concessionária de serviço público municipal. 

D) Desde a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato público 

eletivo, sem exceções. 

 

 

46) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Bauru, o processo legislativo 

compreende a elaboração de: 

 

A) Decreto-Lei. 

B) Emenda à Constituição Estadual. 
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C) Leis Especiais. 

D) Decretos Legislativos. 

 

 

47) Assinale a alternativa CORRETA a respeito da substituição do Prefeito e do Vice 

Prefeito, conforme previsto pela Lei Orgânica do Município de Bauru: 

 

A) O Vice-Prefeito substitui o Prefeito eleito apenas em caso de férias. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos 

cargos, será chamado ao exercício do Executivo, o Presidente da Câmara de 

Vereadores, que completará o período se as vagas ocorrerem na segunda metade do 

mandato. 

C) No caso de o Presidente da Câmara estar impossibilitado de assumir o cargo, 

convocar-se-á, imediatamente, eleições diretas para um novo Prefeito. 

D) Enquanto o substituto legal não assumir, responderá pelo expediente da Prefeitura o 

Secretário Municipal de Administração, podendo praticar atos de gestão em casos 

excepcionais e sempre justificados. 

 

 

48) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a Lei Municipal nº 5.804/2009, 

que regula os atos e processos administrativos no âmbito da Administração Pública 

Municipal: 

 

A) Serão assegurados às partes o direito de emitir manifestação e de oferecer provas, 

mas não o de acompanhar sua produção. 

B) Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas 

pelos interessados quando forem ilícitas, devendo ser aceitas as impertinentes, 

desnecessárias ou protelatórias. 

C) Os atos da Administração poderão ser precedidos do processo adequado à sua 

validade. 

D) Nos processos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a 

igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à 

exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e, quando for o caso, do 

despacho ou decisão motivados. 

 

 

49) Ainda de acordo com a Lei Municipal nº 5.804/2009, que regula os atos e processos 

administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal, assinale a alternativa 

que traz CORRETAMENTE um critério que deverá ser observado nos processos 

administrativos: 

 

A) Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 

B) Objetividade no atendimento do interesse público, sendo possível a promoção 

pessoal de autoridades superiores. 

C) Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento 

do fim público a que se dirige, sendo permitida a aplicação retroativa de nova 

interpretação. 

D) Atendimento a fins de interesse geral, sendo permitida a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências. 
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50) Assinale a alternativa CORRETA a respeito do direito de petição, conforme 

previsto pela Lei Municipal nº 3.781/1994: 

 

A) O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 

05 (cinco) dias, decididos dentro de 60 (sessenta) dias, cabendo recurso do 

indeferimento do pedido de reconsideração. 

B) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recursos é de 20 (vinte) 

dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 

C) O pedido de reconsideração e o recurso têm efeito suspensivo automático, tendo em 

vista que em caso de provimento, os efeitos da decisão não retroagirão à data do ato 

impugnado. 

D) Para o exercício do direito de petição, é assegurada carga do processo ou documento, 

podendo o servidor ou procurador por ele constituído retirarem-nos da repartição 

pública. 

 

 

 

 


