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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 (09 

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 17/05/2022, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 09/06/2022 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 10, de 22/02/2022 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – SERVENTE DE LIMPEZA

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Assinale a atitude e postura que são 

esperadas do líder e dos demais 

colaboradores no ambiente de trabalho: 

 

A) Discrição com relação a assuntos 

internos, que só dizem respeito à 

instituição e ao serviço. 

B) Desrespeito com clientes internos e 

externos. 

C) Desinteresse em novos aprendizados 

e por novas oportunidades. 

D) Postura informal com os 

colaboradores. 

 

 

02) O que as máquinas lavadoras e 

extratoras podem economizar? 

 

A) Tempo, movimento e energia. 

B) Espaço, graxa e energia. 

C) Energia, espaço e produtos. 

D) Tempo, produtos e espaço. 

 

 

03) Assinale o componente dos 

aspiradores para a função de pó e 

líquido. 

 

A) Mangueira. 

B) Cabo. 

C) Filtro. 

D) Raspador. 

 

 

04) Marque o tipo de enceradeira 

utilizada para dar brilho em resinas 

acrílicas especiais e que gera filmes mais 

duros. 

 

A) Enceradeiras de baixa rotação. 

B) Enceradeiras de média rotação. 

C) Enceradeiras de alta rotação. 

D) Enceradeiras de extrabaixa rotação. 

05) Complete a frase. 

Os cabos de _____________ não são 

recomendados por serem porosos e de 

difícil higienização, podendo propiciar a 

proliferação de microrganismos. 

 

A) Alumínio. 

B) Madeira. 

C) PVC. 

D) Porcelana. 

 

 

06) Qual o material deve ser 

exclusivo para limpeza de mobília e 

pisos? 

 

A) Raspador. 

B) Pano. 

C) Balde. 

D) Rodo. 

 

 

07) Quais as duas partes 

recomendadas para uma escada? 

 

A) Plataforma de apoio para garantir 

maior segurança ao usuário e 

dispositivos laterais para suporte de 

materiais. 

B) Degraus de madeira com segurança 

na parte interna. 

C) Laterais sem suporte de materiais. 

D) Plataforma de madeira com suporte 

de alumínio. 

 

 

08) Os Equipamentos de Proteção 

Individual são indicados para: 

 

A) Minimizar a possibilidade de 

acidentes e seus agravos durante o 

desempenho do seu trabalho. 

B) Maximizar a possibilidade de 

acidentes e seus agravos durante o 

desempenho do seu trabalho. 
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C) Estruturar os acidentes e seus 

impactos durante o descanso semanal. 

D) Contribuir na geração de acidentes no 

trabalho e na qualidade de vida. 

 

 

09) Quando as luvas próprias para 

limpeza devem ser utilizadas? 

 

A) Devem ser utilizadas sempre que 

houver possibilidade de contato com 

materiais ou superfícies limpas e sem 

contaminações. 

B) Devem ser utilizadas quando não 

existir possibilidade de contato com 

materiais ou superfícies contaminadas 

com agentes biológicos patogênicos ou 

produtos químicos agressivos à saúde. 

C) Devem ser utilizadas sempre que 

houver possibilidade de contato com 

materiais ou superfícies contaminadas 

com agentes biológicos patogênicos ou 

produtos químicos agressivos à saúde. 

D) Devem ser utilizadas depois que 

contaminar a pele com agentes 

biológicos patogênicos ou produtos 

químicos agressivos à saúde. 

 

 

10) Para proteção dos pés quando da 

lavagem de pisos ou de banheiros, ou ao 

passar pano úmido no piso, qual deve ser 

o Equipamento de Proteção Individual 

empregado? 

 

A) Tenis de algodão. 

B) Bota de PVC. 

C) Sapato Social. 

D) Sandalha com fixação de PVC. 
 

 

11) A higienização das mãos é a 

principal medida de bloqueio para 

prevenir a propagação das infecções 

relacionadas à saúde, uma vez que 

elimina a sujidade (visível ou não) e 

parte dos microrganismos que se aderem 

à pele mesmo estando a mão enluvada. 

Em relação à técnica básica de lavagem 

das mãos, indique a opção que 

corresponde ao início da higienização: 

A) Aplicar na palma da mão quantidade 

suficiente de sabão líquido. 

B) Retirar adornos (anéis, pulseiras, 

relógio). 

C) Esfregar a palma da mão direita 

contra o dorso da mão esquerda. 

D) Friccionar a palma das mãos entre si 

com os dedos entrelaçados. 

 

 

12) Assinale a informação 

INCORRETA em relação a higiene 

pessoal: 

 

A) A higiene bucal deve ser realizada 

uma vez ao dia, preferencialmente antes 

de dormir. 

B) As unhas devem ser mantidas limpas 

e curtas. 

C) O banho deve iniciar-se pela cabeça e 

seguir em direção aos pés. 

D) A toalha de banho deve ser de uso 

individual. 

 

 

13) As técnicas de higienização de 

ambientes e superfícies envolvem a 

limpeza e desinfecção. Assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) A limpeza é a remoção física de 

sujidades, detritos e microrganismos 

mediante ação química, mecânica ou 

térmica. 

B) Desinfecção é o procedimento 

utilizado para destruir todas as formas de 

microrganismos, isto é, bactérias, fungos 

e vírus, na forma vegetativa e 

esporulada. 

C) Um dos produtos recomendados nos 

processos de limpeza é o álcool 70%. 

D) Um dos princípios ativos 

recomendados nos processos de 

desinfecção é o detergente. 

 

 

14) Limpeza concorrente é: 

 

A) Aplicação de hipoclorito de sódio 1% 

em todas as superfícies. 
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B) A limpeza e desinfecção completa de 

todas as áreas. 

C) A higienização diária, com objetivo 

da manutenção do asseio, reposição de 

materiais, limpeza do piso e remoção de 

poeira do mobiliário. 

D) Uma limpeza mais completa, 

incluindo todas as superfícies horizontais 

e verticais, interna e externa. 

 

 

15) As áreas a serem higienizadas 

seguem uma classificação a fim de 

identificar maior ou menor risco de 

transmissão de infecções. Área que 

tecnicamente não representa risco de 

contaminação, como por exemplo área 

administrativa, é classificada como: 

 

A) Área semicrítica. 

B) Área crítica. 

C) Área não crítica. 

D) Área não contaminada. 

 

 

16) O álcool 70% é um produto: 

 

A) Utilizado para limpeza de superfícies. 

B) Próprio para esterilização de artigos 

contaminados. 

C) Que destrói parte dos microrganismos 

por meio de fricção. 

D) Exclusivo para higienização das 

mãos. 

 

 

17) Sobre limpeza de ambientes, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Varrição seca com vassoura é 

recomendada em ambientes pouco sujos. 

B) A limpeza deve acontecer em sentido 

único, da área menos suja para a mais 

suja. 

C) Inicia-se pela varrição e depois 

limpeza de móveis e bancadas. 

D) Espanador e vassoura são itens 

essenciais para limpeza de ambientes. 

18) Assinale a alternativa CORRETA 

para a higienização de escadas e 

corredores. 

A) Iniciar a limpeza de baixo para cima. 

B) Sinalizar e isolar a parte a ser limpa, 

deixando a outra parte para circulação. 

C) Fechar o acesso total às escadas e 

corredores enquanto realiza a 

higienização. 

D) Higienizar os degraus com 

enceradeira. 

 

 

19) Qual produto é indicado para 

higienização de maçanetas, puxadores, 

telefones e fios? 

 

A) Água e sabão. 

B) Pano seco. 

C) Hipoclorito de sódio 1%. 

D) Álcool 70%.  

 

 

20) Qual cor indica resíduos recicláveis 

de plástico para a coleta seletiva? 

 

A) Azul. 

B) Amarelo. 

C) Verde. 

D) Vermelho. 

 

 

PORTUGUÊS 

 

Leia o texto abaixo para responder às 

questões 21 a 27. 

 

Chatear e encher 

 Um amigo meu me ensina a 

diferença entre chatear e encher. Chatear 

é assim: você telefona para um escritório 

qualquer na cidade. 

 — Alô, quer me chamar, por 

favor, o Valdemar? 

 — Aqui não tem nenhum 

Valdemar. 

 Daí a alguns minutos você liga de 

novo. 

 — O Valdemar, por obséquio. 

 — Cavalheiro, aqui não trabalha 

nenhum Valdemar. 

 — Mas não é do número tal? 

 — É, mas aqui nunca teve 
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nenhum Valdemar. 

 Mais cinco minutos, você liga o 

mesmo número: 

 — Por favor, o Valdemar já 

chegou? 

 — Vê se te manca palhaço. Já 

não lhe disse que o diabo desse 

Valdemar nunca trabalhou aqui? 

 — Mas ele mesmo me disse que 

trabalhava aí. 

 — Não chateia. 

 Daí a dez minutos ligue de novo. 

 — Escute uma coisa: o Valdemar 

não deixou pelo menos um recado? 

 O outro dessa vez esquece a 

presença da datilógrafa e diz coisas 

impublicáveis. 

 Até aqui é chatear. Para encher, 

espere passar mais dez minutos, faça 

nova ligação: 

 — Alô! Quem fala? Quem fala 

aqui é o Valdemar! Alguém telefonou 

para mim? 

(Paulo Mendes Campos, in Para gostar de ler) 

 

21) É CORRETO afirmar que o tema 

central, ou seja, o assunto, no início do 

texto, envolvendo o narrador e 

personagem, é sobre: 

 

A) A fala – É, mas aqui nunca teve 

nenhum Valdemar, pois sinaliza o início 

da perda de paciência da pessoa que 

atende ao telefone. 

B) A pessoa que telefona mostra-se 

irritada com quem fala. 

C) O uso do artigo indefinido ―o”, antes 

da frase ―...o Valdemar já 

chegou?‖, revela o distanciamento 

entre Valdemar e a pessoa que o procura. 

D) O autor recria uma relação divertida 

entre Valdemar e os funcionários do bar.  

 

22) O texto ―chatear e encher‖ pertence a 

tipologia textual: 

 

A) Descrição. 

B) Narração. 

C) Dissertação. 

D) Injunção. 

23) Quanto ao gênero, o texto é um(a): 

 

A) Notícia. 

B) Conto. 

C) Reportagem. 

D) Crônica.  

 

 

24) ―O Valdemar, por obséquio...‖ A 

palavra obséquio, no texto, é sinônimo 

de: 

 

A) Arrogância. 

B) Grosseria. 

C) Educação. 

D) Indelicadeza. 

 

 

25) O título do texto é ―Chatear e 

encher‖. As palavras grifadas podem ser 

classificadas morfologicamente como: 

 

A) Conjunção. 

B) Verbo. 

C) Preposição. 

D) Adjetivo.  

 

 

26) ―Aqui não tem nenhum Valdemar‖. 

A palavra destacada é: 

 

A) Preposição. 

B) Conjunção. 

C) Pronome. 

D) Advérbio. 

 

 

27) Considerando o encontro vocálico 

das palavras, retiradas do texto, 

―cavalheiro, chegou e outro‖, podemos 

afirmar que se trata de: 

A) Ditongo. 

B) Tritongo. 

C) Hiato. 

D) Dígrafo. 

 

 

28) Assinale a alternativa em que todos 

os vocábulos são acentuados por serem 

palavras OXÍTONAS. 
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A) José, vestuário, maracujá, café, 

amável. 

B) cipó, picolé, avô, você, Paraná. 

C) fé, ônix, avó, Pelé, pó. 

D) caí, além, lápis, matemática, pajé. 

 

 

29) Na frase: ―Faça coleta seletiva: 

condição para um mundo melhor.‖ As 

palvras destacadas são classificadas, 

respectivamente, como: 

 

A) verbo/ preposição/artigo indefinido. 

B) artigo indefinido/verbo/preposição. 

C) conjunção/verbo/preposição. 

D) artigo definido/preposição/conjunção. 

 

 

30) ―O lixo é seu”. O pronome grifado é 

classificado como: 

 

A) Pronome indefinido. 

B) Pronome demonstrativo. 

C) Pronome pessoal do caso reto. 

D) Pronome possessivo. 

 

MATEMÁTICA 

 

31) Para usar um determinado 

desinfetante, devemos misturá-lo com 

água na proporção 1:500, isto é, 1 litro 

de desinfetante para 500 litros de água. 

Para preparar uma mistura que contenha 

apenas 2 litros de água, a quantidade de 

desinfetante a ser utilizada deve ser: 

 

A) 4 ml. 

B) 10 ml. 

C) 250 ml. 

D) 0,4 l. 

 
32) Pensei em um número, adicionei 3 a 
ele e multipliquei o resultado por 5. Ao 

final, dividi tudo por 2 e obtive o cubo 

de 5. O número em que pensei é:  

A) 3. 

B) 117,5. 

C) 47. 

D) 235. 
 

33) Elena faz, semanalmente, a compra 

de materiais para o serviço de copa em 

seu local de trabalho. Na semana 

passada, gastou R$80,00 na compra de 2 

kg de café a R$27,00 o quilo, 1 kg de 

açúcar a R$3,00 o quilo, 1 frasco de 

adoçante que custou R$8,00 e 100 copos 

descartáveis pelos quais pagou R$15,00. 

Hoje, Elena repetirá essa compra e foi 

informada de que os preços do café e do 

açúcar sofreram aumento de 10% e que o 

preço do adoçante foi aumentado em 

11%, nenhuma alteração ocorrendo no 

preço dos copos. A compra de Elena 

sofrerá, no total, um acréscimo de: 

 

A) R$ 86,58. 

B) R$ 56,88. 

C) R$ 3,88. 

D) R$ 6,58. 

 

 

34) Os salários pagos por uma empresa 

bauruense a seus colaboradores foram 

tabulados e apresentados na tabela: 

 

Salário (R$) Colaboradores 

1300 3 

1400 10 

1500 4 

1800 2 

2000 1 

 

A média salarial praticada por essa 

empresa é: 

 

A) R$ 1400,00. 

B) R$ 1475,00. 

C) R$ 1500,00. 

D) R$ 1600,00. 

 

 

35) Eliseu pesquisa os preços de 

produtos de limpeza em quatro lojas de 

sua cidade e elabora a seguinte planilha: 
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Produto Loja 

A 

(R$) 

Loja 

B 

(R$) 

Loja 

C 

(R$) 

Loja 

D 

(R$) 

Sabão em pó 11,00 10,00 9,00 8,00 

Detergente 

líquido 

2,00 3,00 5,00 4,00 

Desinfetante 5,00 6,00 7,00 8,00 

Água 

sanitária 

5,00 4,00 3,00 6,00 

 

Eliseu precisa adquirir 10 unidades de 

sabão em pó, 20 unidades de detergente 

líquido, 15 unidades de desinfetante e 5 

unidades de água sanitária. Como só 

pode ir a uma das lojas, a opção mais 

econômica para a sua compra será: 

 

A) Loja A. 

B) Loja B. 

C) Loja C. 

D) Loja D. 

 

 

36) Matilde comprou 20 jalecos por R$ 

1200,00 para revender pretendendo obter 

com isso 20% de lucro. Ocorreu que 

Matilde se confundiu com os cálculos e 

vendeu os 10 primeiros jalecos a R$ 

64,00 cada um. Para que seu lucro final 

continue sendo 20% sobre o preço de 

compra, cada um dos próximos 10 

jalecos deverá ser vendido por: 

 

A) R$ 68,00. 

B) R$ 72,00. 

C) R$ 76,00. 

D) R$ 80,00. 

 

 

37) Sara e Sueli encontram-se 

diariamente às 8h num determinado 

ponto de ônibus perto de seus locais de 

trabalho onde cumprem jornadas de 8 

horas. Sara utiliza a linha A1 que sempre 

passa por esse ponto de hora em hora. 

Sueli utiliza a linha A2 que chega nesse 

mesmo ponto a cada hora e meia. Hoje, 

às 8h, quando se encontraram, Sara 

emprestou R$ 50,00 a Sueli que 

prometeu devolvê-los, ainda hoje, à 

tarde, após o trabalho, quando se 

encontrarem novamente, no mesmo 

ponto de ônibus. Para que nenhuma 

tenha que ficar esperando o ônibus mais 

do que o necessário, elas deverão 

encontrar-se no ponto às: 

 

A) 11h. 

B) 14h. 

C) 17h. 

D) 20h. 

 

 

38) O estacionamento de uma loja tem 

formato retangular com área de 360m
2
 e 

Márcio realiza a varrição desse local, 

diariamente, em 1 hora. Amanhã, Márcio 

deverá varrer outro local, de piso e 

formato semelhantes, com medidas de 

6m de largura e 8m de comprimento. 

Para esse novo trabalho, Márcio deverá 

reservar um tempo de: 

 

A) entre 2 e 3 minutos. 

B) entre 4 e 5 minutos. 

C) 30 minutos. 

D) 8 minutos. 

 

 

39) Pedro, José e João realizaram um 

trabalho e cobraram por ele R$ 1890,00. 

Pedro é mais experiente e produz bem 

mais que os outros. João é aprendiz e, 

por enquanto, produz menos que os 

demais. Assim, Pedro, José e João 

combinaram que o valor recebido pelo 

trabalho seria repartido em partes 

proporcionais a 3, 2 e 1, 

respectivamente. Tendo assim ocorrido, 

é FALSO afirmar que: 

 

A) Nenhum dos três recebeu mais do que 

R$ 890,00. 

B) Nenhum dos três recebeu menos que 

R$ 300,00. 

C) A diferença entre o que Pedro 

recebeu e o que João recebeu é igual ao 

que José recebeu. 

D) José recebeu o dobro do que recebeu 

João. 
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40) Carlota compareceu a uma loja para 

comprar uma geladeira e um fogão. A 

geladeira custava R$ 980,00 e o fogão 

R$ 720,00. Carlota negociou com o 

vendedor e conseguiu 20% de desconto 

no preço da geladeira e 8% de desconto 

no preço do fogão. Além disso, 

conseguiu que o valor final da compra 

pudesse ser pago em duas parcelas 

iguais. Assim feito, Carlota pagou pela 

primeira parcela: 

 

A) R$ 1446,40. 

B) R$ 784,00. 

C) R$ 723,20. 

D) R$ 662,40. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Bauru, ao Prefeito 

compete privativamente, entre outras 

atribuições: 

 

A) Conceder, permitir ou autorizar o uso 

de bens municipais por terceiros, 

independentemente de remuneração, 

sendo dispensada licitação, ainda que 

haja mais de um interessado. 

B) Aprovar projetos de edificação e 

planos de loteamento, arruamento e 

zoneamento urbano ou para fins urbanos. 
C) O Prefeito poderá delegar, por 

decreto, a seus auxiliares, toda e 

qualquer função eminentemente 

administrativa, ainda que seja de sua 

exclusiva competência. 

D) Prestar à Câmara as informações 

requeridas, no dia e horário que melhor 

lhe aprouver. 
 

 

42) Sobre os Servidores Municipais, 

assinale a alternativa CORRETA, de 

acordo com a previsão da Lei Orgânica 

do Município de Bauru: 

 

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 Lei não precisa estabelecer 

percentual mínimo reservado aos 

deficientes nos concursos públicos. 

C) Fica estabelecido o regime jurídico 

celetista para todos os servidores da 

administração direta e das autarquias, em 

estatuto próprio, na forma da lei. 

D) Fica reconhecido o direito de reunião 

dos servidores com sua entidade de 

classe, em locais de trabalho, ainda que 

haja prejuízo às atividades normais. 

 

 

43) No que diz respeito aos atos e 

processos administrativos no âmbito da 

Administração Pública Municipal, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) São válidos os atos administrativos 

que não atendam os pressupostos legais 

e regulamentares de sua edição, ou os 

princípios da Administração. 

B) A Administração somente anulará 

seus atos inválidos por provocação de 

pessoa interessada.  

C) Em nenhuma hipótese, as autoridades 

superiores poderão delegar a seus 

subordinados a prática de atos de sua 

competência ou avocar os de 

competência destes. 

D) A publicidade dos atos 

administrativos consistirá em sua 

publicação no Diário Oficial do 

Município, ou, quando for o caso, na 

citação, notificação ou intimação do 

interessado. 

 

 

44) Marque a alternativa CORRETA 

sobre o direito de petição previsto na Lei 

nº 5.804, de 10 de novembro de 2.009: 

 

A) É assegurado a qualquer pessoa, 

física ou jurídica, independentemente de 

pagamento, o direito de petição contra 

ilegalidade ou abuso de poder e para a 

defesa de seus direitos. 
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B) A Administração poderá recusar-se a 

protocolar a petição. 

C) Os interessados sempre poderão 

consultar o trâmite do processo em 

páginas de internet, onde constará 

também o despacho ou seu resumo. 

D) O administrado não tem direito a 

fazer-se assistir, facultativamente, por 

advogado. 

 

 

45) De acordo com o previsto no 

Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Bauru: 

 

A) A nomeação para o cargo público de 

provimento efetivo não precisa obedecer 

a ordem de classificação no concurso. 

B) A posse deverá verificar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias contados da data da 

comunicação por escrito ao interessado, 

contra recibo ou, se for o caso, da data 

do recebimento através do correio. 

C) São requisitos para a posse em cargo 

público ter boa saúde, atestada pelo 

órgão competente, e possuir aptidão para 

o exercício do cargo. 

D) Exercício é o ato que investe o 

cidadão em cargo público e terá início 

dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da posse. 

 

 

46) São considerados de efetivo 

exercício para todos os efeitos legais, os 

dias em que o funcionário estiver 

afastado do serviço em virtude de: 

 

A) férias.  

B) casamento, até 12 (doze) dias. 

C) falecimento do cônjuge, filho, pais, 

irmãos e avós, até 8 (oito) dias. 

D) falecimento de sogros, padrasto ou 

madrasta, até 15 (quinze) dias. 

 

 

47)  De acordo com a Lei nº 3.781/1994, 

que dispõe sobre o Direito de Petição e 

sobre o Regime Disciplinar do Servidor 

Público Municipal de Bauru, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) É vedado ao servidor o direito de 

requerer aos Poderes Públicos, em 

defesa de direito ou de interesse.  

B) O requerimento deverá ser dirigido à 

autoridade competente para decidi-lo e 

encaminhado por intermédio daquela a 

que estiver imediatamente subordinado o 

requerente. 

C) Caberá recurso do indeferimento do 

pedido de reconsideração e este será 

dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão. 

D) O prazo para interposição de pedido 

de reconsideração ou de recursos é de 18 

(dezoito) dias, a contar da publicação ou 

da ciência, pelo interessado, da decisão 

recorrida. 

 

 

48) De acordo com a Lei nº 3.781/1994, 

ao servidor é proibido:  

 

A) representar contra ilegalidade, 

omissão ou abuso de poder. 

B) apresentar-se convenientemente 

trajado em serviço ou com uniformes 

determinado, quando for o caso. 

C) apresentar-se embriagado ao serviço 

ou ali embriagar-se. 

D) guardar sigilo sobre assuntos da 

repartição. 

 

 

49) A Lei nº 3.781/1994 prevê a 

aplicação da penalidade de demissão do 

servidor que: 

 

A) reincidir nas faltas punidas com 

advertência. 

B) tratar de interesses particulares na 

repartição. 

C) abandonar o cargo. 

D) entreter-se, durante as horas de 

trabalho, em conversas, leituras ou 

outras atividades estranhas ao serviço. 

 

 

50) Sobre o Processo Administrativo 

Disciplinar, assinale a alternativa 

CORRETA, de acordo com a Lei nº 

3.781/1994: 
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A) A autoridade que tiver ciência de 

irregularidade no serviço público não é 

obrigada a promover a sua apuração 

imediata, mediante o processo 

disciplinar adequado.  

B) A apuração das infrações 

disciplinares será feita sempre mediante 

processo administrativo sumaríssimo.  

C) Aplicam-se subsidiariamente ao 

processo disciplinar as normas do 

Código de Processo Penal. 

D) No processo administrativo fica 

assegurada ao acusado ampla defesa, na 

forma desta lei, exercida pessoalmente 

ou por procurador ou por defensor. 

 


