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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados 

no Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição). No Cartão de Resposta 
verifique se seus dados estão corretos e assine. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta. 
Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob qualquer 
alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, 

B, C e D), valendo 2,5 pontos cada, devendo o candidato obter no mínimo 60% de 
acerto para aprovação.  

 
4- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

5-      Exemplo: Questão 01 - A 
     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
6- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 
 
7- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar questões 
sem respostas. 

 
8- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
9- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
10- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
11- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

12- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
13- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o caderno de prova. Este será disponibilizado no site 
www.bauru.sp.gov.br      Concursos à partir da data de publicação do gabarito. 

 
14- O gabarito será publicado no dia 18/06/2013, e o resultado da PROVA OBJETIVA  a 

partir do dia 29/06/2013 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 

 
Edital nº 01de 02/04/2013 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – 
Técnico de Segurança do Trabalho 

  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

1) Atualmente (2013), as Normas 
Regulamentadoras - NRs, relativas à 
segurança e medicina do trabalho, são 
compostas por: 
 
A) 36 NRs 
B) 31 NRs e 05 NRRs 
C) 35 NRs 
D) 35 NRs e 05 NRRs 

 
 

2) Define-se SESMT de acordo com a 
NR 4 como sendo: 
 
A) Serviços de Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho. 
B)Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho. 
C) Suporte de Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho. 
D) Serviços Especializados em 
Segurança e em Medicina do Trabalho. 

 
 

3) Para o correto dimensionamento do 
SESMT, a NR 4 define que deve-se 
observar os Quadros I e II, anexos, e 
exceções previstas nesta NR, 
vinculando-se: 
 
A) A gradação do risco de todas as 
atividades e o número total de 
empregados do estabelecimento. 
B) Número total de empregados do 
estabelecimento.   
C) Tipo de atividade e número de 
empregados de todos os 
estabelecimentos da empresa.  

D) Gradação do risco da atividade 
principal e ao número total de 
empregados do estabelecimento. 

 
 

4) Entre os profissionais que podem 
compor um SESMT a NR 04 define: 
 
A) Engenheiro, Médico, Enfermeira, 
Auxiliar de Enfermagem e Técnico de 
Segurança do Trabalho. 
B) Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Médico do Trabalho, 
Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem e 
Técnico de Segurança do Trabalho. 
C) Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Médico do Trabalho, 
Enfermeira do Trabalho, Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho e Técnico de 
Segurança do Trabalho. 
D) Engenheiro do Trabalho, Médico, 
Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem e 
Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
 
5) A NR que regulamenta o trabalho 
em altura é a: 
 
A) NR 32. 
B) NR 33. 
C) NR 34. 
D) NR 35. 
 
 
6) A respeito da NR 05 – CIPA não é 
correto afirmar que: 
 
A) Será composta de representantes do 
empregador e dos empregados. 
B) É vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa do empregado eleito 
para cargo de direção de Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes 
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desde o registro de sua candidatura até 
um ano após o final de seu mandato. 
C) O membro titular perderá o 
mandato, sendo substituído por 
suplente, quando faltar a mais de 
quatro reuniões ordinárias sem 
justificativa. 
D) O mandato dos membros eleitos da 
CIPA terá a duração de dois anos, 
permitida reeleições. 
 
 
7) De acordo com a NR 06 – EPI, não 
cabe ao empregador: 
 
A) Adquirir o adequado ao risco de 
cada atividade.  
B) Exigir seu uso.  
C) Fornecer ao trabalhador somente o 
aprovado pelo órgão nacional 
competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho.  
D) Guarda e conservação. 
 
 
8) O PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais é parte 
integrante do conjunto mais amplo das 
iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores. A respeito desse 
programa é correto afirmar que: 
 
A) É um Programa, que de acordo com 
a NR 08, define todos os 
procedimentos de segurança e 
medicina do trabalho a serem adotados 
pela empresa. 
B) Deve estar articulado com o 
disposto nas demais NR. 
C) Deve ser elaborado a partir do 
Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO previsto 
na NR-7.  
D) Não necessariamente deve estar 
articulado com o disposto nas demais 
NR. 
 

9) A NR 17 - Ergonomia define alguns 
parâmetros para o transporte manual de 
cargas. Entre as alternativas abaixo 
identifique a que não atende essas 
exigências: 
 
A) Quando mulheres e trabalhadores 
jovens forem designados para o 
transporte manual de cargas, o peso 
máximo destas cargas pode ser igual o 
admitido para os homens, pois não 
compromete a sua saúde ou a sua 
segurança. 
B) O transporte manual de cargas não 
deverá ser exigido nem admitido, 
quando feito por um trabalhador cujo 
peso seja suscetível de comprometer 
sua saúde ou sua segurança.  
C) O transporte e a descarga de 
materiais feitos por impulsão ou tração 
de vagonetes sobre trilhos, carros de 
mão ou qualquer outro aparelho 
mecânico deverão ser executados de 
forma que o esforço físico realizado 
pelo trabalhador seja compatível com 
sua capacidade de força e não 
comprometa a sua saúde ou a sua 
segurança.  
D) O trabalho de levantamento de 
material feito com equipamento 
mecânico de ação manual deverá ser 
executado de forma que o esforço 
físico realizado pelo trabalhador seja 
compatível com sua capacidade de 
força e não comprometa a sua saúde ou 
a sua segurança. 
 
 
10) Referente aos índices de conforto 
ambiental para ambiente de trabalho 
onde são executadas atividades que 
exijam solicitação intelectual e atenção 
constantes, tais como: salas de 
controle, laboratórios, escritórios, salas 
de desenvolvimento ou análise de 
projetos, dentre outros; tendo como 
referência a NR 17, qual das 
alternativas abaixo está incorreta: 
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A) Os níveis de ruído devem estar 
entre 60 e 70 dB.  
B) O índice de temperatura efetiva 
deve estar entre 20°C (vinte graus 
centígrados) e 23°C (vinte e três graus 
centígrados).  
C) A velocidade do ar não deve ser 
superior a 0,75m/s.  
D) A umidade relativa do ar não deve 
ser inferior a 40% (quarenta) por 
cento. 
 
 
11) O decreto n° 11.396, de 17 de 
novembro de 2010 dispõe sobre a 
concessão dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade aos 
servidores públicos municipais de 
Bauru. De acordo com esse decreto a 
comprovação da condição insalubre ou 
perigosa será feita através de Laudo 
Técnico firmado por: 
 
A) Engenheiro de Segurança do 
Trabalho ou Médico do Trabalho do 
Serviço de Segurança e Medicina do 
Trabalho – SESMT – da Secretaria 
Municipal da Administração ou 
profissional habilitado. 
B) Engenheiro ou Médico da Secretaria 
Municipal da Administração ou 
profissional habilitado. 
C) Por funcionário da Secretaria 
Municipal da Administração ou 
profissional habilitado. 
D) Engenheiro de Segurança do 
Trabalho ou Médico do Trabalho do 
Serviço de Segurança e Medicina do 
Trabalho – SESMT– da Secretaria 
Municipal da Saúde ou profissional 
habilitado. 
 

 
12) A NR referente ao trabalho em 
altura define que esse tipo de trabalho 
deve ser precedido de Análise de 
Risco.  Entre as alternativas a seguir 
identifique qual não está relacionada 

aos itens que devem ser considerados 
nesta análise: 
 
A) O local em que os serviços serão 
executados e seu entorno.  
B) As situações de emergência e o 
planejamento do resgate e primeiros 
socorros, de forma a reduzir o tempo 
da suspensão inerte do trabalhador.  
C) O estabelecimento e custos dos 
sistemas e pontos de ancoragem. 
D) O isolamento e a sinalização no 
entorno da área de trabalho.  
 
 

13) Considera-se trabalho em altura 
toda atividade executada acima de 
quantos metros do nível inferior, onde 
haja risco de queda: 
 
A) 1,00 m (um metro)  
B) 1,50 m (um metro e meio)  
C) 2,00 m (dois metros)  
D) 2,50 m (dois metros e meio)  
 
 
14) A NR 15- Atividades insalubres 
define por "Limite de Tolerância", a 
concentração ou intensidade máxima 
ou mínima, relacionada com a natureza 
e o tempo de exposição ao agente, que 
não causará dano à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laboral. 
O exercício de trabalho em condições 
de insalubridade, assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional, 
incidente sobre o salário mínimo da 
região. Entre as alternativas abaixo 
qual corresponde a porcentagem 
definida pela norma: 
 
A) Insalubridade de grau máximo - 
40% (quarenta por cento).  
B) Insalubridade de grau máximo – 
30% (trinta por cento).  
C) Insalubridade de grau máximo – 
20% (vinte por cento).  
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D) Insalubridade de grau máximo - 
10% (dez por cento).  
 
 
15) Os limites de tolerância para 
exposição ao calor são definidos pela 
NR 15 – Atividades e operações 
insalubres, Anexo n° 3. De acordo com 
essa norma, qual das alternativas 
abaixo está incorreta. 
 
A) A exposição ao calor deve ser 
avaliada através do "Índice de Bulbo 
Úmido Termômetro de Globo" - 
IBUTG .  
B) Os aparelhos que devem ser usados 
nesta avaliação são: termômetro de 
bulbo úmido natural, termômetro de 
globo e termômetro de mercúrio 
comum. 
C) As medições devem ser efetuadas 
no local onde permanece o trabalhador, 
à altura da região do corpo mais 
atingida. 
D) Os períodos de descanso não serão 
considerados tempo de serviço para 
todos os efeitos legais. 
 
 
16) A NR 15 – Atividades e operações 
insalubres em seu Anexo n°13 – 
Agentes químicos, define quais são os 
agentes. Entre os relacionados a seguir, 
qual não é citado pela norma. 
 
A) Carvão. 
B) Chumbo. 
C) Cloro. 
D) Fósforo. 
 
 
17) A fiscalização do cumprimento das 
disposições legais e/ou regulamentares 
sobre segurança e saúde do 
trabalhador, de acordo com a NR 28 – 
Fiscalização e Penalidades, será 
efetuada obedecendo ao disposto nos 
Decretos n.º 55.841, de 15/03/65, e n.º 

97.995, de 26/07/89, no Título VII da 
CLT e no § 3º do art. 6º da Lei n.º 
7.855, de 24/10/89 e nesta Norma 
Regulamentadora. O Prazo para 
cumprimento dos itens notificados 
deverá ser limitado a no máximo 
quantos dias:  
 
A) 30 dias. 
B) 45 dias. 
C) 60 dias. 
D) 90 dias. 
 
 
18) Considerando os objetivos da NR 
17 identifique entre as alternativas a 
seguir a que não é enfocada pela 
norma.  
 
A) Definir parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos 
trabalhadores. 
B) Definir parâmetros para a criação 
de condições ambientais que 
proporcionem o máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente.  

C) Todos os equipamentos que 
compõem um posto de trabalho devem 
estar adequados às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à 
natureza do trabalho a ser executado. 
D) Ao configurar um posto de 
trabalho, deve-se enfocar 
principalmente a atividade e suas 
exigências, pois, o bom trabalhador 
possui capacidade de se adequar. 
 
 

19) A respeito da capacitação para 
trabalhos em espaços confinados, a NR 
define que não há a necessidade do 
empregador desenvolver e implantar 
programas de capacitação, exceto 
quando: 
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A) Os procedimentos, condições ou 
operações de trabalhos forem mantidos 
inalterados.  
B) Houver presença de desvios na 
utilização ou nos procedimentos de 
entrada nos espaços confinados ou que 
os conhecimentos não sejam 
adequados. 
C) Os procedimentos de entrada nos 
espaços confinados corresponderem às 
exigências. 
D) Houver conhecimentos adequados. 

 
 

20) A escolha do extintor correto é 
essencial para um eficaz procedimento 
em um sinistro. De acordo com a NR 
23 o extintor tipo “espuma” somente 
pode ser usado nos fogos de classe: 
 
A) Classe B. 
B) Classe A e B. 
C) Classe C. 
D) Classe A, B e C. 
 
 
21) Na elaboração de um PPRA – 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, para efeito da NR 9, deve-
se considerar somente os agentes: 
 
A)Físicos, químicos e biológicos. 
B)Físicos, químicos, biológicos e 
ergonômicos. 
C)Físicos, biológicos e ergonômicos. 
D)Químicos, biológicos e 
ergonômicos. 
 
 
22) A Norma Regulamentadora NR 10 
– Instalações Elétricas, define que em 
todos os serviços executados em 
instalações elétricas devem ser 
previstas e adotadas medidas de 
proteção coletiva às atividades a serem 
desenvolvidas, de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores. 
Assinale a seguir qual alternativa 

corresponde a tais medidas 
prioritariamente: 
 
A) Colocação de sinalização e 
barreiras. 
B) Instalação de componente de 
desenergização do circuito. 
C) Isolamento das partes vivas. 
D) Dispositivos de bloqueio do 
religamento automático. 

 
 

23) A NR 7 - Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) deve incluir, a realização 
obrigatória dos exames médicos: 
 
A) Admissional, periódico, retorno ao 
trabalho, mudança de função e 
demissional. 
B) Admissional, periódico, mudança 
de função, demissional. 
C) Admissional, periódico, mudança 
de função, demissional e rotineiro. 
D) Admissional, periódico, retorno ao 
trabalho, mudança de função. 
 
 
24) Todo EPI deve segundo a NR 06 
possuir um CA que consiste no: 
 
A) Certificado de Aprovação que deve 
ser emitido pelo Fabricante. 
B) Certificado de Aprovação que deve 
ser emitido pelo Empregador. 
C) Certificado de Aprovação que deve 
ser emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
D) Certificado de Aproveitamento que 
deve ser emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
 
 
25) A Permissão de Trabalho em 
altura, deve ter validade limitada à 
duração da atividade, restrita ao turno 
de trabalho, podendo ser revalidada 
pelo responsável pela aprovação nas 
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situações em que não ocorram 
mudanças nas condições estabelecidas 
ou na equipe de trabalho. As 
alternativas abaixo citam os itens que a 
norma define que deve conter na 
Permissão de Trabalho, exceto: 
 
A) Os requisitos mínimos a serem 
atendidos para a execução dos 
trabalhos. 
B) Orientações administrativas. 
C) As disposições e medidas 
estabelecidas na Análise de Risco. 
D) A relação de todos os envolvidos e 
suas autorizações. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Texto extraído de Jornal: 
Segurança do trabalho também vale 
para condomínios 
 
Engana-se quem pensa que medidas de 
segurança no ambiente de trabalho se 
limitam às grandes empresas ou às 
atividades de elevado grau de 
periculosidade. Por lei, os condomínios 
com mais de 51 funcionários, sejam 
eles residenciais ou comercias, também 
devem prestar assistência aos 
trabalhadores, zelando pela segurança 
do trabalho, a fim de se reduzir a 
possibilidade de acidentes para o mais 
próximo de zero. Para isso, é 
obrigatória a existência de uma 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa). 
 
Para estabelecer os métodos de 
segurança nas práticas profissionais, a 
legislação trabalhista prevê, dentro da 
Lei 6.514/77, na Norma 
Regulamentadora cinco (NR-5), do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), a criação de uma Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 

(Cipa). Na prática, a finalidade da 
organização é a de prevenir fatalidades 
e doenças decorrentes do trabalho, 
preservando o trabalhador. 
 
De acordo com a legislação, os 
condomínios com 51 funcionários ou 
mais devem manter uma equipe da 
Cipa, regulando as atividades dos 
funcionários e exigindo a utilização de 
equipamentos de segurança 
obrigatórios a fim de evitar acidentes. 
 
Nas organizações com menos de 51 
funcionários – que representa a maior 
parte do mercado imobiliário de Belo 
Horizonte – deve haver um funcionário 
capacitado em segurança do trabalho, 
cujo curso deve ser custeado pelo 
condomínio, a fim de zelar pela 
organização trabalhista dos 
condomínios menores. 
 
Para o diretor comercial da Prosind 
(empresa especializada em gestão de 
condomínios), Ronaldo Gomes 
Ribeiro, em Belo Horizonte e região 
metropolitana faltam condomínios de 
grande porte. “Principalmente no que 
diz respeito a condomínios comerciais, 
é difícil encontrarmos 
empreendimentos que empreguem 
mais de 51 funcionários”, afirma. 
 
Fiscalização. De acordo com o MTE, 
as atividades exercidas pelos 
profissionais de condomínios se 
enquadram no nível três, em uma 
escala de periculosidade que vai de um 
a cinco. Dessa forma, de acordo com o 
auditor fiscal do MTE, seção Minas 
Gerais, Mário Parreiras de Faria, 
fiscaliza-se conforme a demanda. “Em 
alguns casos, as denúncias de 
irregularidades chegam à nossa 
repartição, e a nossa tarefa é a de, in 
loco, conferir todos os critérios 
relacionados à legislação”, conclui. 
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Diferencial.Para o mercado 
imobiliário, a organização de um 
grande condomínio em relação ao bem-
estar dos trabalhadores também está 
diretamente relacionada à qualidade de 
vida que os proprietários buscam ao se 
mudarem para um imóvel residencial 
ou comercial. 
 
Uma convivência tranquila entre 
colaboradores e moradores também 
pode ser um fator importante na 
escolha do local onde se pretende 
viver. Além disso, com o mercado de 
trabalho em alta e os funcionários 
atentos aos direitos que possuem 
dentro da empresa, cria-se a 
necessidade, por parte das 
organizações, de investir em ambientes 
seguros, dentro das exigências 
normativas de segurança do trabalho. 
 
Disponível em: 
http://jornalmontesclaros.com/2013/02
/17/seguranca-do-trabalho-tambem-
vale-para-condominios.html 
 
Considere o texto para responder às 
questões de nº 26 a 33: 
 
 
26) A alternativa que retrata 
corretamente o assunto abordado na 
notícia de jornal é: 
 
A) Os condomínios que contarem com 
cerca de 51 funcionários devem contar 
com um funcionário capacitado para 
combater ações preventivas. 
B) A importância de práticas 
preventivas de segurança no trabalho 
chega aos condomínios com número 
superior a 51 funcionários.  
C) Os condomínios com até 51 
funcionários ou mais devem se 
organizar para treinar práticas 
preventivas de segurança no trabalho à 
todos. 

D) A importância de práticas 
preventivas de segurança no trabalho 
deve atender apenas aos condomínios 
com até 51 funcionários. 
 
 
27) Segundo a notícia, ao abordar a 
necessidade de métodos de segurança 
em relação aos condomínios, ampara-
se: 
 
A) Na Legislação.  
B) Na contratação opcional da CIPA. 
C) Na necessidade do aumento do 
número de funcionários em 
condomínios, inferior a 51. 
D) Na necessidade de diminuição do 
número de funcionários nos 
condomínios, superior a 51. 
 
 
28) Considerado o contexto da notícia, 
podemos entender que a CIPA 
(Comissão interna de Prevenção de 
Acidentes) desenvolve um papel 
expresso na alternativa: 
 
A) É um documento que os 
trabalhadores construíram para discutir 
e coibir acidentes de trabalho, sem a 
necessidade da participação do 
empregador. 
B) É um órgão não governamental que 
trabalha na prática de ações punitivas 
às pessoas que não obedecem às 
normas de segurança no trabalho. 
C) É uma instituição de caráter 
governamental que trabalha 
diretamente na coibição de práticas 
equivocadas no ambiente de trabalho. 
D) É um instrumento que os 
trabalhadores dispõem para tratar da 
prevenção de acidentes de trabalho, das 
condições do ambiente de trabalho e de 
todos os aspectos que afetam sua saúde 
e segurança.  
 
 



 

 
Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de Segurança do Trabalho (Edital nº 01/2013)      8 

 
  
 

29) Considere o seguinte fragmento 
“ Além disso, com o mercado de 
trabalho em alta e os funcionários 
atentos aos direitos que possuem 
dentro da empresa, cria-se a 
necessidade, por parte das 
organizações, de investir em ambientes 
seguros, dentro das exigências 
normativas de segurança do 
trabalho.” A palavra em destaque no 
parágrafo tem seu significado expresso 
na seguinte alternativa: 
 
A)Que tem a qualidade ou força de 
norma/Que formula normas, regras, 
preceitos (de moral, direito etc).  
B)Que refere-se à normalidade/ 
relativo ao que é normal. 
C)Que estabelece medidas 
exatas/proporcionalidade. 
D)Que tem a subjetividade como 
premissa/ aleatoriedade. 
 
 
30) Ao analisarmos o contexto do 
último parágrafo da notícia, a palavra 
“organizações” é classificada 
morfologicamente como: 
 
A) Adjetivo plural. 
B) Substantivo feminino. 
C) Advérbio de modo. 
D) Pronome. 
 
 
31) Considere o seguinte excerto, 
extraído da notícia do Jornal: “Para 
isso, é obrigatória a existência de uma 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA)”. Aponte a 
alternativa em que o verbo em 
destaque tem sua correta conjugação: 
 
A) 2ª pessoa do singular/presente do 
indicativo. 
B) 3ª pessoa do singular/pretérito 
imperfeito do indicativo. 

C) 3ª pessoa do singular/pretérito 
perfeito do subjuntivo. 
D) 3ª pessoa do singular/presente do 
indicativo. 
 
 
Considere o seguinte fragmento 
extraído da notícia do Jornal para 
responder às questões 32 e 33: 
 
“Em alguns casos, as denúncias de 
irregularidades chegam à nossa 
repartição, e a nossa tarefa é a de, in 
loco, conferir todos os critérios 
relacionados à legislação”, conclui. 
 
 
32) A palavra irregularidades é 
compreendida na alternativa: 
 
A) Qualidade do que é regular. 
B) Qualidade do que é regulado. 
C) Qualidade do que regula. 
D) Qualidade do que é irregular.  
 
 
33) O termo “in loco” comumente 
utilizado no dia-a-dia e em diversos 
textos, tem sua classificação e 
explicação na alternativa: 
 
A) Substantivo masculino - aqui. 
B) Adjetivo - localmente. 
C) Advérbio – no próprio local. 
D) Pronome Oblíquo – no lugar. 
 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 
 
34) De acordo com o “caput” do artigo 
14 da Lei nº 5.950, de 02 de agosto de 
2.010, a evolução funcional na carreira, 
de forma horizontal, de um internível 
para o subsequente, que pode ser 
conquistada pelo profissional após a 
avaliação de estágio probatório é 
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conhecida no Município de Bauru 
como: 
 
A)Progressão. 
B)Promoção. 
C)Programa de Avaliação de 
Desempenho e Desenvolvimento. 
D)Programa de Desenvolvimento 
integral. 
 
 
35) De acordo com o inciso II do artigo 
8º da Lei nº 3.781, de 21 de outubro de 
1994 o direito de requerer na esfera 
administrativa, prescreve em: 
  
A) 15 (quinze) dias, salvo quando 
outro prazo for fixado em lei. 
B) 30 (trinta) dias, salvo quando outro 
prazo for fixado em lei. 
C) 120 (cento e vinte) dias, salvo 
quando outro prazo for fixado em lei. 
D) 05 (cinco) anos, salvo quando outro 
prazo for fixado em lei. 
 
 
36) De acordo com o inciso IV do 
artigo 29 da Lei nº 5.975, de 01 de 
outubro de 2.010, os profissionais que 
atuam como Médicos Veterinários; 
Técnicos Esportivos e Instrutores 
Esportivos estão submetidos à jornada 
de trabalho de quantas horas semanais? 
 
A) Jornada de 20 (vinte) horas 
semanais.  
B) Jornada de 24 (vinte e quatro) horas 
semanais.  
C) Jornada de 30 (trinta) horas 
semanais.  
D) Jornada de 36 (trinta e seis) horas 
semanais. 

 
 

37) De acordo com o inciso I do artigo 
5º da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, a quem compete privativamente 

legislar sobre assuntos de interesse 
local? 

 
A) A Câmara Municipal de Bauru. 
B) A Prefeitura Municipal de Bauru. 
C) A Secretaria Municipal dos 
Negócios Jurídicos. 
D) Ao Município.  
 
 
38) De acordo com o artigo 17 da Lei 
nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 o 
servidor não poderá exercer mais de 
um cargo. Qual o vínculo deste cargo 
da qual o mesmo não poderá exercer? 
 

      A) Cargo em comissão. 
      B) Cargo estatutário. 
      C) Cargo temporário. 
      D) Cargo Celetista. 

 
 
39) De acordo com o artigo 56 do 
Decreto Municipal nº 11.627, de 12 de 
Agosto de 2.011, após a apuração, pelo 
Departamento de Avaliação Funcional, 
a quem serão encaminhados os 
resultados da avaliação de desempenho 
e desenvolvimento? 
 
A) À Secretaria Municipal da 
Administração. 
B) À Divisão de Administração e 
Expediente. 
C) Ao Departamento de Recursos 
Humanos. 
D) À Comissão de Desenvolvimento 
Funcional. 

 
 

40) De acordo com o artigo 18 da Lei 
nº 5.804, de 10 de novembro de 2.009, 
qual o prazo máximo para elaboração e 
apresentação de pareceres ou informes 
de caráter técnico ou jurídico? 

 
 



 

 
Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de Segurança do Trabalho (Edital nº 01/2013)      10 

 
  
 

A) Será de 15 (quinze) dias, podendo 
ser prorrogado, pela autoridade 
superior, mediante justificativa do 
agente responsável por seu 
cumprimento. 
B) Será de 20 (vinte) dias, podendo ser 
prorrogado, pela autoridade superior, 
mediante justificativa do agente 
responsável por seu cumprimento. 
C) Será de 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado, pela autoridade superior, 
mediante justificativa do agente 
responsável por seu cumprimento. 
D) Será de 60 (sessenta) dias, podendo 
ser prorrogado, pela autoridade 
superior, mediante justificativa do 
agente responsável por seu 
cumprimento. 

 
 
 
 
 
 
 


