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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 Resposta 

verifique se seus dados estão corretos e assine. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 

páginas). Após transcorridos 15 (quinze) minutos de prova este não será substituído 

sob qualquer alegação.   

 

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

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,5 pontos cada, devendo o candidato obter no 

mínimo 60% de acerto para aprovação. 

 

4- No Cartão 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. 

Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

 
 

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

substituído em hipótese alguma. 

 

6- Não rasure o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA, 

caso contrário, a questão será ANULADA. 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 acione o fiscal para entregar o 

Cartão Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. 

A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso Público. 

 

12- 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, a partir da data de publicação do gabarito. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 25/02/2014, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 20/03/2014 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 08, de 10/12/2013 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo efetivo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 

AGENTE SOCIAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) De acordo com o Estatuto do Idoso 

capítulo III (dos alimentos), se o idoso 

ou seus familiares não possuírem 

condições econômicas de prover o seu 

sustento, impõe-se esse provimento ao: 

 

A) Poder Judiciário, no âmbito da 

justiça do trabalho. 

B) Poder Judiciário, no âmbito da 

saúde. 

C) Poder público, no âmbito da 

assistência social. 

D) Poder privado, no âmbito da 

educação. 

 

 

02) Conforme a Lei nº 10.741/03 – 

Estatuto do Idoso – capítulo V 

(Educação, cultura, esporte e lazer) a 

participação dos idosos em atividades 

culturais e de lazer será proporcionada 

mediante: 

 

A) Desconto de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) nos ingressos para 

eventos artísticos, culturais, esportivos e 

de lazer, bem como o acesso 

preferencial aos respectivos locais. 

B) Desconto de pelo menos 25% (vinte 

e cinco por cento) nos ingressos para 

eventos artísticos, culturais, esportivos e 

de lazer, bem como o acesso 

preferencial aos respectivos locais. 

C) Desconto de pelo menos 45% 

(quarenta e cinco por cento) nos 

ingressos para eventos artísticos, 

culturais, esportivos e de lazer, bem 

como não sendo o acesso preferencial 

aos respectivos locais. 

D) Desconto de pelo menos 75% 

(setenta e cinco por cento) nos ingressos 

para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer, bem como não 

sendo o acesso preferencial aos 

respectivos locais. 

 

 

03) O Estatuto do Idoso  em seu artigo 

nº  33, estabelece que a assistência 

social aos idosos será prestada de 

forma: 

 

A) Articulada, conforme os princípios e 

diretrizes previsto na Lei Orgânica da 

Assistência Social, na política nacional 

da mulher vítima de violência e no 

sistema único de saúde e demais normas 

pertinentes. 

B) Articulada, conforme os princípios e 

diretrizes previsto no poder público, na 

política nacional da educação e no 

sistema único de saúde e demais normas 

pertinentes. 

C) Desarticulada, sem os princípios e 

diretrizes previsto na Lei Orgânica da 

Assistência Social, na política nacional 

da criança e do adolescente e no sistema 

único de saúde e demais normas 

pertinentes. 

D) Articulada, conforme os princípios e 

diretrizes previsto na Lei Orgânica da 

Assistência Social, na Política Nacional 

do Idoso, no sistema único de saúde e 

demais normas pertinentes.  

 

 

04) Conforme o  artigo nº 106 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

ressalta-se sobre direitos individuais 

onde nenhum adolescente será privado 

de sua liberdade, senão em: 

 

A) Flagrante de ato infracional sem 

ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente. 
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B) Flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da 

autoridade do Conselho Tutelar local. 

C) Flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente. 

D) Flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da 

autoridade educacional. 

 

 

 05) Conforme artigo nº 53 da Lei nº 

8.069/90 a criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, 

assegurando-lhes: 

 

A) Direito de ser respeitado por seus 

superiores profissionais. 

B) Acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência. 

C) Direito de contestar critérios 

avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias de ensino particular/privado. 

D) Desigualdade de condições para o 

não acesso e permanência na escola. 

 

 

06) Conforme artigo nº 11 da Lei nº 

8.069/90, é assegurado atendimento 

integral à saúde da criança e do 

adolescente por intermédio do: 

 

A) Sistema único de saúde, garantindo o 

acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

B) Sistema único da assistência social, 

garantindo o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da 

auto estima. 

C) Sistema único intergeracional, 

garantindo o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da 

saúde da gestante. 

D) Sistema único de saúde, garantindo o 

acesso universal e desigualitário às 

ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos 

idosos. 

 

 

07) De acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu artigo 

nº  65, ao adolescente aprendiz, maior 

de quatorze anos, são assegurados os 

direitos: 

 

A) Trabalhista e educacional. 

B) Trabalhista e previdenciário. 

C) Trabalhista e pedagógico. 

D) Trabalhista e previdência 

complementar. 

 

 

08) Diante do artigo nº 98 (Das medidas 

de proteção), da Lei 8.069/90, as 

medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que 

os direitos reconhecidos nesta lei forem 

ameaçados ou violados por: 

 

A) Falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsáveis. 

B) Falha, omissão ou abuso de famílias 

substitutas. 

C) Falta, omissão ou abuso de 

autoridade escolar. 

D) Falha, omissão ou abuso de 

familiares e comunidade. 

 

 

09) Qual centro de referência de acordo 

com a tipificação, tem por princípios 

norteadores a universalidade e 

gratuidade de atendimento, cabendo 

exclusivamente à esfera estatal sua 

implementação? 

 

A) Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS). 

B) Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

C) Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos. 
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D) Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos.   

 

10) De acordo com  Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária 

(PNCFC) a definição legal de família 

não supre a necessidade de se 

compreender a complexidade e riqueza 

dos vínculos familiares e comunitários 

que podem ser mobilizados nas diversas 

frentes de defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes. Para tal, torna-

se necessária uma definição mais ampla 

de “família”, com base sócio-

antropológica que: 

 

A) A entidade familiar é constituída 

pela figura do marido e da mulher. 

Depois se amplia com o surgimento da 

prole. 

B) A família é uma sociedade natural 

formada por indivíduos, unidos por laço 

de sangue ou de afinidade. Os laços de 

sangue resultam da descendência. A 

afinidade se dá com a entrada dos 

cônjuges e seus parentes que se 

agregam à entidade familiar pelo 

casamento.  

C) A família pode ser pensada como um 

grupo de pessoas que são unidas por 

laços de consanguinidade, de aliança e 

de afinidade. Esses laços são 

constituídos por representações, práticas 

e relações que implicam obrigações 

mútuas. 

D) A família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, 

os pais e, na ausência de um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos 

solteiros, os filhos e enteados solteiros e 

os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. 

 

 

11) A sociedade civil participa como 

parceira, de forma complementar a 

Política Nacional de Assistência Social 

na oferta de serviços, programas, 

projetos e benefícios de Assistência 

Social. Possui, ainda, o papel de exercer 

o controle social sobre a mesma. Vale 

ressaltar: 

 

A) A importância dos fóruns de 

participação popular, específicos e de 

articulação da política em todos os 

níveis de governo, bem como a união 

dos conselhos e, ou, congêneres no 

fortalecimento da sociedade civil 

organizada na consolidação da Política 

Nacional de Assistência Social. 

B) A assistência social inserida 

constitucionalmente no tripé da 

Seguridade Social, é o financiamento da 

política de assistência Social.  

C) Sistema Descentralizado e 

Participativo da Assistência Social, que 

toma corpo através da proposta de um 

Sistema Único, a instância de 

financiamento. 

D) O financiamento dos benefícios se 

dá de forma direta aos seus 

destinatários, e o financiamento da rede 

socioassistencial se dá mediante aporte 

próprio e repasse de recursos fundo a 

fundo. 

 

 

12) Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE é um 

conjunto ordenado de princípios, regras 

e critérios, de caráter jurídico, político, 

pedagógico, financeiro e administrativo, 

que envolve desde o processo de 

apuração de ato infracional até a 

execução de medida socioeducativa. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) A necessidade de intensa articulação 

dos distintos níveis de governo e da 

corresponsabilidade da família, da 

sociedade e do Estado demanda a 

construção de um amplo pacto social 

em torno dessa coisa pública 

denominada SINASE. 

B) Estatuto da Criança e do 

Adolescente, instituído menos de 02 

anos após o advento da nossa vigente 

Lei Maior, foi impregnado por esta 

opção constitucional: vide, por 
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exemplo, o processo de composição 

paritária. 

C) Este sistema nacional inclui os 

sistemas estaduais, distrital e 

municipais, bem como todas as 

políticas, planos, e programas 

específicos de atenção a esse público. 

D) A mudança de paradigma e a 

consolidação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) ampliaram o 

compromisso e a responsabilidade do 

Estado e da Sociedade Civil por 

soluções eficientes, eficazes e efetivas. 

 

 

13) De acordo com o decreto Nº 3.298, 

de 20 de Dezembro de 1999, no 

Artigo 6
o
  São diretrizes da Política 

Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de deficiência. 

A) Desenvolvimento de programas 

setoriais destinados ao atendimento das 

necessidades especiais da pessoa 

portadora de deficiência; 

B) Estabelecer mecanismos que 

acelerem e favoreçam a inclusão social 

da pessoa portadora de deficiência. 

C) Garantia da efetividade dos 

programas de prevenção, de 

atendimento especializado e de inclusão 

social 

D) A aplicação da legislação específica 

que disciplina a reserva de mercado de 

trabalho, em favor da pessoa portadora 

de deficiência, nos órgãos e nas 

entidades públicos e privados. 

 

 

14) Dentre as ações integradas que 

levam em consideração as 

peculiaridades que cercam o 

atendimento aos adolescentes inseridos 

no Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo SINASE, algumas 

podem favorecer o desenvolvimento da 

articulação. Assinale a alternativa 

CORRETA:  

 

I - Estímulo à prática da 

intersetorialidade; 

II - Campanhas conjuntas destinadas a 

sociedade em geral e aos profissionais 

da área, com vistas a concretização da 

Doutrina de Proteção Integral adotada 

pelo ECA; 

III - Promoção de discussões, encontros, 

seminários (gerais e temáticos) 

conjuntos; 

IV- Respeito às competências e 

atribuições de cada ente federativo e de 

seus órgãos, evitando-se a sobreposição 

de ações; 

V - Expedição de resoluções conjuntas, 

disciplinando matérias relacionadas à 

atenção a adolescentes inseridos no 

SINASE. 

 

A) II e IV estão corretas I, III e V não 

estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas IV e V não 

estão correta. 

C) II, III e IV estão corretas I e V não 

estão correta. 

D) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 

 

15) O Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de  Rua é ofertado 

para pessoas que utilizam as ruas como 

espaço de moradia e/ou sobrevivência e 

tem por finalidade: 

 

A) Assegurar atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de 

sociabilidades, na perspectiva de 

fortalecimento de vínculos interpessoais 

e/ou familiares que oportunizem a 

construção de novos projetos de vida. 

B) Contribuir para restaurar e preservar 

a integridade e a autonomia da 

população em situação de rua; 

C) Espaço para a realização de 

atividades coletivas e/ou comunitárias, 

higiene pessoal, alimentação e espaço 

para guarda de pertences, conforme a 

realidade local. 

D) Possibilidade de avaliar as atenções 

recebidas, expressar opiniões e 

participar na construção de regras e 

definição de responsabilidades. 
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16) O Sistema Único da Assistência 

Social - SUAS define e organiza os 

elementos essenciais e imprescindíveis 

à execução da política de assistência 

social possibilitando a normatização dos 

padrões nos serviços, qualidade no 

atendimento, indicadores de avaliação e 

resultado, nomenclatura dos serviços e 

da rede socio-assistencial e, ainda, os 

eixos estruturantes e de subsistemas 

conforme aqui descritos: 

 

I - Matricialidade Sociofamiliar; 

II - Descentralização político-

administrativa e Territorialização; 

III - Novas bases para a relação entre 

Estado e Sociedade Civil; 

IV – Financiamento; 

V - Controle Social; 

VI - O desafio da participação 

popular/cidadão usuário; 

VII - A Política de Recursos Humanos; 

VIII - A Informação, o Monitoramento 

e a Avaliação; 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) I, II, III, VI e VIII estão corretas IV, 

V e VII não estão corretas. 

B) I, II, IV, V, VI, VII e VIII estão 

corretas III não está correta. 

C) I, III, IV, V estão corretas, II, VI, 

VII e VIII não estão correta. 

D) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão 

corretas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1:  Piscina 

 

Era uma esplêndida residência, na 

Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de 

jardins e tendo ao lado uma bela 

piscina. Pena que a favela, com seus 

barracos grotescos se alastrando pela 

encosta do morro, comprometesse tanto 

a paisagem. 

Diariamente desfilavam diante do 

portão aquelas mulheres silenciosas e 

magras, lata d´água na cabeça. De vez 

em quando, surgia sobre a grade a 

carinha de uma criança, olhos grandes e 

atentos, espiando o jardim. Outras vezes 

eram as próprias mulheres que se 

detinham e ficavam olhando. 

Naquela manhã de sábado, ele tomava 

seu gim-tônica no terraço, e a mulher 

um banho de sol, estirada de maiô à 

beira da piscina, quando perceberam 

que alguém os observava pelo portão 

entreaberto. 

Era um ser encardido, cujos molambos 

em forma de saia não bastavam para 

defini-la como mulher. Segurava uma 

lata na mão, e estava parada, à espreita, 

silenciosa como um bicho. Por um 

instante as duas se olharam, separadas 

pela piscina. 

De súbito, pareceu à dona da casa que a 

estranha criatura se esgueirava, portão 

adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-

se um pouco, apoiando-se no cotovelo, 

e viu com terror que ela se aproximava 

lentamente: já transpusera o gramado, 

atingia a piscina, agachava-se junto à 

borda de azulejos, sempre a olhá-la em 

desafio, e agora colhia água com a lata. 

Depois, sem uma palavra, iniciou uma 

cautelosa retirada, meio de lado, 

equilibrando a lata na cabeça e em 

pouco tempo sumia-se pelo portão. 

Lá no terraço, o marido, fascinado, 

assistiu a toda a cena. Não durou mais 

de um ou dois minutos, mas lhe pareceu 

sinistra como os instantes tensos de 

silêncio e de paz que antecedem um 

combate. 

Não teve dúvida: na semana seguinte 

vendeu a casa. 

 

Fernando Sabino 

Fonte: 

http://www.webartigos.com/artigos/es

trategias-para-uma-leitura-

significativa/12280/ 
 

Considere o Texto 1  para responder 

às questões: 

 

http://www.webartigos.com/artigos/estrategias-para-uma-leitura-significativa/12280/
http://www.webartigos.com/artigos/estrategias-para-uma-leitura-significativa/12280/
http://www.webartigos.com/artigos/estrategias-para-uma-leitura-significativa/12280/
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17) O texto Piscina  enquadra-se no  

gênero textual Crônica, uma vez que: 

 

A) Na literatura e no jornalismo, 

uma crônica é uma narração curta, 

produzida essencialmente para ser 

veiculada na imprensa, seja nas páginas 

de uma revista seja nas páginas de um 

jornal. 

B) Crônica pode ser um gênero 

textual em versos e, mais raramente, em 

prosa em que a poesia, forma de 

expressão estética através da língua, 

geralmente se manifesta. Além dos 

versos, não obrigatoriamente, fazem 

parte da estrutura do poema as estrofes , 

a rima e a métrica. 

C) Uma modalidade de redação ou 

tipo de composição, escrita em prosa 

sobre um tema que se devem apresentar 

e discutir argumentos, provas, exemplos 

etc. 

D) Crônica é a enumeração das 

características próprias dos seres, 

coisas, cenários, ambientes, costumes, 

impressões etc. A visão, o tato, a 

audição, o olfato e o paladar.  

 

 

18) Leia o seguinte fragmento extraído 

do texto: “Lá no terraço, o marido, 

fascinado, assistiu a toda a cena. Não 

durou mais de um ou dois minutos, mas 

lhe pareceu sinistra como os instantes 

tensos de silêncio e de paz que 

antecedem um combate.”Há neste 

episódio uma analogia da palavra 

combate que podemos relacionar: 

 

A) Às pessoas que moram na favela ao 

lado da casa. 

B) À Guerra. 

C) À dona da casa. 

D) Ao marido que olhava tudo, sem que 

fosse percebido. 

 

 

19) O último parágrafo menciona o 

desfecho do texto e expressa um 

sentimento por parte dos donos da casa 

que podemos traduzir em: 

 

A) Omissão. 

B) Desdém. 

C) Certeza. 

D) Insegurança. 

 

 

20) Repare no 2º parágrafo do texto: 

“Diariamente desfilavam diante do 

portão aquelas mulheres silenciosas e 

magras, lata d´água na cabeça. De vez 

em quando, surgia sobre a grade a 

carinha de uma criança, olhos grandes 

e atentos, espiando o jardim. Outras 

vezes eram as próprias mulheres que se 

detinham e ficavam olhando.”O verbo 

em destaque trata-se de: 

 

A) Verbo transitivo. 

B) Verbo intransitivo. 

C) Verbo de Ligação. 

D) Verbo transitivo e Intransitivo 

simultaneamente. 

 

 

21) Leia com atenção o seguinte 

fragmento: “Naquela manhã de sábado, 

ele tomava seu gim-tônica no terraço, e 

a mulher um banho de sol, estirada de 

maiô à beira da piscina, quando 

perceberam que alguém os observava 

pelo portão entreaberto.”A palavra em 

destaque tem sua função morfológica 

classificada em: 

 

A) Verbo. 

B) Adjetivo. 

C) Substantivo. 

D) Pronome. 

 

 

22) No penúltimo parágrafo há 

referência ao pronome lhe, referindo-se 

ao marido. É correto afirmar que este 

pronome é definido como: 

 

A) Possessivo. 

B) Relativo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paladar
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C) Pessoal. 

D) Demonstrativo. 

 

 

Texto 2: Poema tirado de uma notícia 

de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira 

livre e morava no morro da Babilônia 

num barracão sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de 

Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de 

Freitas e morreu afogado. 

 

Manuel Bandeira 

Fonte: 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/manue

lbandeira04.html 

 

23) É correto afirmar que há traços 

recorrentes de intertextualidade entre o 

texto 1 e 2, uma vez que ambos 

colocam em pauta um tema em comum 

descrito na alternativa: 

 

A) Situação de Marginalidade agressiva 

e violenta dos personagens menos 

abastados financeiramente. 

B) Situação de igualdade social entre 

todos os personagens descritos no texto 

1 e 2. 

C) Situação privilegiada de alguns 

personagens descritos em ambos os 

textos. 

D) Situação de marginalidade social em 

situação de pobreza de personagens 

presentes no texto 1 e 2. 

 

 

24) Ao lermos o título do poema 

percebemos indícios para 

compreendemos que Manuel Bandeira: 

 

A) Escreveu um texto com todas as 

características jornalísticas, portanto, 

texto jornalístico. 

B) Escreveu um texto totalmente 

distante das características jornalísticas. 

C) Deu poesia a uma notícia tirada de 

jornal. 

D) Escreveu um texto tanto distante do 

gênero jornalístico como poético, mas 

informativo. 

 

Leia o excerto para responder às 

questões 25 e 26:  

 

“João Gostoso era carregador de feira 

livre e morava no morro da Babilônia 

num barracão sem número.” 

 

25) O excerto em pauta traz elementos 

do texto que podemos descrevê-los em: 

 

A) Narrativos e Descritivos. 

B) Psicológico e morfológicos. 

C) Estéticos e Éticos. 

D) Naturais e Intuitivos. 

 

 

26) O fato do personagem João Gostoso 

morar em um barracão sem número 

traduz ao seu morador um sentido de: 

 

A) Privilégio Social. 

B) Destaque Social. 

C) Prestígio Social. 

D) Incerteza Social. 

 

ATUALIDADES 

 

27) Com a morte de Hugo Chávez, em 

março de 2013, seu herdeiro político 

conseguiu se eleger e manter a mesma 

linha de atuação daquele que teve o 

governo mais longo da América Latina, 

totalizando 14 anos. O nome do 

Presidente da Venezuela eleito em abril 

de 2013 é: (fonte: Folha de São Paulo, 

31/10/2013). 

 

A) Rafael Cortez. 

B) Nicolás Maduro. 

C) Evo Morales. 

D) Felipe Calderón. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira04.html
http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira04.html
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28) O caso de denúncia de corrupção 

política mediante compra de votos de 

parlamentares no Congresso Nacional 

do Brasil, entre 2005 e 2006, chamado 

pela mídia de Mensalão, teve seu 

julgamento, recursos e penas 

estabelecidas durante o ano de 2013. 

Figura central desse julgamento, o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e relator do processo, ilustrado abaixo, 

adquiriu grande destaque na mídia por 

sua atuação. (fonte: Estadão, 

09/10/2013). 

 

 
(Fonte: charge do jornal "A Gazeta de 

Vitória - ES", de 05 set. 2012.) 

 

O nome dele é:  

A) José Dirceu. 

B) Ricardo Lewandowski. 

C) Marcos Valério. 

D) Joaquim Barbosa. 

 

 

29) O incêndio na boate Kiss foi um 

acidente que matou 242 pessoas e que 

feriu 116 outras, sendo considerada a 

segunda maior tragédia no Brasil em 

número de vítimas. Ao completar um 

ano do acontecimento, muitos dos 

sobreviventes ainda enfrentam 

dificuldades respiratórias e outras 

sequelas. A cidade onde ocorreu esse 

acidente foi: (fonte: site R7, 

19/01/2014). 

 

A) Sanrta Maria da Serra – SP. 

B) Santa Maria de Jetibá – ES. 

C) Santa Maria – RS. 

D) Santa Maria Madalena - RJ. 

 

 

30) Anunciada na manhã do dia 11 de 

fevereiro de 2013, a renúncia do Papa 

Bento XVI, causou grande espanto e 

comoção, uma vez que o fato histórico 

não ocorria desde 1415. Foi um gesto 

inesperado, já que na história moderna 

os papas se mantiveram no cargo até a 

morte para que, só então, fosse 

escolhido um sucessor. Entre os 

motivos alegados pelo Pontífice para 

sua renúncia está: (fonte: site G1, 

13/02/2013). 

 

A) A pressão externa do governo 

italiano. 

B) A diminuição de suas forças 

espirituais e físicas. 

C) A situação econômica do Vaticano. 

D) O vazamento de documentos 

conhecido como Vati-leaks. 

 

 

31) Nascido Jorge Mario Bergoglio, e 

sucedendo o Papa Bento XVI, o Papa 

Francisco é o primeiro papa latino-

americano, primeiro papa jesuíta e o 

primeiro pontífice não europeu em mais 

de 1.200 anos. Foi eleito recentemente 

como personalidade do ano pela revista 

americana Time. Antes de assumir o 

papado, ele era Arcebispo em: (fonte: 

site G1, 11/12/2013). 

 

A) Buenos Aires. 

B) La Paz. 

C) Caracas. 

D) Roma. 

 

 

32) Nos últimos anos foi instalada uma 

comissão brasileira que visa investigar 

violações de direitos humanos ocorridas 

entre 1946 e 1988 no Brasil por agentes 

do estado. Essa comissão é formada por 
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sete membros nomeados pela presidente 

Dilma Rousseff e catorze auxiliares, que 

atuarão durante dois anos, sendo que ao 

final desse período, publicarão um 

relatório dos principais achados, que 

poderá ser público ou poderá ser 

enviado apenas para o presidente da 

república ou o ministro da defesa. A lei 

que a instituiu foi sancionada pela 

presidente Dilma Rousseff em 18 de 

novembro de 2011, instalada 

oficialmente em 16 de maio de 2012, 

teve seu regimento interno aprovado em 

04 de março de 2013 e divulgou seu 

primeiro laudo em dezembro de 2013. 

O nome dessa comissão é: (fonte: Portal 

Último Segundo – IG, 14/12/2013). 

 

A) Comissão de Ética Pública. 

B) Comissão de Assuntos Sociais. 

C) Comissão de Conciliação Prévia. 

D) Comissão Nacional da Verdade. 

 

 

33) Uma nação asiática realizou o seu 

terceiro teste nuclear em fevereiro de 

2013 e afirmou se tratar apenas de uma 

"primeira etapa", advertindo o mundo 

sobre ações "mais fortes", se houver 

novas sanções contra o país no âmbito 

das Nações Unidas. A atitude gerou 

reprovação da comunidade 

internacional. Essa nação foi: (fonte: 

site G1, 12/02/2013). 

 

A) China. 

B) Paquistão. 

C) Coréia do Norte. 

D) Índia. 

 

 

34) Os movimentos sociais têm mudado 

seu aspecto nos dias atuais, porém eles 

sempre existiram. Na internet, tanto 

usuários experientes quanto iniciantes 

se tornaram organizadores, 

comentaristas e protagonistas dos 

protestos. A mobilização de usuários 

por meio do Facebook e do Twitter foi 

considerada uma das principais forças 

por trás das manifestações que 

atingiram todo o país, principalmente 

durante o mês de: (fonte: site Folha de 

São Paulo, 04/07/2013). 

 

A) Janeiro. 

B) Março. 

C) Setembro. 

D) Junho. 

 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

35)  De acordo com o prescrito pela 

Legislação Municipal (Decreto nº 

11.627/2011), em que consiste a 

progressão: 

 

A)  A progressão consiste na evolução 

funcional do servidor na carreira, de 

forma vertical, de um nível para o 

subsequente e poderá ser conquistada 

após a avaliação de estágio probatório. 

B)  A progressão consiste na evolução 

funcional do servidor na carreira, de 

forma horizontal, de um nível para o 

subsequente e poderá ser conquistada 

após o primeiro ano de efetivo exercício 

no cargo. 

C)  A progressão consiste na evolução 

funcional do servidor na carreira, de 

forma vertical, de um nível para o 

subsequente e poderá ser conquistada 

após o primeiro ano de efetivo exercício 

no cargo. 

D)  A progressão consiste na evolução 

funcional do servidor na carreira, de 

forma horizontal, de um nível para o 

subsequente e poderá ser conquistada 

após a avaliação de estágio probatório. 

 

 
36)  O Decreto Municipal nº 11.852/12 

que dispõe sobre o estágio probatório no 

âmbito da Administração Pública 

Municipal preconiza que: 

 

“Estágio Probatório é o período 

durante o qual o servidor, em exercício 
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de cargo de provimento efetivo, é 

submetido à avaliação que determinará 

a permanência no cargo ou a 

exoneração.”.  

Em relação ao estágio probatório, 

podemos afirmar que: 

 

I – seu período é de 36 (trinta e seis) 

meses. 

II – o servidor nomeado para o cargo de 

provimento efetivo e comissionado será 

avaliado para o desempenho do cargo. 

III – neste período serão observados os 

seguintes fatores: assiduidade, 

disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade, responsabilidade e 

afastamentos não justificados.  

 

A)  Estão corretas as alternativas I, II e 

III.  

B)  Estão corretas as alternativas I e II. 

C)  Estão corretas as alternativas I e III. 

D)  Estão corretas as alternativas II e 

III.  

 

 

37)  Conforme prescrito pela Lei 

Municipal nº 4.830/02, a filiação do 

segurado junto ao regime de 

previdência social da FUNPREV 

decorre automaticamente:  

 

I – do ingresso do servidor no serviço 

público do Município de Bauru. 

II – da aprovação em Concurso Público 

ou Processo Seletivo promovido pela 

Prefeitura Municipal de Bauru.  

III – do requerimento que lhe for 

encaminhado por qualquer munícipe.  

 

A)  Apenas a alternativa I está correta. 

B)  Apenas as alternativas I e II estão 

corretas. 

C)  Apenas a alternativa II está correta. 

D)  Apenas a alternativa III está 

correta.  

 

38)  A legislação municipal 

prescreve que contarão para efeito de 

evolução da carreira por titulação: 

 

A)  os cursos em andamento, 

regulamentados por órgão oficial e/ou 

competente, na área de atuação ou 

correlata ao cargo efetivo do servidor, 

aprovados e homologados pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional (CDF). 

B)  os cursos em andamento, 

regulamentados por órgão oficial e/ou 

competente, na área de atuação ou 

correlata ao cargo efetivo do servidor, 

aprovados e homologados pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional (CDF). 

C)  os cursos devidamente concluídos, 

regulamentados por órgão oficial e/ou 

competente, na área de atuação ou 

correlata ao cargo efetivo do servidor, 

aprovados e homologados pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional (CDF). 

D)  os cursos devidamente concluídos, 

regulamentados por órgão oficial e/ou 

competente, exclusivamente na área de 

atuação do servidor, aprovados e 

homologados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional (CDF). 

 

 

39)  De acordo com o artigo 12 do 

Decreto Municipal nº 11.852/12, o 

servidor que não atingir o conceito 

satisfatório no mínimo em 02 (duas) 

avaliações de estágio probatório, 

poderá: 

 

A) ser suspenso de ofício por não 

atender as exigências necessárias para 

sua permanência no serviço público, 

assegurada a ampla e irrestrita defesa, 

mediante a instauração de competente 

processo administrativo pela 

Corregedoria Geral Administrativa. 

B) ser exonerado de ofício por não 

atender as exigências necessárias para 

sua permanência no serviço público, 
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assegurada a ampla e irrestrita defesa, 

mediante a instauração de competente 

processo administrativo pela 

Corregedoria Geral Administrativa. 

C)  ser exonerado de ofício por não 

atender as exigências necessárias para 

sua permanência no serviço público, 

independente de apresentação de defesa, 

sem instauração de processo 

administrativo pela Corregedoria Geral 

Administrativa. 

D)  ser suspenso por não atender as 

exigências necessárias para sua 

permanência no serviço público, 

independente de apresentação de defesa, 

mediante a instauração de competente 

processo administrativo pela 

Corregedoria Geral Administrativa. 

 

 

40)  Nos termos prescrito pelo 

Decreto nº 11.627/11, a progressão 

poderá se dar de duas formas, sendo 

elas: Progressão por Mérito Profissional 

(PMP) e Progressão por Qualificação 

Profissional (PQP).  

A Progressão por Mérito Profissional 

(PMP): 

 

A)  se dá em razão de apresentação 

de títulos ou cursos, dentro da classe na 

qual o servidor estiver enquadrado. 

B)  se dá em razão de apresentação 

de títulos ou cursos, independente da 

classe na qual o servidor estiver 

enquadrado. 

C)  se dá em razão do resultado da 

avaliação de desempenho e estágio 

probatório favorável independente da 

classe na qual o servidor estiver 

enquadrado.  

D)  se dá em razão do resultado da 

avaliação de desempenho e estágio 

probatório favorável dentro da classe na 

qual o servidor estiver enquadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


