
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D e p a r t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA 

 SERVENTE DE LIMPEZA 
 

 

  

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

                                                                                        

01  21  

02  22  

03  23  

04  24  

05  25  

06  26  

07  27  

08  28  

09  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

  

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 (08 

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 1,25 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 29/04/2014, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 17/05/2014 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 04/02/2014 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo efetivo de Agente em Manutenção, Conservação e 

Transporte – MOTORISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Com relação à sinalização de 

trânsito, assinale a ALTERNATIVA 

CORRETA: 

 

A) A afixação de publicidade ou de 

quaisquer legendas ou símbolos ao 

longo das vias não está sujeito a 

nenhum tipo de aprovação ou 

autorização. 

B) O CONTRAN poderá autorizar, em 

caráter experimental e por período 

indeterminado e não fixado, a utilização 

de sinalização não prevista no CTB. 

C) Sempre que necessário, será 

colocada ao longo da via, sinalização 

prevista no CTB e em legislação 

complementar, destinada a condutores e 

pedestres, vedada a utilização de 

qualquer outra. 

D) Os sinais de trânsito classificam-se 

em: verticais, horizontais e luminosos, 

somente. 

 

02) Um deficiente físico está 

atravessando a rua e, você conduzindo o 

veículo da empresa não diminui a 

velocidade, e o deficiente é obrigado a 

parar para não ser atropelado. Esta sua 

ação acarretará em: 

 

A) Multa e 07 pontos na CNH. 

B) Multa e 05 pontos na CNH. 

C) Multa e 04 pontos na CNH. 

D) Multa e 03 pontos na CNH. 

 

03) O condutor querendo aproveitar o 

sinal verde, avança e fica “preso” no 

trânsito, impedindo que os outros 

condutores, ao abrir o sinal, na via 

transversal, possam prosseguir. Qual 

infração e penalidade, respectivamente, 

imposta ao condutor neste caso? 

A) Gravíssima e Multa. 

B) Grave e Apreensão do veículo. 

C) Grave e Advertência por escrito. 

D) Média e Multa. 

 

04) Conduzindo um veículo em uma via 

de trânsito rápido, você é forçado a 

imobilizá-lo no leito viário devido a 

uma pane. Conforme a Resolução Nº 

36/1998 do CONTRAN, você deverá 

fazer uso do pisca-alerta e do triângulo 

luminoso. Caso descumpra esta 

determinação, você será penalizado e 

terá como medida administrativa: 

 

A) Remoção do veículo. 

B) Recolhimento da Carteira Nacional 

de Habilitação. 

C) Retenção do veículo. 

D) Recolhimento do Certificado de 

Registro. 

 

05) Se você estivesse conduzindo um 

ônibus em uma via de trânsito rápido 

onde não exista sinalização 

regulamentadora, a velocidade máxima 

será de: 

 

A) Quarenta quilômetros por hora. 

B) Cinquenta quilômetros por hora. 

C) Sessenta quilômetros por hora. 

D) Oitenta quilômetros por hora. 

 

06) Assinale a alternativa que indica 

respectivamente a natureza da infração, 

a penalidade e a medida administrativa 

para o condutor que dirigir ameaçando 

os pedestres que estejam atravessando a 

via pública, ou os demais veículos: 

 

A) Grave / Multa e suspensão do direito 

de dirigir / Remoção do veículo. 

B) Grave / Multa e recolhimento do 

documento de habilitação / Apreensão 

do veículo. 
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C) Gravíssima / Multa e cassação da 

CNH / Remoção do veículo. 

D) Gravíssima / Multa e suspensão do 

direito de dirigir / Retenção do veículo e 

recolhimento do documento de 

habilitação. 

 

07) Qual a natureza da infração para o 

condutor que estacionar um veículo 

com peso bruto total ou superior a três 

mil e quinhentos quilogramas em aclive 

ou declive, não estando devidamente 

freado e sem calço de segurança? 

 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

08) Em qual das alternativa abaixo é 

exigido a CNH categoria D para veículo 

motorizado utilizado para transporte de 

passageiros? 

 

A) Veículo cuja lotação exceda a oito 

lugares, incluído o do motorista. 

B) Veículo cuja lotação exceda a oito 

lugares, excluído o do motorista. 

C) Veículo cuja lotação exceda a nove 

lugares. 

D) Veículo cuja lotação exceda a dez 

lugares. 

 

09) Durante uma fiscalização você foi 

autuado, pois dirigia o veículo com a 

Carteira Nacional de Habilitação de 

categoria inferior do veículo que estava 

conduzindo. Neste caso, qual será a 

infração, a penalidade e a medida 

administrativa aplicada, 

respectivamente: 

 

A) Grave / Multa / Remoção do veículo. 

B) Gravíssima / Multa (três vezes) / 

Recolhimento do Certificado de 

registro. 

C) Gravíssima / Multa (três vezes) e 

apreensão do veículo / Recolhimento do 

documento de habilitação. 

D) Grave / Multa e apreensão do 

veículo / Recolhimento do documento 

de habilitação. 

 

10) Se você estivesse conduzindo um 

veículo de cargas, e o mesmo parasse de 

funcionar por falta de combustível 

ficando imobilizado na via, qual a 

infração imposta? 

 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

11) Ao adentrar em uma via de duplo 

sentido de circulação, você se depara 

com um veículo transitando pela 

contramão de direção. O agente aborda 

o veículo e aplica a penalidade de 

multa, cuja infração será de natureza: 

 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

12) Você conduzindo um veículo numa 

via se depara com um ciclista à sua 

frente. Ao ultrapassá-lo você deverá 

guardar uma distância lateral de: 

 

A) Um metro e cinquenta centímetros. 

B) Um metro e vinte centímetros. 

C) Cinquenta centímetros. 

D) Qualquer distância é suficiente. 

 

13) Seu veículo teve que ser 

imobilizado no acostamento da rodovia 

devido a um pneu que furou. Para 

ajudar na sinalização de advertência 

você usou galhos de árvores, contudo ao 

finalizar o serviço, você não retirou os 

galhos da rodovia. Qual a infração e a 

penalidade, respectivamente, em que 

você estará sujeito? 

 

A) Leve e Multa. 

B) Média e Multa. 

C) Grave e Multa. 
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D) Gravíssima e Multa. 

 

14) Você instalou no seu veículo um 

dispositivo anti-radar. Passando em um 

bloqueio o agente de trânsito detectou o 

aparelho em seu veículo e tomou as 

providências cabíveis. Qual das 

alternativas abaixo indica o respectivo 

tipo de infração, penalidade e medida 

administrativa cabível? 

 

A) Infração: Média / Penalidade: Multa 

/ Medida Administrativa: Remoção do 

veículo. 

B) Infração: Grave / Penalidade: Multa 

e Apreensão do veículo / Medida 

Administrativa: Recolhimento da 

Carteira Nacional de Habilitação. 

C) Infração: Gravíssima / Penalidade: 

Multa / Medida Administrativa: 

Retenção do veículo. 

D) Infração: Gravíssima / Penalidade: 

Multa e Apreensão do veículo / Medida 

Administrativa: Remoção do veículo. 

 

15) Qual alternativa abaixo consta uma 

infração de natureza média? 

 

A) Dirigir ameaçando os pedestres que 

estejam atravessando a via pública, ou 

os demais veículos. 

B) Estacionar o veículo junto ou sobre 

hidrantes de incêndio, registro de água 

ou tampas de poços de visita de galerias 

subterrâneas, desde que devidamente 

identificados, conforme especificação 

do CONTRAN. 

C) Disputar corrida por espírito de 

emulação. 

D) Estacionar em locais e horários de 

estacionamento e parada proibidos pela 

sinalização (placa – Proibido Parar e 

Estacionar). 

 

16) Conduzindo seu veículo, você olha 

para o lado direito e percebe que é seu 

amigo que não encontrava há muito 

tempo, então começa a conversar com 

ele, com os veículos lado a lado, 

interrompendo ou perturbando o 

trânsito. Ao fazer esta ação você está 

cometendo infração: 

 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

17) João tem costume de andar sempre 

na faixa da esquerda nas vias urbanas 

em geral.  Quando solicitado por algum 

motorista, ele não dá a passagem 

causando uma enorme perturbação no 

trânsito. Qual infração João cometeu? 

 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

 

18) Quando a ultrapassagem de outro 

veículo será uma infração grave? 

 

A) Pelo acostamento. 

B) Nas faixas de pedestres. 

C) Nas pontes, viadutos ou túneis. 

D) Nas curvas, aclives e declives, sem 

visibilidade suficiente. 

 

19) Antonio conduzia seu caminhão 

pela via e precisou fazer um retorno, 

mas acabou passando por cima da 

calçada durante a manobra. O agente de 

trânsito, ao presenciar esta situação, o 

autuou. Qual infração e quantidade de 

pontos, respectivamente, que Antonio 

poderá ser penalizado? 

 

A) Infração Grave – 04 pontos. 

B) Infração Grave – 05 pontos. 

C) Infração Gravíssima – 05 pontos. 

D) Infração Gravíssima – 07 pontos. 

 

20) Você está trabalhando, conduzindo 

um caminhão transportando materiais 

para descarga em um canteiro de obras. 

Na dificuldade em encontrar um local 

apropriado, estaciona o veículo defronte 

a uma guia de calçada (meio-fio) 

rebaixada, de acordo com a 



 

 
Cargo: Agente  em Manutenção, Conservação e Transporte  – MOTORISTA  (Edital nº 01/2014)      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regulamentação, sendo esta destinada à 

entrada e saída de veículos. Qual a 

natureza da infração e a medida 

administrativa que estará sujeito? 

 

A) Média / Multa. 

B) Média / Remoção do veículo. 

C) Grave / Multa e remoção do veículo. 

D) Grave / Remoção do veículo. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 – A Bola 

 

 O pai deu uma bola de presente 

ao filho. Lembrando o prazer que 

sentira ao ganhar a sua primeira bola do 

pai. Uma número 5 sem tento oficial, de 

couro. Agora não era mais de couro, era 

de plástico. Mas era uma bola. 

 O garoto agradeceu, 

desembrulhou a bola e disse “Legal!”. 

Ou o que os garotos dizem hoje em dia 

quando gostam do presente ou não 

querem magoar o velho. Depois 

começou a girar a bola, à procura de 

alguma coisa. 

 - Como é que liga? – perguntou.

 - Como, como é que liga? Não 

se liga. O garoto procurou dentro do 

papel de embrulho. 

 - Não tem manual de instrução? 

 O pai começou a desanimar e a 

pensar que os tempos são outros. Que os 

tempos são decididamente outros. 

 - Não precisa manual de 

instrução. 

 - O que é que ela faz? 

 - Ela não faz nada. Você é que 

faz coisas com ela. 

 - O quê? 

 - Controla, chuta... 

 - Ah, então é uma bola. 

 - Claro que é uma bola. 

 - Uma bola, bola. Uma bola 

mesmo. 

 - Você pensou que fosse o quê? 

 - Nada, não. 

 O garoto agradeceu, disse 

“Legal” de novo e dali a pouco o pai o 

encontrou na frente da tevê, com a bola 

nova do lado, manejando os controles 

de um videogame. Algo chamado 

Monster Ball, em que times de 

monstrinhos disputavam posse de uma 

bola em forma de blip eletrônico na tela, 

ao mesmo tempo em que tentavam se 

destruir mutuamente. O garoto era bom 

no jogo. Tinha coordenação e raciocínio 

rápido. Estava ganhando da máquina. 

 O pai pegou a bola nova e 

ensaiou algumas embaixadas. 

Conseguiu equilibrar a bola no peito do 

pé, como antigamente, e chamou o 

garoto. 

 - Filho, olha. 

 O garoto disse “Legal”, mas não 

desviou os olhos da tela. O pai segurou 

a bola com as mãos e a cheirou, 

tentando recapturar mentalmente o 

cheiro de couro. A bola cheirava a nada. 

Talvez um manual de instrução fosse 

uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, 

para a garotada se interessar. 

 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. A Bola. 

In: Comédias para se Ler na Escola. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2001)  

 

Considere o Texto para responder as 

questões: 

 

21) Após ler o texto com atenção, é 

correto interpretar que o menino, após 

ser presenteado com a bola: 

 

A) Mostrou-se interessado, mas estava 

ocupado vendo TV. 

B) Estava interessado, mas tentou 

magoar o pai. 

C) Não mostrou-se interessado, mas 

tentou não magoar o pai. 

D) Não mostrou-se desinteressado nem 

com a bola, nem com o pai. 

 

22) O texto mostra um “desencontro de 

gerações “, uma vez que o presente 

recebido pelo menino tem significados 
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diferentes para o pai e para o filho. Uma 

frase recorrente que indica tal fato é: 

 

A) Como é que liga? 

B) O garoto agradeceu, desembrulhou a 

bola e disse Legal! 

C) Nada não. 

D) Filho olha. 

 

23) Repare no último parágrafo do 

texto. O pai mencionou:  

 

“_ Talvez um manual de instruções 

fosse uma boa ideia, pensou. Mas em 

inglês para a garotada se interessar.” 

 

Tal pensamento sugere que: 

 

A) Falta empenho dos pais para com os 

filhos. 

B) Há outros interesses por parte da 

geração atual. 

C) Alguns filhos não gostam de 

presentes baratos. 

D) Alguns pais preferem não ter 

trabalho ao comprar presentes. 

 

Leia o fragmento abaixo para responder 

as questões de nº 24 e nº 25: 

 

       “O pai deu uma bola de presente 

ao filho.” 

 

24) O verbo em destaque “deu” 

pertence ao verbo dar, 1ª conjugação. 

Assinale a alternativa que traz a 

definição de sua conjugação. 

 

A) 3ª pessoa do singular – pretérito 

perfeito – modo indicativo. 

B) 2ª pessoa do singular – pretérito 

imperfeito- modo indicativo. 

C) 3ª pessoa do plural – pretérito mais 

que perfeito modo subjuntivo. 

D) 2ª pessoal do plural – futuro do 

presente – modo subjuntivo. 

 

25) A palavra uma, em destaque no 

fragmento, tem sua classificação 

morfológica apontada na frase: 

 

A) Adjunto adverbial. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Pronome pessoal. 

D) Artigo indefinido. 

 

26) O texto “A Bola” apresenta 

características de um texto narrativo, 

uma vez que conta uma narrativa com 

enredo, personagens, clímax e desfecho. 

Neste sentido, a respeito dos seus 

discursos, analise I, II e III para 

responder à questão:  

 

I. _ O que ela faz? 

II. O pai começou a desanimar e a 

pensar que os tempos são outros. 

III. O garoto disse “Legal”, mas não 

desviou os olhos da tela. 

 

Aponte a alternativa que classifica 

CORRETAMENTE os destaques: 

 

A) A I traz o discurso indireto, enquanto 

II e III o discurso direto. 

B) I e II são frases sem discursos. 

C) A I traz o discurso direto enquanto II 

e III discurso indireto. 

D) I, II e III são apenas frases e não 

orações. 

 

Leia o fragmento relativo ao texto para 

responder a questão de nº 27: 

 

O pai começou a desanimar e a pensar 

que os tempos são outros. Que os 

tempos são decididamente outros. 

 

27) No início do fragmento aparecem 

grifados os termos “O pai”. Tais 

palavras funcionam sintaticamente 

como: 

 

 

A) Predicado. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Objeto Direto. 

D) Sujeito. 
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MATEMÁTICA 

 

28) Na escola “Bem Viver”, numa certa 

turma, foi feito um levantamento das 

notas da prova de Matemática. Foram 

obtidos os seguintes resultados: 

 

Total de alunos Média 

1 3,0 

3 4,0 

10 5,0 

9 6,0 

6 7,0 

4 8,0 

3 9,0 

4 10,0 

 

Qual será a nota média dessa classe: 

 

A) 5,5 

B) 6,0 

C) 6,5 

D) 7,0 

29) No estacionamento “Alfa” é 

cobrado R$ 4,00 (taxa fixa) mais 

R$1,00 por hora. No estacionamento 

“Beta”, somente é cobrado R$ 2,00 por 

hora. Em qual período as opções dos 

estacionamentos “Alfa” e “Beta” tem o 

mesmo preço? 

 

A) As duas opções tem o mesmo preço 

para 4 horas de estacionamento. 

B) As duas opções tem o mesmo preço 

para 3 horas de estacionamento. 

C) As duas opções tem o mesmo preço 

para 2 horas de estacionamento. 

D) As duas opções tem o mesmo preço 

para 1 hora de estacionamento. 

 

30) A loja de roupas “Delamore” fez a 

seguinte promoção aos seus clientes: 

Promoção 

 

Preço 

 1 camiseta + 1 saia R$ 20,00 

1  short+ 1 saia R$ 25,00 

1 short + 1 camiseta R$ 15,00 

 

Pensando em comprar, 1 short, 1 

camiseta e 1 saia, quanto deveria custar: 

 

A) R$ 20,00. 

B) R$ 32,00. 

C) R$ 30,00. 

D) R$ 28,00. 

 

31) O diretor de uma empresa 

preocupado com as faltas de seus 

funcionários, pediu um levantamento 

aos seus subordinados, sobre as faltas 

num certo dia e verificou-se: 5% no 

setor de produção, 5% no setor de 

escritório; 3% no setor de revenda.  

Qual será a média das faltas desse dia, 

sabendo que o setor de produção tem 40 

funcionários, o setor de escritório tem 

10 funcionários e o setor de revenda 

tem 50 funcionários? 

 

A) 5%. 

B) 4%. 

C) 6%. 

D) 9%. 

 

32) Passeando num shopping, Alice 

comprou uma blusa e pagou por ela 

R$40,00. Na loja mais adiante, verificou 

que a mesma blusa custava R$30,00. 

Ficou brava e comprou algumas blusas, 

na loja mais barata. O preço médio de 

todas as blusas compradas foi de 

R$32,00. Qual o número de blusas que 

Alice comprou? 

 

A)  1 blusa. 

B)  2 blusas. 

C)  3 blusas. 

D)  4 blusas. 

  

33) Em uma universidade são lidos dois 

jornais, Sentinela e Giramundo. 

Exatamente 90% dos alunos leem o 

jornal Sentinela e 50%, o jornal 

Giramundo. Sabendo que todo aluno é 

leitor de pelo menos um dos jornais, 

determine o percentual dos alunos que 

leem os dois jornais.  
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A) 60% 

B) 40%. 

C) 50% 

D) 30%. 

 

34) Uma indústria tem o custo de 

fabricação de x unidades produzidas, 

dada pela fórmula: 

 C(x) = 350,00+20,00. x, 

onde C(x) é o custo em reais de x 

unidades produzidas. Sabendo que a 

indústria produziu 1000 unidades desse 

produto, qual é o custo de produção? 

 

A) R$ 20.000,00. 

B) R$ 20.500,00. 

C) R$ 20.200,00. 

D) R$ 20.350,00. 

 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

35) De acordo com o artigo  7º da Lei 

Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 

1971, qual a definição de Classe? 

 

A) É o conjunto de cargos da mesma 

denominação. 

B) É o conjunto de funções, atribuições 

e responsabilidade cometidas a 

um funcionário.  

C) É o conjunto da referência e padrão. 

D) É o conjunto de carreiras e de cargos 

isolados.  

 

36) O artigo 12 da Lei Municipal nº 

1.574, de 07 de maio de 1971, menciona 

que se não houver candidato habilitado 

em concurso, os cargos vagos, isolados 

ou de carreira, poderão ser ocupados 

pelo regime de legislação trabalhista. 

Qual o prazo máximo dessa 

contratação? 

A) Até 1 (um) ano, considerando-se 

findo o contrato após esse período 

vedada a recondução. 

B) Até 1 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

C) Até 2 (dois) anos, considerando-se 

findo o contrato após esse período 

vedada a recondução. 

D) Até 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período. 
 

37) De acordo com o § 2º do artigo 25 

da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de 

julho de 1991, a sexta-parte, as 

gratificações e os adicionais 

incorporam-se ao vencimento ou 

provento nos casos e condições 

indicados por qual legislação? 

 

A) Pelo Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais. 

B) Pela Lei Orgânica do Município. 

C) Pela Lei do Regime Jurídico Único. 

D) Pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

38) De acordo com o § 3º do artigo 29 

da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de 

julho de 1991, a Administração, por sua 

conveniência, poderá realizar a 

antecipação de 50% (cinquenta por 

cento) da gratificação natalina, aos 

servidores ativos, inativos e 

pensionistas. Em qual data a 

antecipação poderá ocorrer? 
 

A) No mês de seu aniversário ou no mês 

de novembro de cada ano. 

B) No mês de seu aniversário ou no mês 

de outubro de cada ano. 

C) No mês de seu aniversário ou no mês 

de agosto de cada ano. 

D) No mês de seu aniversário ou no mês 

de julho de cada ano. 

 

39) De acordo com o § 1º do artigo 29 

Lei Municipal nº 3.781, de 21 de 

outubro de 1994 o servidor que, 

injustificadamente, recusar-se a ser 

submetido à inspeção medida 

determinada pela autoridade 

competente, será punido com a pena de 

suspensão. Qual o período dessa 

suspensão? 
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A) Suspensão de até 15 (quinze) dias. 

B) Suspensão de até 30 (trinta) dias. 

C) Suspensão de até 45 (quarenta e 

cinco) dias. 

D) Suspensão de até 60 (sessenta) dias. 

 
40) De acordo com o artigo 33, 

parágrafo 2º, da Lei Municipal nº 5.975, 

de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da 

Administração), em quais condições os 

servidores NÃO poderão realizar 

jornada suplementar?  

 

A) No exercício de cargos em comissão 

ou em funções de confiança. 

B) No gozo de licença prêmio e férias 

devidamente programadas. 

C) Com restrição de atividades, em 

disponibilidade ou em adequado 

aproveitamento em função similar. 

D) Em auxílio doença e acidente de 

trabalho. 

 

 


