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CONHECIMENTOS GERAIS – 
ATUALIDADES 

 
1) Em virtude da pandemia de COVID 19, 
as Olimpíadas que deveriam ser 
realizadas no ano 2020 foram realizadas 
somente no ano de 2021. Essas 
olimpíadas foram sediadas em que país? 
A) China 
B) Coreia do sul 
C) Japão 
D) França 
 
2) Atualmente o cargo de Prefeito de 
Bauru é ocupado por: 
A) Rodrigo Antônio de Agostinho 
Mendonça 
B) Suéllen Silva Rosim  
C) José Gualberto Tuga Martins Angerami 
D) Clodoaldo Armando Gazzetta 
 
3) O slogan mais conhecido de Bauru é: 
A) A metrópole do interior 
B) A cidade maravilhosa 
C) O orgulho do estado 
D) Cidade sem limites 
 
4) Em 2022 todos os brasileiros 
regularmente inscritos como eleitores 
estão convocados para eleições onde 
serão escolhidos os ocupantes de diversos 
cargos, entre eles: 
A) Governadores Estaduais, deputados 
federais e deputados estaduais 
B) Presidente da República, Senadores e 
Prefeitos 
C) Presidente da República, deputados 
estaduais e vereadores 
D) Presidente da República, Governadores 
Estaduais e prefeitos 
 
5) Dia 18/08/2021 o zoológico de Bauru 
sofreu uma importante perda com a morte 
de um de seus animais mais queridos. O 
animal a falecer foi: 
A) Tigre 
B) Leão 
C) Camelo 
D) Gorila 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
6) No que tange o passo a passo para a 
higienização das mãos, a alternativa 
INCORRETA é: 
A) Abrir a torneira com a mão não 
dominante e molhar as mãos, sem 
encostar-se à pia ou lavatório. 
B) Ensaboar as mãos, friccionando a 
palma, o dorso, os espaços interdigitais, 
polegar, articulações, unhas e 
extremidades, dedos, punhos. 
C) Enxaguar as mãos. 
D) Fechar a torneira sem auxílio de papel 
toalha. 
 
7) No que se refere ao Protocolo das 
Etapas dos Procedimentos, podemos 
afirmar que os materiais utilizados na 
etapa varrição (úmida) são:  
A) Panos macios, baldes, água, 
equipamentos de proteção individual. 
B) Balde, esfregão, mops, água, 
equipamentos de proteção individual, 
sinalização de segurança. 
C) Pano de chão lavado e limpo, balde, 
rodos, máquinas elétricas ou vassoura de 
piaçava, água, solução detergente e 
desinfetante, equipamentos de proteção 
individual, sinalização de segurança. 
D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
8) Quanto ao uso de produtos químicos na 
limpeza dos ambientes é INCORRETO 
afirmar: 
A) Todos os produtos químicos 
apresentam algum risco para quem os 
manuseia. 
B) Em qualquer diluição de produtos 
concentrados, os usuários devem seguir 
as orientações do fabricante para obter o 
resultado esperado. 
C) As diluições devem ser feitas sempre 
acrescentado ao produto água e não ao 
contrário, não é obrigatório utilizar sempre 
um dosador para proceder à diluição. 
D) Deve-se estar atentos às dosagens 
recomendadas, uma vez que nas 
dosagens manuais podem ocorrer erros na 
diluição, o que inclusive compromete a 
eficácia do produto. 
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9) Não é considerado lixo reciclável: 
A) Alumínio. 
B) Restos de alimentos. 
C) Plásticos. 
D) Papelão. 
 
10) São consideradas ações que 
contribuem para a higiene dos 
funcionários, EXCETO: 
A) Sempre utilizar perfume. 
B) Cuidar da higiene bucal. 
C) Manter as mãos sempre limpas. 
D) Usar sempre roupas limpas. 
 
11) Levando em consideração o Protocolo 
das Etapas dos Procedimentos, podemos 
afirmar que são procedimentos para a 
limpeza de móveis, utensílios de aço 
cromado e fórmicas, EXCETO: 
A) Utilizar pano macio, solução de água e 
sabão neutro em balde. 
B) Lavar com mangueira de alta pressão e 
secar ao sol. 
C) Realizar desinfecção com álcool 70% 
quando for recomendável. 
D) Realizar fricção com leve pressão, 
utilizando sempre sentido único nos 
movimentos. 
 
12) De acordo com os Princípios Básicos 
na Operacionalização do Processo de 
Limpeza, é possível afirmar:  
A) O material usado para a limpeza 
(baldes, panos, vassouras etc.) não deverá 
ser limpo, nem guardado em local 
adequado. 
B) Não é necessário a utilização de 
Equipamento de Proteção Individual 
sempre. 
C) É permitido utilizar material de limpeza 
de pisos e banheiros, na limpeza de 
móveis e de outras superfícies. 
D) Deve começar a limpeza do ambiente 
menos contaminado para o mais 
contaminado. 
 
 
 
 
 

13) Quando pensamos na gestão dos 
resíduos sólidos, uma das principais 
estratégias é a implantação dos 3Rs. O 
que isto significa? 
A) Reduzir, repensar e reformar. 
B) Reagir, radicalizar e rejeitar. 
C) Reduzir, reutilizar e reciclar. 
D) Resumir, retratar e relevar. 
 
14) Considerando que a Funprev é uma 
Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru e 
que somente o setor de perícia médica 
realiza atendimentos de saúde, que não 
envolvem longa permanência de pacientes 
e nem procedimentos invasivos, pode-se 
afirmar que a Funprev possui a seguinte 
classificação de áreas de limpeza: 
A) Áreas críticas. 
B) Áreas semicríticas e áreas não-críticas. 
C) Áreas não-críticas. 
D) Áreas semicríticas e áreas criticas. 
 
15) Fazem parte do protocolo do uso de 
Equipamento de Proteção Individual, 
EXCETO: 
A) Sinalizador e escada. 
B) Avental e máscara. 
C) Luvas de borrachas. 
D) Protetor ocular e botas. 
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LEGISLAÇÃO 
 
16) A Funprev – Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru, que foi criada por 
transformação da autarquia Seprem 
(Serviço de Previdência dos Municipiários 
de Bauru), é uma entidade: 
A) centralizada da Administração Pública 
Municipal, com personalidade jurídica de 
direito privado, com autonomia patrimonial, 
administrativa, financeira e contábil. 
B) desconcentrada da Administração 
Pública Municipal, com personalidade 
jurídica de direito privado, com autonomia 
patrimonial, administrativa, financeira e 
contábil. 
C) descentralizada da Administração 
Pública Municipal, com personalidade 
jurídica de direito pública, com autonomia 
patrimonial, administrativa, financeira e 
contábil. 
D) concentrada da Administração Pública 
Municipal, com personalidade jurídica de 
direito pública, com autonomia patrimonial, 
administrativa, financeira e contábil. 
 
17) De acordo com a Lei Municipal n.º 
6.006, de 16 de dezembro de 2010, com 
redação determinada pela Lei Municipal 
n.º 6.807, de 22 de junho de 2016, a 
jornada básica de trabalho dos exercentes 
do cargo de Servente de Limpeza, é: 
A) 15 horas semanais. 
B) 8 horas diárias. 
C) 60 horas semanais. 
D) 40 horas semanais. 
 
18) De acordo com a Constituição Federal 
promulgada em 05 de outubro de 1988, 
são gratuitos para os reconhecidamente 
pobres e na forma da lei: 
A) Registro Civil de Nascimento e Certidão 
de Óbito 
B) Registro civil de Nascimento e 
Declaração de Óbito  
C) Declaração de Óbito e Declaração de 
Nascido Vivo 
D) Certidão de Óbito e Declaração de 
Nascido Vivo

19) Ao servidor público municipal é 
PROIBIDO, exceto: 
A) Apresentar-se embriagado ao serviço 
ou ali embriagar-se 
B) Recusar fé a documentos públicos 
C) Guardar sigilo sobre assuntos da 
repartição 
D) Promover manifestação de apreço ou 
desapreço no recinto da repartição 
 
20) É DEVER do servidor público 
municipal, exceto: 
A) Apresentar-se embriagado ao serviço 
ou ali embriagar-se 
B) Cumprir as ordens superiores, exceto 
quando manifestadamente ilegais 
C) Manter conduta compatível com a 
moralidade administrativa 
D) Proceder na vida pública e privada na 
forma que dignifique a função pública 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
21) No terceiro quadrinho o Cebolinha 
ficou: 
A) Chateado 
B) Feliz 
C) Irritado 
D) Otimista 
 
22) “Hoje visitei a velha estação de trem. 
Ela estava coberta de abandono. Porque, 
no presente, as pessoas parecem não dar 
bola para construções antigas como essa. 
A maioria só quer saber de coisas futuras. 
Se importam apenas com novidades.”  
 
“… não dar bola para construções antigas 
como essa ...” O termo destacado, refere-
se a: 
 
A) Velha 
B) Estação de trem 
C) Construções 
D) Bola 
 
23) Assinale a alternativa em que há erro 
de pontuação: 
A) Preciso ouvir, disse o velho ao menino, 
a causa desse ressentimento. 
B) O pior cenário, a meu ver, é, sem 
dúvida, a guerra civil. 
C) Era do conhecimento de todos a hora 
da prova, mas, alguns se atrasaram. 
D) Vamos chamar a segunda colocada: a 
primeira não entregou, ainda, a 
documentação. 
 
 

24) Complete os espaços corretamente: 
 
Quando _____ vi chegando, dirigindo-se 
_____ esta sala, colocar-se _____ 
disposição de todos, dizendo que se 
sentissem _____ vontade para procurá-la 
_____ qualquer hora do dia e da noite 
 
A) a, a, a, à, a 
B) à, a, à, a, a 
C) a, à, à, a, a 
D) a, a, à, à, a 
 
25) Observe as palavras e escolha a 
alternativa correta: 
I. faisca 
II. chapéu 
III. automóveis 
 
A) Todas estão corretas 
B) II e III corretas 
C) Apenas II está correta 
D) Todas estão incorretas 
 
26) Em relação a Concordância Nominal 
assinale a alternativa correta: 
A) Vai incluso à carta minha fotografia 
(inclusa) 
B) Ela estava meia desorientada (meio) 
C) Havia menos flores no jardim 
D) As casas custa barato no meio rural 
(custam) 
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27) Assinale a alternativa correta: 
A) Pedro estava em greve 
B) É preferível morrer do que fugir como 
covarde 
C) Isso implica em mudança de horário 
D) Eu assisti o filme 
 
28) “Aquela calça jeans preta concerteza 
não serve mais em mim.” Na oração acima 
ocorre um ERRO de: 
A) ortografia 
B) pontuação. 
C) plural de adjetivo. 
D) plural de substantivo 
 
29) Complete os espaços: 
I. Eu não fui __________ estava doente 
II. Qual é o __________ de tanta tristeza? 
III. Não conseguiu, não é? Sabe _______? 
__________ faltou dedicação. 
IV. __________ você não luta? Você tem 
medo? 
 
A) por quê, porque, por que, porque, por 
quê 
B) porque, porquê, por que, porque, por 
que 
C) porque, porque, por quê, porque, por 
que 
D) porque, porquê, por quê, porque, por 
que 
 
30) Assinale a alternativa correta: 
I. O que disserem para _____, não digo a 
mais ninguém. 
II. Alfredo fez _____ o que já tinha feito à 
outra turma. 
III. Raul Seixas já dizia: “_____ sou a 
mosca que pousou em tua sopa.”. 
IV. Tudo isso, convém a _____. 
V. Os alunos não vieram? _____ não vem 
mais. 
 
A) mim, conosco, eu, mim, tu 
B) mim, comigo, eu, eu, eles 
C) mim, comigo, eu, eu, tu 
D) mim, conosco, eu, mim, eles 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
31) Uma loja oferece um desconto de 15% 
no total da compra caso o cliente adquira 
dois produtos. Se o valor de um produto é 
de R$ 40, quanto gastará o cliente se 
aderir a esta promoção: 
A) R$ 68,00 
B) R$ 72,00 
C) R$ 76,00 
D) R$ 80,00 
 
32) A razão entre a idade de Cláudia e seu 
irmão Otávio é 3. E a soma de suas idades 
é 28. Então, a idade de Marcos, que é 
igual a diferença entre a idade de Cláudia 
e a idade de Otávio, é: 
A) 12 
B) 13 
C) 14 
D) 15 
 
33) Um pacote do biscoito custa R$ 1,25. 
Se João comprou N pacotes desse 
biscoito gastando R$ 13,75, o valor de N é 
igual a: 
A) 11 
B) 12 
C) 13 
D) 14 
 
34) Dirce comprou 7 lapiseiras, sendo que 
cada uma custou R$ 8,30. Ela pagou a 
compra com uma nota de R$ 100, obtendo 
um desconto de R$ 0,10. Quantos reais 
ela recebeu de troco? 
A) R$40,00 
B) R$42,00 
C) R$46,00 
D) R$48,00 
 
35) De um total de 180 candidatos, 2/5 
estudam inglês, 2/9 estudam francês, 1/3 
estudam espanhol e o restante estuda 
alemão. O número de candidatos que 
estuda alemão é: 
A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 
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36) Ferdinando desenhou uma bandeira 
composta de quatro listras horizontais e 
pediu a seu filho Zeca que a colorisse. 
Para tal, deu a Zeca três lápis de cor – nas 
cores preta, azul e vermelha – e as 
seguintes instruções: cada listra deve ser 
pintada com uma única cor; listras 
adjacentes (vizinhas) não podem ter a 
mesma cor. Nessas condições, de quantas 
maneiras distintas Zeca poderá colorir tal 
bandeira? 
A) 36 
B) 24 
C) 20 
D) 10 
 
37) Fui ao mercado comprar material de 
limpeza, no caixa dei uma nota de R$ 
100,00 para pagar uma compra de R$ 
47,00. O caixa pediu R$ 2,00 para facilitar 
o troco. Tendo dado a ele R$ 2,00, quanto 
recebi de troco? 
A) R$50,00. 
B) R$51,00. 
C) R$15,00. 
D) R$55,00. 
 
38) Sabendo-se que um filme durou 115 
minutos, é CORRETO afirmar que 
equivale a: 
A) 1 hora e 55 minutos. 
B) 1 hora e 45 minutos. 
C) 1 hora e 40 minutos. 
D) 1 hora e 35 minutos. 
 
39) Se em uma divisão o dividendo é 81 e 
o divisor é 9, o quociente é: 
A) 8 
B) 9 
C) 7 
D) 6 
 
40) Calcule a área de um quadrado de 
lado 17m. 
A) 154m² 
B) 369m² 
C) 289m² 
D) 199m² 
 
 

 


