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1. Conforme as regras do Novo Acordo Ortográfico, 

a alternativa que contém apenas palavras grafadas 

corretamente é: 

a) Européia; cinquenta; voo; antiinflamatório. 

b) Jiboia; linguiça; voo; micro-ondas 

c) Idéia; frequente; veem; autoestima. 

d) Geléia; agüentar;  vêem; super-homem. 

e) Joia; pinguim; enjôo; antissocial. 

 

2. A alternativa em que temos uma oração 

subordinada adverbial causal é: 

a) Pulei tanto, que torci o tornozelo. 

b) Você obterá uma boa nota desde que estude. 

c) As crianças que brincam bastante são mais 

felizes. 

d) À medida que envelhecemos, ficamos mais 

experientes. 

e) Já que está calor, vamos à praia. 

 

3. Escolha a alternativa que contenha a mesma 

sequência de classes de palavras do fragmento 

destacado: Um garoto calmo. 

a) Ela bebeu água. 

b) Uma chata situação. 

c) O carro quebrou. 

d) O biscoito doce. 

e) O telefone. 

 

4. Todos os períodos abaixo estão incorretos de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, 

com exceção de: 

a) Se ele querer, me caso com ele. 

b) Escolha o vestido que lhe aprouver. 

c) A prova começou as 9hrs em ponto. 

d) Meu avô nasceu há 70 anos atrás. 

e) Muito obrigada à todos! 

 

5. Leia as frases abaixo e escolha a afirmativa 

verdadeira: 

 

I. Por que você é assim? 

II. Você é assim por quê? 

III. Não sei o porquê de você ser assim. 

 

a) Está correta apenas a I. 

b) Está correta apenas a III. 

c) Todas estão corretas. 

d) Apenas a II e a III estão corretas. 

e) Nenhuma está correta. 

6. No verso “E rir meu riso e derramar meu pranto”, 

de Vinicius de Morais, tem-se qual figura de 

linguagem? 

a) Pleonasmo  

b) Metáfora 

c) Metonímia 

d) Eufemismo 

e) Onomatopeia 

 

7. Leia as estrofes abaixo do poema “Memória”, de 

Carlos Drummond de Andrade: 

(...) 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

 

As palavras destacadas podem ser 

respectivamente substituídas, sem alteração de 

sentido, por: 

a) palpáveis; extintas. 

b) concretas; frágeis. 

c) fulgazes; concluídas. 

d) reais;  belas. 

e) sensíveis; consumadas. 

 

8. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER foi 

empregado de forma inadequada: 

a) Houve problemas na estação de tratamento de 

esgoto. 

b) Haviam escutado pessoas caminhando. 

c) Deve haver saídas para esse problema. 

d) “Haja o que houver, espero por ti”. 

e) Haverão muitos assuntos nessa reunião. 

 

9. Em qual alternativa os substantivos compostos 

estão pluralizados corretamente? 

a) segundas-feiras; pulas-pulas; decretos-lei 

b) públicos-alvo; couve-flores; palavras-chaves. 

c) quebra-cabeças; bel-prazeres; terça-feiras. 

d) vice-presidentes; bate-papos; guardas-chuvas. 

e) reco-recos; caça-níqueis; abaixos-assinados. 

 

10. Indique a alternativa em que há erro de 

regência nominal ou verbal: 

a) Minha irmã é avessa a chocolate. 

b) Estou ávido por boas notícias. 

c) João namora com Tereza. 

d) Compareci à escola no horário correto. 

e) Não me esqueci do nosso combinado. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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11. Qual é a atual composição da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Bauru, considerando os 

Vereadores que ocupam, respectivamente, os 

cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º 

Secretários? 

a) Alexssandro Bussola; Luiz Carlos Bastazini; 

Telma Gobbi; Sérgio Brum. 

b) Fábio Sartori Manfrinato; Luiz Carlos Rodrigues 

Barbosa; Chiara Ranieri Bassetto; Francisco Carlos 

de Goes. 

c) Ricardo Pelissaro Loquete; Milton César de 

Souza Sardin; Manoel Afonso Losila; Natalino Davi 

da Silva. 

d) José Roberto Martins Segalla; Benedito Roberto 

Meira; Roger Barude; Yasmim Nascimento. 

e) José Roberto Martins Segalla; Marcos Antonio 

de Souza; Clodoaldo Armando Gazzetta; Rodrigo 

Antônio de Agostinho Mendonça.  

 

12. Neste ano, o Mercosul fechou com a União 

Europeia um importante acordo comercial que 

estava em negociação desde 1999. Qual o 

significado da sigla Mercosul e quais países 

compõem atualmente o bloco econômico? 

a) Mercado do Cone-Sul; Argentina, Paraguai, 

Chile e Bolívia. 

b) Mercado Comum Europeu; Brasil, França, 

Espanha e Reino Unido. 

c) Mercado Comum do Sul; Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai. 

d) Mercado do Cone do Sul; Brasil, Argentina, 

Uruguai e Canadá. 

e) Mercado Comum do Sul; Brasil, Argentina, 

Paraguai e Bolívia. 

 

13. O que é Brexit? 

a) Processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, a partir de plebiscito realizado em 2016. 

b) Processo de saída da França da União 

Europeia, que teve início em 2019 e previsão de 

término ainda neste ano. 

c) Processo de saída do Reino Unido da 

Commonwealth, que teve início e término em 2018. 

d) Processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, que teve início na década de 1970 e 

culminou na criação da Comunidade Econômica 

Europeia. 

e) Processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, que teve início em 2017 e conclusão em 

2019. 

 

14. O ano de 2019 marca os 500 anos de morte de 

um famoso pintor, escultor, inventor, cientista, 

anatomista, matemático, escritor, arquiteto, dentre 

outros predicados. Considerado um gênio 

renascentista, trata-se de: 

a) Michelangelo 

b) Leonardo da Vinci 

c) Sandro Botticelli 

d) Claude Monet 

e) Romero Britto 

 

15. Após um hiato de 20 anos, Bauru voltou a ter 

representante na Câmara dos Deputados, em 

Brasília. Quem foi eleito Deputado Federal pela 

cidade e a qual partido político é filiado? 

a) Tuga Angerami, PDT. 

b) Rodrigo Agostinho, PSB. 

c) Clodoaldo Gazzetta, PSD. 

d) Rodrigo Agostinho, PV. 

e) Pedro Tobias, PSDB. 

 

16. Vencedor da categoria „Melhor filme‟ do 

Academy Awards (Oscar) 2019, o longa-metragem 

retrata a ligação entre um pianista afro-

descendente e seu motorista ítalo-americano 

durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos em 

1962. Trata-se de: 

a) Pantera Negra 

b) Nasce uma Estrela 

c) Vice 

d) Green Book: O Guia 

e) Conduzindo Miss Daisy 

 

17. Qual alternativa relaciona corretamente os 

ministros que compõem atualmente o Supremo 

Tribunal Federal? 

a) Dias Toffoli; Ricardo Lewandowski; Alexandre de 

Moraes. 

b) Luiz Fux; Cármen Lúcia; Teori Zavascki. 

c) Celso de Mello; Rosa Weber; Joaquim Barbosa. 

d) Marco Aurélio;  Gilmar Mendes; Nelson Jobim. 

e) Edson Fachin; Roberto Barroso; Sepúlveda 

Pertence. 

 

18. “O termo [...] deveria ser compreendido como 

toda informação que, sendo de modo comprovável 

falsa, seja capaz de prejudicar terceiros e tenha 

sido forjada e/ou posta em circulação por 

negligência ou má-fé, neste caso, com vistas ao 

lucro fácil ou à manipulação política”. Neste trecho 

de artigo publicado pela Revista USP, o escritor e 

ATUALIDADES 
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jornalista Otavio Frias Filho discorre sobre um 

fenômeno recente que ficou conhecido como:  

a) Jornalismo sensacionalista 

b) Fame news 

c) Imprensa marrom 

d) Fake news 

e) Internet soberana 

 

19. Em junho de 2019 houve a instauração de uma 

Comissão Especial de Inquérito no âmbito da 

Câmara Municipal de Bauru que ficou conhecida 

como: 

a) CEI dos Precatórios 

b) CEI do Lixo 

c) CPI do Esgoto 

d) CEI da Água 

e) CPI da Floresta Urbana 

 

20. Três anos após a tragédia de Mariana (MG), 

outra barragem de rejeitos de minérios de ferro, 

também da mineradora Vale, se rompeu e liberou 

uma montanha de lama, provocando a morte e o 

desaparecimento de mais de 200 pessoas. O 

trecho relata o ocorrido em qual cidade mineira e 

em qual mês de 2019? 

a) Mariana, em fevereiro. 

b) Brumadinho, em janeiro. 

c) Belo Horizonte, em janeiro. 

d) Brumadinho, em março. 

e) Inhotim, em fevereiro. 

 

 

 

21. O Firefox é um navegador de Internet 

desenvolvido pela: 

a) Fundação Mozilla; 

b) Oracle; 

c) Microsoft; 

d) Google; 

e) Apple. 

 

22. No Microsoft Excel, ao se selecionar um 

intervalo de valores em células, a função MÉDIA 

retorna: 

a) A média ponderada dos valores; 

b) A média exponencial dos valores; 

c) A média geométrica dos valores; 

d) A média aritmética dos valores; 

e) A média móvel simples. 

 

23. No Windows 10, a combinação das teclas 

WINDOWS+L executa qual procedimento abaixo: 

a) Exibe os logs do Windows; 

b) Realiza o bloqueio do Windows; 

c) Abre a caixa de diálogo Executar; 

d) Abre o painel de controle; 

e) Faz logoff do usuário atual. 

 

24. A combinação das teclas SHIFT+F5 no Power 

Point 2013 inicia: 

a) Uma apresentação de slides a partir do final; 

b) Uma apresentação de slides a partir do início; 

c) Uma apresentação de slides a partir do slide 

anterior; 

d) Uma apresentação de slides a partir do slide 

posterior; 

e) Uma apresentação de slides a partir do slide 

atual. 

 

25. Na planilha abaixo do Microsoft Excel 2013: 

 

 

A B C 

1 Código Nome Sobrenome 

2 100 Carlos Souza 

3 350 João Martins 

4 400 Pedro Guimaraes 

5    

6    

 

Ao se digitar o comando =PROCV(100;A2:C4;3) 

na célula B6, qual será o valor retornado: 

a) João; 

b) Souza; 

c) Guimarães; 

d) Carlos; 

e) Martins. 

 

26. Na linguagem de Estilos CSS o seletor .nome 

corresponde a: 

a) Uma função; 

b) Uma classe; 

c) Uma variável;  

d) Uma condição; 

e) Um vetor. 

 

27. A instrução SQL SELECT * FROM 

consumidores WHERE nome LIKE 'antonio%' 

pesquisa na tabela Consumidores todos os nomes: 

a) Contendo antonio; 

b) Finalizados por antonio; 

c) Diferentes de antonio; 

d) Ordenados por antonio; 

e) Iniciados por antonio. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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28. A TAG HTML Strong é utilizada para: 

a) Definir uma variável; 

b) Criar uma consulta; 

c) Destacar um texto como importante; 

d) Criar uma tabela; 

e) Criar um formulário. 

 

 

29. O código abaixo, ao ser executado no 

navegador, exibirá como resultado a frase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <body> 

        <?php 

            $data = "estado:camara:prefeitura:bauru::de:cidade:SP"; 

            list($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $prep, $home, $shell) = explode(":", $data); 

            echo "$home\n"; 

            echo "$prep\n"; 

            echo "$gecos\n"; 

            echo "$gid\n"; 

        ?> 

    </body> 

</html> 

 

a) cidade de bauru; 

b) camara de bauru; 

c) estado de sp; 

d) prefeitura de bauru; 

e) cidade de bauru sp. 

 

 

30. Uma variável booleana na linguagem de 

programação JavaScript representa apenas 

valores: 

a) igual ou falso; 

b) igual ou verdadeiro; 

c) verdadeiro ou falso; 

d) diferente ou igual; 

e) falso ou diferente. 


