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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (08 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,8 (um ponto e oitenta décimos) cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

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

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

     Exemplo: Questão 01 - A 

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

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de 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 entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de 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. 

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

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 07/06/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 18/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Gestão de Tecnologia de 
Informação – ADMINISTRADOR DE REDE 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Qual das seguintes opções a seguir é 
considerado um proxy server no Linux. 
 
A) Squid. 
B) Grub. 
C) LVM. 
D) BIND. 
 
02) Para iniciar o serviço de Squid no 
sistema operacional CentOS, é 
necessário executar o comando: 
 
A) /etc/var/init.d/squid start. 
B) /etc/init.d/squid start. 
C) /usr/init.d/squid start. 
D) /usr/var/init.d/squid start. 
 
03) No arquivo de configuração do 
Squid, tem-se uma linha de comando 
específica para gerenciar a cache se 
necessário. Com base nesta informação 
indique a sintaxe CORRETA . 
 
A) cache_mgr 256 MB.  
B) access_log 256 MB. 
C) cache_dir 256 MB. 
D) cache_mem 256 MB. 
 
04) A sintaxe “acl usuario proxy_auth 
REQUIRED” está realizando a seguinte 
operação:  
 
A) acl para autenticação de nome de 
usuários. 
B) acl para negar sites. 
C) acl para liberar sites. 
D) acl para deletar usuários. 
 
05) Qual o comando em Linux que 
verifica se um processo com nome de 

Squid está sendo executado? Indique a 
opção CORRETA . 
 
A) top – d squid. 
B) ps aux | grep squid. 
C) ls – la squid. 
D) df – h squid. 
 
06) Qual comando em Linux é indicado 
para reiniciar as interfaces de rede. 
 
A) /etc/bin/init.d/network restart. 
B) /etc/source/init.d/network restart. 
C) /etc/init.d/network restart. 
D) /etc/init/networking restart.. 
 
07) O comando “yum repolist all” é 
utilizado para: 
 
A) Listar todos os arquivos da pasta 
repolist. 
B) Listar repositórios gravados na 
memória cache. 
C) Atualizar grupos de pacotes. 
D) Listar repositórios ativados e 
desativados. 
 
08) Qual é o gerenciador de pacotes 
padrão usado pelo sistema operacional 
CentOS. 
 
A) yum. 
B) apt-get. 
C) install. 
D) tar. 
 
09) Qual comando no Linux é utilizado 
para desmontar uma partição? 
 
A) vfat /dev/hda1. 
B) umount /dev/hda1. 
C) sync /dev/hda1.  
D) desmount /dev/hda1. 
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10) O que o comando “yum search 
samba” permite realizar em uma 
máquina com o CentOS instalado? 
 
A) Reinicia o software samba no 
servidor. 
B) Atualiza o software samba no 
servidor. 
C) Instala o software samba no servidor. 
D) Procura se o pacote samba está 
instalado. 
 
11) O que o comando “undo vlan 2” 
executa especificamente em switches da 
marca 3COM? 
 
A) Atualiza a VLAN 2. 
B) Apaga a VLAN 2. 
C) Cria uma VLAN 2. 
D) Altera o rótula da VLAN 2. 
 
12) Para verificar a configuração atual 
de um switch 3COM, é recomendado 
utilizar o seguinte comando: 
 
A) display currently-configuration. 
B) display current-configuration. 
C) show - - v current-configuration. 
D) view current-configuration. 
 
13) Para segmentar uma rede podemos 
utilizar apenas um switch real com 
várias redes virtuais encapsuladas, este 
tipo de configuração conceitua o termo: 
 
A) SNMP. 
B) VLAN. 
C) ACL. 
D) DHCP. 
 
14) Para salvar as configurações atuais 
na memória NVRAM de um roteador é 
recomendável o comando: 
 
A) update-config. 
B) show update-config. 
C) copy running-config startup-config. 
D) copy update-config. 
 

15) Qual é o comando utilizado para 
verificar as entradas de roteamento em 
roteadores e switches layer-3 com o 
roteamento IP habilitado. 
 
A) show ip route. 
B) show route-config. 
C) route-show. 
D) ip show-route. 
 
16) Qual comando mostra as 
configurações de roteador ou switch 
como endereço IP, interfaces, senhas, 
protocolos de roteamento, entre outras 
configurações. 
 
A) boot confing-running.  
B) exec config. 
C) system config. 
D) show running-config. 
 
17) Em referência à roteadores, indique 
o comando CORRETO para mostrar 
informações sobre as interfaces, o 
endereço configurado e se as mesmas 
estão UP ou DOWN. 
 
A) show up-down interface. 
B) show ip interface brief. 
C) show config-ip. 
D) show all interface. 
 
18) Assinale a alternativa que descreve a 
função de um GPO (Group Policy 
Object) para plataformas Windows 
Server: 
 
A) Criar subdivisões de domínios em 
uma rede local. 
B) Gerenciar máquinas e usuários em 
grupo de domínio de broadcast. 
C) Esquematizar plano de segurança e 
gerenciar acessos a recursos em estações 
de trabalho. 
D) Criar usuários específicos para uma 
unidade organizacional. 
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19) O protocolo utilizado pelo Active 
Directory é: 
 
A) LDAP. 
B) SNMP. 
C) TCP. 
D) UDP. 
 
20) As GPOs são baseadas em templates 
com nomes padronizados que possuem 
uma lista de opções configuráveis de 
forma amigáveis. A maioria dos itens de 
uma GPO possui 3 diferentes opções. 
Indique qual a opção CORRETA . 
 
A)não configurado, desabilitado, 
habilitado. 
B)não configurado, ausente, presente. 
C)não configurado, ativado, desativado. 
D)não configurado, configurado, 
existente. 
 
21) Qual componente no Active 
Directory é possível inserir usuários, 
grupos, computadores e unidades 
organizacionais? 
 
A) Objeto de Política de Grupo. 
B) Banco de Dados Técnico. 
C) Controlador de Domínio. 
D) Unidade Organizacional. 
 
22) Qual o comando para descobrir quais 
são as diretivas que estão sendo 
aplicadas para Windows XP e para 
Windows 2003 Server? 
 
A) gpresult. 
B) gpdirect. 
C) gpreports. 
D) gpview. 
 
23) Para restaurar GPOs em seu estado 
original é recomendado utilizar o 
seguinte comando: 
 
A) dcgpofull. 
B) gporestart. 
C) dcgpofix. 

D) gporiginal. 
 
24) Este conceito surgiu da necessidade 
de se utilizar redes de comunicação não 
confiáveis para trafegar informações de 
forma segura. Estamos descrevendo o 
conceito de:  
 
A) QoS. 
B) VPN. 
C) GPO. 
D) DNS. 
 
25) Quais protocolos são utilizados para 
tunelamento para construção de uma 
VPN. 
 
A) ATM e PPP. 
B) L2TP e PPTP. 
C) ATM e IPsec. 
D) ATM e L2TP. 
 
26) Para abrir o editor de objetos de 
diretiva de grupo via prompt digitamos o 
seguinte comando: 
 
A) gpdirgpo.msc 
B) gpdirgroup.msc 
C) gpeditor.msc 
D) gpedit.msc 
 
27) Qual é o parâmetro que está em 
desacordo com os usados pelo PostFix. 
 
A) myhostname. 
B) mydomain. 
C) mydestination. 
D) myinterface. 
 
28) Qual o protocolo mais utilizado em 
gerenciamento de redes permite que uma 
ou mais máquinas na rede sejam 
designadas como gerentes de rede. 
 
A) SNMP. 
B) DHCP. 
C) DNS. 
D) HTTP. 
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29) Onde se localiza o protocolo SNMP 
no modelo OSI. 
 
A) Camada 7. 
B) Camada 6. 
C) Camada 5. 
D) Camada 1. 
 
30) Quais são as 3 operações do 
protocolo SNMP. 
 
A) TCP, UDP, IP. 
B) GET, SET, TRAP. 
C) GET, TCP, SET. 
D) TRAP, UDP, TCP. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LUZ, CÂMARA, YOUTUBE. 
 

Plataforma mais popular de vídeos da 
internet passará a cobrar por conteúdo 
inédito e serviços exclusivos. O desafio 
agora é convencer os usuários a pagar. 
 
 Primeiro veio a Napster, que, no 
fim dos anos 90 e início dos 2000, 
revolucionou a indústria fonográfica ao 
permitir o compartilhamento de arquivos 
de músicas entre usuários de forma 
gratuita. De repente, ninguém mais 
precisava comprar um CD e pagar por 
um álbum completo quando o que se 
queria era ouvir os mesmos dois ou três 
hits. Não demorou muito tempo para que 
os jovens nascidos na era da internet se 
acostumassem a ter todo conteúdo ao 
alcance de poucos cliques. E mais 
importante: de graça. Foi nesse período 
que surgiram os grandes portais de 
notícias, os buscadores, as redes sociais, 
e o YouTube se consolidou como o site 
mais popular de vídeos da internet. 
Fenômeno cultural avaliado em US$ 70 
bilhões, o YouTube completou dez anos 
em 2015 como uma plataforma que, 
apesar dos bilhões de dólares que gera 
exibindo incômodos anúncios antes dos 

vídeos, é incapaz de gerar lucro. Na 
quarta-feira 21, o anúncio de que o site 
terá uma versão paga criou expectativas 
de que essa situação em breve se 
reverterá e a certeza de que os jovens 
dessa geração terão, cada vez mais, que 
se acostumar a pagar por conteúdo. 
 
 “Os consumidores estão aderindo 
às assinaturas pagas com conteúdo livre 
de publicidade num ritmo 
impressionante”, disse Robert Kyncl, 
presidente de negócios do YouTube, ao 
anunciar o YouTube Red. O serviço, 
disponível apenas nos Estados Unidos 
por enquanto, cobrará dos usuários uma 
mensalidade de  US$ 9,99. A empresa 
sabe, no entanto, que não basta tirar a 
propaganda para fazer os consumidores 
digitarem o número de seu cartão de 
crédito. Por isso, o YouTube Red 
oferece também a opção de salvar vídeos 
em celulares e tablets  para assisti-los 
depois, mesmo sem conexão à internet. 
Mais do que isso: a ideia agora é 
oferecer conteúdo inédito e exclusivo. 
Na programação, estão séries de 
comédia, reality shows de aventura e 
filmes produzidos por alguns dos 
principais criadores de conteúdos para a 
plataforma, os chamados YouTubers. “É 
isso que dará valor à assinatura”, afirma 
Ignácio Perrone, analista de Telecom da 
consultoria Frost e Sullivan. “No Brasil e 
na América Latina, a empresa terá que 
adaptar os preços e, ainda assim, 
encontrará dificuldades em fazer o 
modelo de assinatura crescer”. Foi isso 
que o agora concorrente Netflix fez 
quando entrou nos mercados emergentes. 
Nos Estados Unidos, a assinatura mais 
popular do serviço de streaming de 
vídeos custa US$ 8,99 por mês, cerca de 
R$35,00. No Brasil, os planos começam 
em R$ 19,90. 
 Os analistas acreditam que, do 1 
bilhão de visitantes únicos que o 
YouTube tem todos os meses, só uma 
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minoria estará disposta a pagar pelos 
novos serviços. 
(BARBOZA, Mariana Queiroz. Revista 
VEJA, São Paulo, 28 de out., 2015. 
Economia. Pg. 69) 
 
31) O uso da crase em destaque: “É isso 
que dará valor à assinatura”, é justificada 
pela seguinte regra: 
 
A) Há a junção do artigo A com o 
pronome A. 
B) Há uma locução adverbial, 
prepositiva e conjuntiva feminina, em 
que aparece o A. 
C) Há uma fusão entre a preposição A e 
o artigo A. 
D) Há a fusão entre o artigo A e um 
pronome. 
 
32) Na expressão: “A empresa sabe, no 
entanto, que não basta tirar a 
propaganda para fazer os consumidores 
digitarem o número de seu cartão de 
crédito.”, o termo em destaque expressa 
a ideia de: 
 
A) Oposição 
B) Alternativa 
C) Conclusão 
D) Causa 
 
33) De acordo com o texto é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O YouTube Red passará a ser 
disponibilizado com exclusividade aos 
assinantes do canal e terá um grande 
público no Brasil. 
B) O serviço oferecido pelo YouTube  
passou por inovações com a finalidade 
de atrair assinantes. 
C) O site YouTube Red tem uma 
proposta de programação diferenciada 
que substituirá o atual Netflix. 
D) O YouTube Red é um site popular e 
lucrativo. 
 

34) Em análise à estrutura do texto e a 
seus aspectos discursivos, é possível 
identificá-lo como: 
 
A) Descritivo 
B) Narrativo 
C) Poético 
D) Informativo 
 
35) No texto é afirmado que: “Não 
demorou muito tempo para que os 
jovens nascidos na era da internet se 
acostumassem  a ter todo conteúdo ao 
alcance de poucos cliques”.  
Tal afirmação se relaciona com qual 
alternativa abaixo? 
 
A) O advento da Internet facilitou o 
acesso às informações, às redes sociais e 
a outras opções de entretenimento de 
forma ágil. 
B) Os jovens se habituaram a ter acesso 
às informações com exclusividade pela 
Internet. 
C) Os jovens passaram a se interessar 
mais por filmes e músicas, pela 
facilidade de acesso aos mesmos, via 
internet. 
D) Aumentou o número de usuários da 
internet que utilizam essa tecnologia 
para postar vídeos. 
 
36) As palavras negócios e usuários 
recebem acento gráfico, que se justifica 
pela mesma norma, que é: 
 
A) Todas as palavras proparoxítonas são 
acentuadas 
B) São acentuadas todas as palavras 
paroxítonas terminadas em ditongo IO(s) 
C) São acentuadas todas as palavras 
oxítonas terminadas em O 
D) São acentuadas todas as palavras 
monossílabas terminadas em O 
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37) No trecho: “O serviço, disponível 
apenas nos Estados Unidos por 
enquanto, cobrará dos usuários uma 
mensalidade de US$ 9,99.”, 
sintaticamente o sujeito é classificado 
como: 
 
A) Oculto 
B) Composto 
C) Simples 
D) Inexistente 
 
38) No trecho: “Na quarta-feira 21, o 
anúncio de que o site terá uma versão 
paga criou expectativas de que essa 
situação em breve se reverterá e a 
certeza de que os jovens dessa geração 
terão, cada vez mais, que se acostumar a 
pagar por conteúdo.”, os verbos em 
destaque estão flexionados quanto ao 
tempo e ao modo: 
 
A) Pretérito perfeito do modo subjuntivo 
B) Futuro do presente do modo 
indicativo 
C) Presente do modo indicativo 
D) Futuro do presente do modo 
subjuntivo 
 
39) Dentre as alternativas abaixo, qual 
apresenta um vocábulo que sofreu 
alterações com a nova regra ortográfica: 
 
A) Os consumidores estão aderindo às 
assinaturas pagas com conteúdo livre de 
publicidade num ritmo impressionante. 
B) Mais do que isso: a ideia agora é 
oferecer conteúdo inédito e exclusivo. 
C) É isso que dará valor à assinatura. 
D) Na programação, estão séries de 
comédia, reality shows de aventura e 
filmes produzidos por alguns dos 
principais criadores de conteúdos para a 
plataforma, os chamados YouTubers. 
 
40) No fragmento do texto: “Mais do 
que isso: a ideia agora é oferecer 
conteúdo inédito e exclusivo” , os termos 

em destaque morfologicamente assumem 
a função de: 
 
A) Advérbios 
B) Substantivos 
C) Adjetivos 
D) Preposições 
 

LEGISLAÇÃO 
 
41) De acordo com a Lei nº 3601/93, o 
Gabinete do Prefeito se constitui em: 
 
A) Órgão de assessoramento direto e 
imediato do Prefeito Municipal, com 
responsabilidade de coordenação, 
supervisão, orientação, 
acompanhamento, controle e execução 
de ações administrativas do Poder 
Executivo Municipal. 
B) Órgão de gestão das secretarias e 
assessoramento do Prefeito Municipal. 
C) Secretaria de apoio direto ao Prefeito 
Municipal, com atribuições para gerir e 
administrar a administração direta e 
indireta. 
D) Secretaria que tem por finalidade 
assessorar o Prefeito Municipal, com 
atribuição para coordenar e 
supervisionar os demais órgãos 
municipais. 
 
42) Segundo a Lei nº 3601/93, são 
vinculados ao gabinete do Prefeito, os 
seguintes encargos gerais: 
 
A) Funprev e Emdurb. 
B) Zona Eleitoral e Câmara Municipal. 
C) Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru – Dae e Emdurb. 
D) 6ª Circunscrição do Serviço Militar, 
Tiro de Guerra e Corpo de Bombeiros.  
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43) A Administração Pública atuará em 
obediência aos princípios: 
 
A) Inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança, à 
propriedade. 
B) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, 
finalidade, interesse público e motivação 
dos atos administrativos. 
C) Soberania, ampla defesa, livre 
concorrência, redução das desigualdades 
regionais e sociais e busca do pleno 
emprego. 
D) Eficiência, legitimidade, igualdade, 
supremacia do interesse público e 
continuidade do serviço público. 
 
44) No processo administrativo são 
inadmissíveis as provas: 
 
A) Obtidas sem autorização da 
autoridade competente. 
B) Obtidas por meios ilícitos. 
C) Obtidas ilicitamente, desde que, 
autorizadas pela autoridade competente. 
D) Obtidas de forma lícita, mas sem 
autorização da autoridade competente. 
 
45) As aplicações de internet de entes do 
poder público devem buscar: 
 
A) A garantia de uso dos serviços de 
governo eletrônico, com acesso, apenas, 
a terminais certificados, evitando-se a 
possibilidade de captura dos dados por 
terceiros. 
B) Facilidade de uso dos serviços de 
governo eletrônico. 
C) Promover o uso dos serviços de 
governo eletrônico, sempre que possível, 
em terminais localizados e certificados. 
D) O uso restrito a aplicativos dos 
serviços prestados pelo governo 
eletrônico. 
 
46) A Lei nº 1574/71 determina que o 
funcionário será exonerado:  
 

A) A pedido do funcionário, a critério do 
Prefeito, quando se tratar de ocupante de 
cargo em comissão, quando o 
funcionário não entrar em exercício 
dentro do prazo legal e de ofício, quando 
o funcionário não for aprovado no 
estágio probatório. 
B) A pedido do funcionário, tendo 
ocupado o cargo por mais de 01 (um) 
ano, a critério do Prefeito, quando se 
tratar de ocupante de cargo em comissão, 
por displicência no desempenho de suas 
funções e abandono da função, 
caracterizada pela ausência no serviço 
por 30 (trinta) dias. 
C) Quando for de interesse e 
conveniência para a Administração 
Municipal e for atingindo o limite 
exigido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
D) A pedido do funcionário, a critério do 
Prefeito, quando se tratar de ocupante de 
cargo em comissão, quando o 
funcionário praticar ato de indisciplina 
ou de insubordinação, embriaguez 
habitual ou em serviço e abandono no 
emprego, caracterizada pela ausência no 
serviço por 30 (trinta) dias. 
 
47) Como estipula a Lei nº 1574/71, será 
punido com pena de suspensão e, na 
reincidência, com a demissão a bem do 
serviço público, o funcionário: 
 
A) Que falsificar a declaração de ponto 
ao realizar serviço extraordinário e 
adicionar hora não trabalhada. 
B) Que atestar falsamente a prestação de 
serviço realizado fora do local de 
trabalho e adicionar hora não trabalhada. 
C) Que convocado para prestação de 
serviço extraordinário não comparecer 
ao local, sem justo motivo.  
D) Que atestar falsamente a prestação de 
serviço extraordinário e que se recusar, 
sem justo motivo, à prestação de serviço 
extraordinário. 
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48) Determina a Lei nº 1574/71 que o  
funcionário que exercer cargo de direção 
ou chefia: 
 
A) Poderá receber gratificação por 
serviço extraordinário. 
B) Poderá receber gratificação por 
serviço extraordinário, desde que, 
autorizado pelo Diretor do 
Departamento. 
C) Não poderá receber gratificação por 
serviço extraordinário. 
D) Só poderá receber gratificação por 
serviço extraordinário, por interesse e 
conveniência do serviço público. 
 
49) Na provisão de conexão à internet, 
cabe ao administrador de sistema 
autônomo respectivo o dever de: 
 
A) Manter os registros de conexão, em 
ambiente controlado, pelo prazo de 10 
(dez) anos, nos termos do regulamento. 
B) Manter os registros de conexão, sob 
sigilo, em ambiente controlado e de 
segurança, pelo prazo de 01 (um) ano, 
nos termos do regulamento. 
C) Informar aos órgãos competentes os 
registros de conexão, pelo prazo de 01 
(um) ano, nos termos do regulamento. 
D) Manter, os registros de conexão, em 
ambiente controlado e de segurança, 
entregando-os as autoridades 
competentes quando solicitado.  
 
50) Com o intuito de assegurar a 
liberdade de expressão e impedir a 
censura, o provedor de aplicações de 
internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros: 
 
A) Se a pedido do superior hierárquico 
não tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente. 
B) Ao tomar conhecimento do conteúdo 
não o tornar indisponível, 
imediatamente. 

C) Se, após ordem judicial específica, 
não tomar as providências para, no 
âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, 
tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente, ressalvadas as 
disposições legais em contrário. 
D) Após ordem judicial, não tomar 
providências, imediatamente. 


