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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 (09 
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 2,00 (dois pontos ) 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 24/05/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 14/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 11, de 25/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Agente em Gestão de Tecnologia de 
Informação– INSTALADOR/REPARADOR DE REDES TELEFÔNIC AS E DE 

COMUNICAÇÃO DE DADOS  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) Uma falha na energia elétrica de uma 
empresa pode acarretar sérios danos aos 
equipamentos de informática. Para 
manter os servidores e computadores 
desktop funcionando corretamente sem 
queda de energia é necessário estarem 
ligados por: 
 
A) Estabilizador. 
B) Filtro de linha. 
C) No-break. 
D) Quadros de distribuição. 
 
02) Qual a quantidade de fios de cobre 
presentes em um cabo UTP com 
categoria 5 e 6? 
 
A) 2. 
B) 4. 
C) 6. 
D) 8. 
 
03) Quanto à extensão física de uma rede 
de computadores, podemos classificá-las 
como: 
 
A) LAN, MAN, WAN.  
B) P2P, Cliente/Servidor. 
C) simplex, half-duplex, full-duplex. 
D) milímetros, centímetros, metros. 
 
04) A topologia de rede mais 
comumente utilizada para 
implementação em empresas é: 
 
A) Barra. 
B) Estrela. 
C) Anel. 
D) Malha. 
  

05) Segundo EIA/TIA-568-B e a norma 
brasileira NBR 14.565 um sistema de 
cabeamento estruturado é formado por 
subsistemas. Com base nesta afirmação, 
indique o número total de subsistemas 
em cabeamento estruturado. 
 
A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 
 
06) A sigla UTP para cabeamento 
estruturado quer dizer: 
 
A) Unshielded Twisteded Pair. 
B) Unshielded Twisted Pair. 
C) Unlock Twisted Pair. 
D) Unlocked Twisted Pair. 
 
07) Indique a quantidade correta de bits 
de endereço IPv4. 
 
A) 64. 
B) 128. 
C) 4. 
D) 32. 
 
08) O comando “tracert” usado em 
sistemas operacionais Windows, serve 
para traçar uma rota entre uma máquina 
e um destino qualquer, mas também 
pode ser utilizado em sistemas 
operacionais Linux através do comando: 
 
A) tcr-route. 
B) pathrouter. 
C) traceroute. 
D) tracerouting. 
 
 



 

 
Cargo: Agente em Gestão de Tecnologia de Informação– INSTALADOR/REPARADOR DE REDES 
TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Edital nº 11/2016)      2 

 

09) Para exibir os valores de 
configuração de rede TCP/IP de todos os 
adaptadores temos o seguinte comando: 
 
A) ipconfig /flushdns. 
B) ipconfig /all. 
C) ipconfig /renew.  
D) ipconfig/registerdns. 
 
10) O comando “ifconfig” pode ser 
utilizado para atribuir um endereço a 
uma interface de rede ou configurar 
parâmetros de interface de rede. Por 
exemplo com a sintaxe “ifconfig eth0 
192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up” 
estamos: 
 
A) Adicionando um endereço privado e 
máscara de classe C. 
B) Adicionando um endereço válido e 
máscara de classe B. 
C) Adicionando um endereço físico e 
máscara de classe /16. 
D) Adicionando um endereço privado 
com máscara de classe /8. 
 
11) O comando “ping” usado em 
sistemas operacionais Windows, serve 
para determinar se o TCP/IP está 
funcionando, se utilizado com a opção “-
t”, o que acontecerá? 
 
A) O ping irá reiniciar as placas de 
redes. 
B) O ping irá enviar pacotes 
continuamente até que se aperte Ctrl+C. 
C) O ping irá traçar uma rota até o 
servidor principal. 
D) O ping irá desativar o TTL das placas 
de rede. 
 
12) Qual equipamento encaminha 
quadros com base nas informações de 
endereço MAC. 
 
A) Switch. 
B) Repetidor. 
C) Servidor. 
D) Hub. 

13) Segundo a norma EIA/TIA 568A, a 
sequência de um cabo direto é: 
 
A) Verde, Verde Branco, Laranja, Azul, 
Azul Branco, Laranja Branco, Marrom 
Branco, Marrom. 
B) Verde Branco, Azul Branco, Laranja, 
Verde, Laranja Branco, Azul, Marrom 
Branco, Marrom. 
C) Verde Branco, Verde, Laranja 
Branco, Azul, Azul Branco, Laranja, 
Marrom Branco, Marrom. 
D) Azul, Azul Branco, Verde Branco, 
Verde, Laranja Branco, Laranja, Marrom 
Branco, Marrom. 
 
14) Dentre as características elétricas de 
um cabeamento metálico, devem ser 
observadas duas durante a montagem de 
uma rede, podemos destacar como mais 
importantes: 
 
A) Resistência e Espalhado. 
B) Refletido e Absorvido. 
C) Espalhado e Difratado. 
D) Resistência e Impedância. 
 
15) Como WLANs usam o mesmo 
método de transmissão das ondas de 
rádio AM/FM, as leis que as regem são 
as mesmas destes. O FCC (Federal 
Comunications Comission), regula o uso 
dos dispositivos WLAN e o IEEE 
(Institute of Eletrical and Eletronic 
Engineers) é responsável pela criação e 
adoção dos padrões operacionais. Um 
padrão que possui como características a 
taxa de transferência de 65 Mbps a 300 
Mbps, Frequência de 2.4 GHZ ou 5 GHz 
e alcance indoor até 50 metros e outdoor 
de 126 metros é: 
 
A) 802.11n. 
B) 802.11b. 
C) 802.11g. 
D) 802.11a. 
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16) Os cabos sem blindagem são 
chamados de UTP (Unshielded Twisted 
Pair ou "cabo de par trançado sem 
blindagem"). Os cabos blindados se 
dividem em três categorias, quais são as 
categorias? 
 
A) FTP, STP e SSTP. 
B) HTP, FTP e JSTP. 
C) STP, HTP e STPP. 
D) SSTP, HTP e JSTP. 
 
17) Qual serviço em redes de 
computadores permite que os micros da 
rede recebam suas configurações 
automaticamente a partir de uma 
servidor central, sem a necessidade de 
ficar configurando os endereços 
manualmente? 
 
A) FTP. 
B) DNS. 
C) DHCP. 
D) LDAP. 
 
18) O endereço MAC é uma 
identificação gravada em hardware, isto 
é, na memória ROM da placa de rede de 
equipamentos como desktops, 
notebooks, roteadores, smartphones, 
tablets, impressoras de rede, entre outros 
e é formado por “n” bytes. A variável 
“n” contempla portanto: 
 
A) 4. 
B) 2. 
C) 8. 
D) 6. 
 
19) Qual o motivo real para o 
entrelaçamento de cabos UTP. 
 
A) Facilitar a montagem do cabo no 
momento da crimpagem. 
B) Evitar quebra do fio de cobre. 
C) Cancelar interferências 
eletromagnéticas de fontes externas e 
interferências mútuas. 
D) Facilitar a passagem por dutos. 

20) Selecione a opção correta do 
comando que faz o mapeamento de uma 
pasta chamada “Publico” que se encontra 
no servidor “Server-concurso”. 
 
A) net use P: \\Server-concurso\ . 
B) net send P: \\Server-concurso\pasta . 
C) net use P: \\Server-concurso\Publico . 
D) net send P: \\Server-concurso\ . 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Aprenda a chamar a Polícia 
Eu tenho o sono muito leve, e numa 
noite dessas notei que havia alguém 
andando sorrateiramente no quintal de 
casa. Levantei em silêncio e fiquei 
acompanhando os leves ruídos que 
vinham lá de fora, até ver uma silhueta 
passando pela janela do banheiro. Como 
minha casa era muito segura, com grades 
nas janelas e trancas internas nas portas, 
não fiquei muito preocupado, mas era 
claro que eu não ia deixar um ladrão ali, 
espiando tranqüilamente. 
Liguei baixinho para a polícia, informei 
a situação e o meu endereço. 
Perguntaram-me se o ladrão estava 
armado ou se já estava no interior da 
casa. 
Esclareci que não e disseram-me que não 
havia nenhuma viatura por perto para 
ajudar, mas que iriam mandar alguém 
assim que fosse possível. 
Um minuto depois, liguei de novo e 
disse com a voz calma: 
— Oi, eu liguei há pouco porque tinha 
alguém no meu quintal. Não precisa 
mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com 
um tiro da escopeta calibre 12, que tenho 
guardada em casa para estas situações. O 
tiro fez um estrago danado no cara! 
Passados menos de três minutos, 
estavam na minha rua cinco carros da 
polícia, um helicóptero, uma unidade do 
resgate, uma equipe de TV e a turma dos 
direitos humanos, que não perderiam 
isso por nada neste mundo. 
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Eles prenderam o ladrão em flagrante, 
que ficava olhando tudo com cara de 
assombrado. Talvez ele estivesse 
pensando que aquela era a casa do 
Comandante da Polícia. 
No meio do tumulto, um tenente se 
aproximou de mim e disse: 
— Pensei que tivesse dito que tinha 
matado o ladrão. 
Eu respondi: 
— Pensei que tivesse dito que não havia 
ninguém disponível. 
 
FONTE: 
http://www.refletirpararefletir.com.br/4-
cronicas-de-luis-fernando-verissimo 
 
 Considere o texto para responder as 
questões de nº 21 a nº 30. 
 
21) Em relação ao Gênero Textual, 
podemos afirmar que trata-se de: 
 
A) Texto Informativo. 
B) Texto Literário. 
C) Dissertação. 
D) Crônica. 
 
22) No primeiro parágrafo, o termo 
sorrateiramente compõem com o verbo 
andando. O antônimo de 
sorrateiramente está descrito na 
alternativa: 
 
A) Mastreiramente. 
B) Manhosamente. 
C) Ostensivamente. 
D) Velhacamente. 
 
23) No primeiro parágrafo do texto 
aparece a palavra “silhueta”. Tal palavra 
pode ser traduzida com o mesmo sentido 
na alternativa: 
 
A) Perfil. 
B) Modelo. 
C) Clone. 
D) Semelhança. 
 

Leia o fragmento extraído do texto para 
responder as questões de nº 24 e nº 25:  
 
“Esclareci que não e disseram-me que 
não havia nenhuma viatura por perto 
para ajudar, mas que iriam mandar 
alguém assim que fosse possível.” 
 
24) Em relação ao tempo verbal, o verbo 
em destaque no início do período está 
classificado CORRETAMENTE na 
alternativa: 
 
A) 1ª pessoa do plural, pretérito 
imperfeito. 
B) 1ª pessoa do singular, pretérito 
perfeito. 
C) 2ª pessoa do singular, presente do 
indicativo. 
D) 3ª pessoa do singular, futuro do 
presente. 
 
25) A palavra “nenhuma” em destaque 
no fragmento, apresenta a CORRETA  
classificação morfológica na alternativa: 
 
A) Verbo. 
B) Sujeito. 
C) Substantivo. 
D) Pronome. 
 
26) Em “No meio do tumulto, um 
tenente se aproximou de mim e disse:”, o 
uso de (:) dois pontos indica: 
 
A) O início de um enunciado com 
Discurso Indireto. 
B) Um prenúncio de questionamento. 
C) O início de um enunciado com 
Discurso Direto. 
D) A resposta para uma situação 
elucidada. 
 
Leia o excerto abaixo para responder as 
questões de nº 27 a nº 29, apontando a 
alternativa que abrange seu sentido 
morfológico na Língua Portuguesa: 
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“Eles prenderam o ladrão em flagrante, 
que ficava olhando tudo com cara de 
assombrado. Talvez ele estivesse 
pensando que aquela era a casa do 
Comandante da Polícia.” 
 
27) O termo “com” tem sua classificação 
descrita na alternativa: 
 
A) Preposição. 
B) Artigo. 
C) Pronome. 
D) Advérbio. 
 
28) O termo “Talvez”, apresenta a 
CORRETA  classificação na alternativa: 
 
A) Adjetivo. 
B) Advérbio. 
C) Pronome. 
D) Conjunção. 
 
29) Em relação ao termo “Talvez” , está 
CORRETO afirmar que o mesmo  
traduz a ideia de: 
 
A) Fatalidade. 
B) Dificuldade. 
C) Atrocidade. 
D) Possibilidade. 
 
Considere o seguinte excerto para 
responder a questão de nº30: 
 
“O tiro fez um estrago danado no cara!” 
 
30) Em relação a análise do período da 
oração, é CORRETO classificá-lo em: 
 
A) Período Simples. 
B) Período Composto. 
C) Período consensual. 
D) Período mais que Composto. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

31) Simplificando 
�����
����� encontramos: 

 
A)  0 
B)  27 
C)  14 
D)  7 
 
32)  Se (�, �) é solução do sistema  
 

�2� + 6� = 3
� + 4� = 2 , então 

�
�  é igual a: 

 
A) 2   

B)  0  
C)  

�
� 

D)  �0, �
�� 

 
33) Para construir uma casa 7 pedreiros 
levam 42 dias. Se eu contratar mais 7 
pedreiros em quanto tempo construirão a 
mesma casa? 
 
A)  18 
B)  21 
C)  42 
D)  84 
 

34) Se � = �1 2
3 4  e ! = � 0 1

−3 4 ,  
 
determine �� + 2� − !. 
 

A)  � 9 13
24 26  

 

B)  � 9 15
21 34  

 

C)  � 3 7
18 16  

 

D)  � 9 13
21 22  
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35) Numa progressão geométrica de 5 
termos, sabe-se que �� = 3 e �� = 6. 
Então a soma de todos os termos é:  
 
A)  92 
B)  90 
C)  93 
D)  96 
 
36) O preço de um carro sofreu um  
aumento de 25%, passando a ser 
vendido por R$ 40.000,00 reais. Qual 
era o preço deste carro antes deste 
aumento? 
 
A) '$ 32.000,00 

B) '$ 30.000,00  
C) '$ 10.000,00 

D) '$ 50.000,00 
 
37) Um empresário investiu 
'$ 500,00 na produção de canetas. 
Foram vendidas � canetas ao preço de 
'$ 13,00 cada uma. Dessa forma, o 
lucro )(�) do empresário obtido na 
venda de � canetas é dado por:  
 
A)  )(�) = 13� 
B)  )(�) =  13� + 500 
C)  )(�) =  500 − 13� 
D)  )(�) = 13� − 500 
 
38) As medidas da hipotenusa e de um 
dos catetos de um triângulo retângulo 
são dadas pelas raízes da equação 
�� − 8� + 15 = 0. A área desse 
triângulo é: 
 
A)  8 
B)  12 
C)  6 
D)  10 
 
39) Dado que *(�) = +(�) e 
considerando *(�) = 3���� e        
+(�) = 9����. O valor de 2� é: 
 

A)  5 
B)  16 
C)  32 
D)  10 
 
40) Gabriela empregou R$ 20.000,00 a 
juros de 8,5% ao mês. Depois de 120 
dias terá: 
 
A) '$ 204.000,00 
B) '$ 224.000,00  
C) '$ 26.800,00 
D) '$ 6.800,00 
 

LEGISLAÇÃO 
 
41) O provimento de cargos efetivos, 
compreendendo-se os atos 
administrativos pelos quais esses são 
preenchidos: 
 
A) Dar-se-á, obrigatoriamente, mediante 
concurso público de provas, exceto 
cargos de livre nomeação. 
B) Obrigatoriamente deverá ser 
preenchido por concurso público de 
provas e títulos, exceto o de livre 
exoneração. 
C) Por concurso público de provas ou de 
provas e títulos, sem exceção. 
D) Por concurso público de provas ou de 
provas e títulos, exceto os de livre 
nomeação e exoneração. 
 
42) Os digitadores, tecnólogos e 
telefonistas da Prefeitura Municipal de 
Bauru, segundo a Lei que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário, tem 
a seguinte jornada de trabalho: 
 
A) 36 horas semanais, sendo que ao 
optar por jornada suplementar, enquanto 
esta perdurar, terão um acréscimo 
proporcional ao vencimento. 
B) 30 horas semanais, sendo que ao 
optar por jornada suplementar, enquanto 
esta perdurar, terão um acréscimo 
proporcional ao vencimento. 
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C) 36 horas semanais, sendo que ao 
optar por jornada suplementar, enquanto 
esta perdurar, terão um acréscimo 
proporcional a sua remuneração. 
D) 30 horas semanais, sendo que ao 
optar por jornada suplementar, enquanto 
esta perdurar, terão um acréscimo 
proporcional a sua remuneração. 
 
43) Quanto a estrutura administrativa da 
Fundação da Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru-
FUNPREV assinale a alternativa 
INCORRETA : 
 
A) Somente poderá integrar o Conselho 
Curador, o Conselho Fiscal ou a 
Presidência, além de outros requisitos, o 
servidor ativo e inativo que contar no 
mínimo com 5 (cinco) anos no serviço 
público municipal. 
B) Os membros titulares e suplentes do 
Conselho Curador, do Conselho Fiscal e 
o Presidente da FUNPREV deverão 
possuir nível superior completo. 
C) Durante o período de mandato, o 
membro do Conselho Curador e Fiscal 
estará impedido de ser cedido para 
prestar serviços junto à FUNPREV. 
D) Os membros titulares e suplentes do 
Conselho Curador, do Conselho Fiscal e 
o Presidente da FUNPREV devem, 
obrigatoriamente, participar do Curso 
Preparatório em Gestão Previdenciária.  
 
44) A Constituição Federal ao disciplinar 
a estruturação do Estado, prescreve: 
 
I)  Compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local e 
suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber. 
II)  A fiscalização do Município será 
exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal. 
III)  O controle externo da Câmara 
Municipal de Bauru é exercido com o 

auxílio dos Tribunais de Contas do 
Município de São Paulo. 
IV)  Com a aprovação da Câmara de 
Vereadores é possível a criação de 
Tribunal de Contas no próprio 
Município. 
 
A) Somente I e III estão corretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) II está correta e IV está incorreta. 
D) Todas estão incorretas. 
 
45) Assinale a alternativa 
INCORRETA , segundo a Constituição 
Federal: 
 
A) É vedada a existência de mais de um 
regime próprio de previdência social 
para os servidores titulares de cargos 
efetivos. 
B) Incidirá contribuição sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo regime de previdência 
próprio que superem o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, com 
percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos.  
C) O servidor, contribuinte pelo Regime 
de Previdência Próprio e que tenha 
completado as exigências para 
aposentadoria voluntária e que opte por 
permanecer em atividade fará jus a um 
abono de permanência equivalente ao 
dobro do valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria 
compulsória. 
D) Ao servidor ocupante, 
exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo 
temporário ou de emprego público, 
aplica-se o regime geral de previdência 
social. 
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46) A Constituição Federal  vedada a 
acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários. Sobre o 
tema, ainda, prescreve: 
 
A) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público, mas 
não abrange a empresa pública. 
B) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, 
pelo poder público. 
C) A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas 
públicas, mas não abrange a sociedade 
de economia mista. 
D) A proibição de acumular estende-se 
somente as funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista. 
 
47) Segundo a Lei Orgânica do 
Município de Bauru a utilização de bens 
públicos por terceiro poderá ser deferido 
mediante: 
 
A) Concessão que se dará por decreto. 
B) Permissão que se dará por portaria. 
C) Autorização que se dará por portaria. 
D) Cessão que se dará por decreto. 

 
48) Considerando o contido na Lei 
12.965, de 23 de abril de 2014, 
denominada de “Marco Civil da 
Internet” julgue os seguintes itens: 
 
I)  Na provisão de conexão, onerosa ou 
gratuita, é vedado guardar os registros de 
acesso a aplicações de internet. 

II)  Na provisão de conexão à internet, 
cabe ao administrador de sistema 
autônomo respectivo o dever de manter 
os registros de conexão, sob sigilo, em 
ambiente controlado e de segurança, 
pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do 
regulamento. 
III)  O provedor de conexão à internet 
não será responsabilizado civilmente por 
danos decorrentes de conteúdo gerado 
por terceiros. 
IV)  Em qualquer hipótese, a 
disponibilização ao requerente dos 
registros de conexão deverá ser 
precedida de autorização policial. 
 
A) I e II estão incorretas. 
B) II e III estão incorretas. 
C) Todas estão corretas. 
D) IV está incorreta. 

 
49) A Lei 12.965, de 23 de abril de 
2014, denominada de “Marco Civil da 
Internet”. Prescreve que o provedor de 
aplicações de internet constituído na 
forma de pessoa jurídica e que exerça 
essa atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins 
econômicos deverá manter os 
respectivos registros de acesso a 
aplicações de internet, sob sigilo, em 
ambiente controlado e de segurança, 
pelo prazo de: 
 
A) 06 (seis) meses, nos termos do 
regulamento. 
B) 01 (um) ano, nos termos do 
regulamento. 
C) 05 (cinco) anos, nos termo do 
regulamento. 
D) 02 (dois) anos, nos termos do 
regulamento. 
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50) A Lei Orgânica do Município de 
Bauru prescreve quanto a Administração 
Pública Municipal: 
 
A) É constituída pelos órgãos integrados 
na estrutura administrativa da Prefeitura 
e de empresas, autarquias e entidades 
dotadas de personalidade jurídica 
própria. 
B) É constituída pelos órgãos integrados 
na estrutura administrativa da Prefeitura 
e de empresas privadas concessionárias 
de serviços públicos, autarquias e 
entidades dotadas de personalidade 
jurídica própria. 
C) É constituída pelos órgãos integrados 
na estrutura administrativa da Prefeitura 
e de empresas, autarquias e entidades 
dotadas de personalidade jurídica de 
direito público. 
D) É constituída pelos órgãos integrados 
na estrutura administrativa da Prefeitura 
e de empresas com personalidade 
jurídica de direito público, autarquias, 
com personalidade jurídica de direito 
privado, bem como demais entidades 
dotadas de personalidade jurídica 
própria. 
 


