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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (17 

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 0,80 (oitenta décimos) cada, devendo o candidato 

obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, 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 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 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 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 Resposta. 

 

11- A saída da 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 23/11/2021, e o RESULTADO DA PROVA 

OBJETIVA a partir do dia 28/12/2021 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 09 de 11/09/2021 

 



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  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 
Cargo: Especialista em Gestão de Tecnologia de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 
(Edital nº 09/2021)  1 

 

Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) O profissional de Tecnologia da Informação após verificar a tabela de Produtos de uma 
empresa, obteve a seguinte estrutura: 

 

Field Type  

PRO_CODIGO Integer Not Null 

PRO_NOME Varchar(80)  

PRO_VALOR Numeric(8,2)  

PRO_GRUPO Integer  

ESTOQUE Integer  

 
E após um select * from produtos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Figura 1 

 
Autor: Torres, 2021 
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Observe a consulta SQL. 

 

SELECT PRO_GRUPO, PRO_NOME 
FROM PRODUTOS 

WHERE PRO_GRUPO IN („1‟,‟3‟,‟6‟) 

 
e responda, qual das consultas SQL que proporcionará o mesmo resultado da consulta 

acima? 

 
A) SELECT PRO_GRUPO, PRO_NOME  

     FROM PRODUTOS 

     WHERE PRO_GRUPO = '1' AND PRO_GRUPO = '3' AND PRO_GRUPO = '6' 

 
B) SELECT PRO_GRUPO, PRO_NOME 

     FROM PRODUTOS 

     GRUPO BY PRO_GRUPO 

C) SELECT PRO_GRUPO, PRO_NOME 

     FROM PRODUTOS 
     WHERE PRO_GRUPO = '1' OR  PRO_GRUPO = '3' OR  PRO_GRUPO = '6' 

D) SELECT PRO_GRUPO, PRO_NOME 

     FROM PRODUTOS 
      WHERE PRO_GRUPO BETWEEN ('1', '3', '6') 

 

 
02) Analise o script1.bat de um temporizador e selecione a opção CORRETA: 

 

:inicio 

@echo off 

cls 

echo. --------------------------- 

echo   Menu Principal 

echo. --------------------------- 

echo  1 - Bloco de notas 

echo. 2 - Desligar o computador em 3 minutos 

echo  0 - SAIR 

echo. --------------------------- 

 

set /p Comando= Digite uma Opcao : 

if "%Comando%" equ "1" (goto:op1) 

if "%Comando%" equ "2" (goto:op2) 

if "%Comando%" equ "0" (goto:exit) 

if "%Comando%" geq "3" (goto:op3) 

 

:op1 

echo Abrir bloco de notas 

start notepad.exe 

pause 

goto:inicio 

 

:op2 

comando correto a ser atribuído pelo candidato 
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:op3 

echo *Opcao invalida* 

pause 

goto:inicio 

 

:exit 

exit 

 

A) :op2 
shutdown /s /t 3 /c "Desligando o computador em 3 minutos..." 

pause 

goto:inicio 

 
B) :op2 

shutdown /s /t 3m /c "Desligando o computador em 3 minutos..." 

pause 
goto:inicio 

 

C) :op2 

shutdown /s /t 1800 /c "Desligando o computador em 3 minutos..." 
pause 

goto:inicio 

 
D) :op2 

shutdown /s /t 180 /c "Desligando o computador em 3 minutos..." 

pause 
goto:inicio 

 

 

03) Visualize e analise a Fórmula constante na célula G19 da Planilha do Microsoft Excel 365, 
com a seguinte descrição, =SE((E19+F19)>0; (G18-E19+F19);"") 

 

 
 

 

Selecione a resposta CORRETA. 
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A) SE o resultado da soma dos valores das células E19 mais a F19 for maior que zero, o valor 

resultante para G19 ficará vazia, se não, o valor resultante será o valor constante da célula G18, 

menos o valor constante da célula E19, adicionando-se o valor constante da célula F19. 
B) SE o resultado da soma dos valores das células E19 e F19 for menor que zero, o valor 

resultante para G19 ficará vazia, se não, o valor resultante será o valor constante da célula G18, 

menos o valor constante da célula E19, adicionando-se o valor constante da célula F19. 
C) SE o resultado da soma dos valores das células E19 mais F19 for igual a zero, o valor 

resultante para G19 ficará vazia, se não, o valor resultante será o valor constante na célula G18 

menos o valor constante na célula E19 adicionando-se o valor constante na célula F19. 
D) SE o resultado da soma dos valores das células E19 mais F19 for maior que zero, o valor 

resultante para G19 será o valor constante na célula G18, menos o valor constante na célula E19 

adicionando-se o valor constante na célula F19, se não, a célula G19 ficará vazia.  

 

 
04) O comando utilizado para listar os processos em execução e atualizar as informações de 
tempos em tempos no sistema operacional Linux é: 

 

A) ps -el  
B) shutdown 

C) history 

D) top 

 

05) Observe o recorte da programação PHP versão 7.0.0 e responda, o que será impresso? 
 

<?php 

echo (int) ((0.1+0.8) *10 );   
?> 

 
A) 7 
B) 80 

C) 8 

D) 9 
 

 

06) Observe o recorte da programação PHP versão 7.0.0 e responda, o que será impresso? 
 

$uf = array ("SP", "MG", "SC", "RS", "BA", "CE", "RJ", "RN", "PE"); 

echo "Qual estado será impresso: " . $uf[7]; 

 
A) Qual estado será impresso: SP 

B) Qual estado será impresso: RJ 

C) Qual estado será impresso: RN 
D) Qual estado será impresso: PE 

 

 

07) Quais são os protocolos que operam na camada de Internet do TCP/IP? 
 

A) IP, ICM, IGMP 

B) HTTP, HTTPS, FTP 
C) TCP, UDP, SCTP 

D) IP, DNS, ARP 
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08) Observe, analise e selecione a opção que possui a mesma ideia da máscara de Rede de 

Computadores 255.255.224.0 - CIDR/VLSM. 

 
A)  /17 

B)  /18 

C)  /19 
D)  /20 

 

 
09) Em Redes de computadores cabeadas com cabo de 4 pares trançados e conectores RJ45, 

qual é a ordem de crimpagem utilizada na Padronização T-568A? 

 

A) 1-Branco e Verde, 2-Verde, 3-Branco e Laranja, 4-Azul, 5-Branco e Azul, 6-Laranja, 7-
Branco e Marrom, 8-Marrom 

B) 1-Verde, 2-Branco e Verde, 3-Branco e Laranja, 4-Azul, 5-Branco e Azul, 6-Laranja, 7- 

Marrom, 8-Branco e Marrom 
C) 1-Laranja, 2-Branco e Laranja, 3-Branco e Verde, 4-Azul, 5-Branco e Azul, 6-Verde, 7-

Branco e Marron, 8-Marron. 

D) 1- Branco e Laranja, 2-Laranja, 3-Branco e Verde, 4-Azul, 5-Branco e Azul, 6-Verde, 7-

Branco e Marron, 8-Marron. 
 

 

10) A-Em SQL padrão ANSI existe uma cláusula JOIN que proporciona combinações com base 
na relação entre tabelas.  

 

Observe a estrutura das tabelas na figura 3 a seguir: 
 

                                             Figura 3. 

Tabela - Produtos   Tabela - Grupo  

Pro_codigo PK  Gru_Código PK 

Pro_nome   Gru_Descricao  

Pro_valor     

Pro_Grupo FK    

Estoque     

     

                                        Fonte: Torres, 2021 

 

Visualize a figura 2 a seguir, e observe que possui um item cadastrado na Tabela Grupo que 
ainda não possui produtos cadastrados para esse grupo. 
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Figura 2. 

 
Fonte: Torres, 2021. 

 
Analise os dois select a seguir e substitua a opção1 utilizando um JOIN e a opção2 com um 

outro JOIN, para que possa proporcionar resultados iguais ao da Figura 2.  

 
Select *  

from produtos 

[opção1] GRUPO on  GRUPO.gru_codigo=PRODUTOS.pro_grupo 

e 
Select *  

from produtos 

[opção2] GRUPO on  GRUPO.gru_codigo=PRODUTOS.pro_grupo 
 

A) Opção1 - FULL JOIN    e Opção2 - LEFT JOIN 

B) Opção1 - LEFT JOIN    e Opção2 - RIGTH JOIN  
C) Opção1 - RIGHT JOIN e Opção2 - FULL JOIN 

D) Opção1 - FULL JOIN  e Opção2 - INNER JOIN 

 

 
11) Um usuário utilizando GNU/Linux, digitou o seguinte comando em uma estação de 

trabalho:  

 
# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up 

 

Qual o objetivo desse usuário? 
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A) Definir apenas o endereço de IP da máquina manualmente. 

B) Ativar o serviço de IP e máscara de rede para a porta eth01. 

C) Definir a máscara de rede para a interface eth0 192.168.1.2 manualmente. 
D) Definir o DNS primário para o endereço cuja máscara de rede for 255.255.255.0. 

 

 
12) Considere a planilha do Microsoft Excel abaixo: 

Sabendo que o IMC de uma pessoa é igual ao peso dividido pela altura elevada ao quadrado, 
considere as afirmações: 

 

I. O conteúdo da célula D5, que exibe IMC de Arthur, pode ser a fórmula =B5/C5^2 

II. O conteúdo da célula C8 pode ser a fórmula =Média(C2;C7) 
III. O IMC de Ana, mostrado na célula D6, pode ser resultado da fórmula =B$5/C6^2 

IV. O conteúdo da célula D8 pode ser a fórmula =SOMA(D2:D7)/6 

 
Qual a alternativa CORRETA? 

 

A) Somente as afirmações I e IV estão corretas. 
B) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

C) Somente as afirmações II e IV estão incorretas. 

D) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 

13) Considere o trecho de código abaixo: 

 
If (a == b){ 

Console.Write("SIM"); 

} else { 

  Console.Write("NÃO"); 

} 

 

Sem perder a funcionalidade, como este código pode ser reescrito? 
 

A) (a == b) ? Console.Write("SIM") : Console.Write("NÃO"); 

B) Console.Write(b == a ? "Não":"SIM"); 
C) Console.Write("SIM" if a == b else "Não"); 

D) Console.Write(a != b ? "Não":"SIM"); 
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14) Quando um novo computador ligado em pleno funcionamento, colocado em uma rede local, 

a primeira atividade desempenhada é a sua identificação, utilizando o endereço MAC, para a 

rede e o estabelecimento do relacionamento com um endereço IP. A mensagem inicial gerada 
pelo computador para a rede com esse propósito, utiliza o protocolo: 

 

A) DHCP. 
B) ICMP. 

C) ARP. 

D) SNMP. 
 

 

15) Considere o seguinte documento XML e suas regras definidas na Document Type: 

Definition  DTD: 

 
Escolha a alternativa CORRETA sobre o que a DTD define: 

 

A) Pode haver elementos Processo sem o elemento AnoAjuizamento em seu interior. 
B) Um elemento Processos pode ter, no máximo, um elemento Processo em seu interior. 

C) Todo elemento Processo deverá conter, obrigatoriamente, os elementos NumeroSequencial,    

DigitoVerificador, AnoAjuizamento, OrgaoJudiciario, Tribunal e Vara. 

D) Os elementos só podem conter valores numéricos inteiros, já que são do tipo #PCDATA. 
 

 

16) Qual linguagem resultante do código em C# compilado pelo MSBuild ? 
 

A) C. 

B) DLL. 
C) MSIL. 

D) Assembly. 
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17) Sistema de armazenamento conectado diretamente ao dispositivo que não possui a atuação 

de componentes de rede entre eles, é denominado: 

 
A) NAS. 

B) DAS. 

C) WAN. 
D) SAN. 

 

 
18) Ana está desenvolvendo um sistema com PHP e, precisa validar se o endereço 

cliente@dominio_ficticio.com.br é ou não um email válido. Sabendo que a variável a ser testada 

é $email, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) 

<?php  

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { echo "Invalid email format";} else { 
echo "Valid email format";}  

?> 

 

B) 
<?php  

if (!preg_match("/^[a-zA-Z-' ]*$ @./", $email)) { echo "Invalid email format";} else { echo 

"Valid email format";}  
?> 

 

C) 
<?php  

if (emailspecialchars($email)) { echo "Valid email format";} else { echo "Invalid email 

format";}  

?> 
 

D) 

<?php  
if (ctype_alnum ($email)) { echo "Valid email format";} else { echo "Invalid email format";}  

?> 

 
 

19) Sobre UML, considere os seguintes elementos: 

A) São os únicos que podem ser utilizados em diagramas de sequência da UML. 
B) Representam control nodes de diagramas de classe da UML. 

C) Representam object nodes de diagramas de objetos da UML. 

D) Compõem a notação dos diagramas de atividades da UML. 

 

 

20) Qual alternativa representa estrutura empregada em UML, para representar o 

comportamento dinâmico de um sistema por meio do fluxo de controle entre ações que o 
sistema executa ? 
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A) Diagrama de caso de uso. 

B) Diagrama de distribuição. 

C) Diagrama de comunicação. 
D) Diagrama de atividade. 

 

MATEMÁTICA 

21) No conjunto dos números complexos, , temos , por definição, que i² = -1. Sabe-se que um 

número complexo escrito na forma algébrica é do tipo z = a + bi, onde a é a sua parte real e b, 

sua parte imaginária. Sejam Z1 = 2 – 2i e Z2 = Z1 + 4i, então  é: 

A) 1. 

B) i. 
C) -1. 

D) -i.  

 
 

22) Sabe-se que 4 máquinas, operando em  6 horas por dia, produzem 900 parafusos. Se 2 

máquinas idênticas a essas trabalharem 8 horas ininterruptas por dia, quantos parafusos irão 
produzir? 

 

A) 400 parafusos. 

B) 500 parafusos. 
C) 600 parafusos. 

D) 800 parafusos. 

 
 

23)  Na tabela a seguir estão todos os salários dos funcionários de um setor de uma certa 

empresa de embalagens.  

 

Função Quantidade de Funcionários Salário Mensal (em reais) 

Encarregado 1 3190,00 

Líder 2 2810,00 
Embalador 4 1950,00 

Serviços Gerais 3 1780,00 

 

Com base nos dados da tabela acima, podemos afirmar que a média salarial e o desvio padrão 
aproximado dos salários dos funcionários desse setor, são, respectivamente, 

 

A) R$ 2195,00 e 500,32. 
B) R$ 2195,00 e 400,48. 

C) R$ 2295,00 e 300,46. 

D) R$ 2195,00 e 100,23. 

 

 

24) Com os algarismos 0, 2, 5, 7 e 8 deseja-se escrever todos os números de três algarismos 

distintos e pares. Quantos são esses números?  
 

A) 24. 

B) 30. 
C) 60. 

D) 48.  



 
Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 
Cargo: Especialista em Gestão de Tecnologia de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 
(Edital nº 09/2021)  11 

 

25) Seja ABCD um quadrado de área 2
19

 cm². Unindo-se, no sentido anti-horário, os pontos 

médios M1, M2, M3 e M4 dos lados, AB, BC, CD e DA, respectivamente, desse quadrado, 

obtém-se um segundo quadrado M1M2M3M4. Fazendo novamente esse processo, obtemos um 
novo quadrado M5M6M7M8, e assim por diante, indefinidamente, conforme a figura abaixo.  

 
 

Denominando o quadrado ABCD como Q1, o quadrado M1M2M3M4 como Q2, o quadrado 

M5M6M7M8 como Q3 e assim sucessivamente, podemos afirmar que o lado de Q10 mede, em cm:  

 
A) 16. 

B) 32. 

C) 64. 
D) 128. 

  

 

26)  Na figura abaixo ABFG, BCDH e DEFH são quadrados, tal que a diagonal HC mede  

m. Qual é a área, em cm², do retângulo ACEG? 

 
A) 1000. 

B) 6000. 
C) 30000. 

D) 60000. 

 
 

27) A tabela abaixo apresenta a preferência dos funcionários de uma certa empresa em relação à 

mistura que poderá oferecida no cardápio do refeitório dessa instituição.  
 

 



 
Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 
Cargo: Especialista em Gestão de Tecnologia de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 
(Edital nº 09/2021)  12 

 

Considerando-se os dados apresentados na tabela acima, qual é a probabilidade de um dos 

indivíduos preferir à mistura bife, sabendo-se que ele é do sexo masculino? 

 
A) 0,4. 

B) 0,1. 

C) 0,9. 
D) 0,6. 

 

 
28) Retirando-se um número do conjunto {8, 10, 17, 21, 39, 80, 87, 88} obtemos um novo 

conjunto cuja média aritmética é 47. Qual é a mediana dos elementos desse novo conjunto? 

 

A) 17. 
B) 21. 

C) 39. 

D) 80. 
 

 

29)  Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica possuem o primeiro termo iguais a 

1. Sabendo que o sexto termo de ambas as sequências são iguais e que a razão da progressão 
geométrica é 2. Calcule a razão da progressão aritmética. 

 

A) . 

B) 6. 

C) . 

D) 4.  

 

 

30) Ao aplicar R$ 10000,00 num sistema de juros compostos sem efetuar saques ou depósitos 
mensais, resgata-se ao final do terceiro mês um montante de R$ 10612,08. Qual foi a taxa 

mensal empregada nesse sistema? 

 
A) 3%. 

B) 4%. 

C) 1%. 

D) 2%.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões de 31 a 36.  

E-MAIL: INFORMALIDADE SIM, DESLEIXO, NÃO!  

 Os últimos anos do século XX trouxeram uma nova ordem de comunicação entre as 

pessoas, consolidada definitivamente nos primeiros anos do século XXI. As nostálgicas cartas 
manuscritas – no caso das correspondências pessoais – e os ofícios comerciais datilografados 

cederam lugar à correspondência virtual, hoje maciçamente usada para praticamente todas as 

finalidades, das missivas para os amigos às discussões de caráter profissional. No entanto, essa 
nova forma de se comunicar trouxe consigo uma série de problemas de ordem ética e 

linguística, relacionados principalmente à questão da confidencialidade dos documentos e à 

forma da escrita. 
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  É cada vez mais comum as empresas baixarem regras rígidas e incentivarem cursos 

entre os colaboradores depois de enfrentarem crises provocadas por e-mails enviados aos 

destinatários errados e pornografia infiltrada em intranet. Isso sem falar na redação descuidada, 
talvez motivada pelo caráter informal do e-mail, sugerido quando a internet começou a se 

alastrar pelo mundo e era usada principalmente como diversão. Todos esses problemas, enfim, 

passaram a colocar em risco a imagem das empresas. 
  Mas a questão da ética e da moral não é o único inconveniente da era da comunicação 

virtual. A nossa bela Língua Portuguesa também está em risco. Na esfera comercial, por conta 

da informalidade já abordada, os funcionários das empresas se descuidam demais do texto, além 
de se esquecerem de que o que está em pauta são assuntos profissionais. É comum escreverem 

da forma como falam e acrescentarem recadinhos pessoais dispensáveis e inadequados às 

mensagens. E, mesmo na esfera particular, não é recomendado mandar textos mal escritos e 

redirecionar mensagens sem controle, fatos que já se transformaram em rotina na rede mundial 
de computadores.                     

(Adriana Gomes, revista Vencer!) 

 
31) Pela leitura do texto, pode-se concluir que são características da correspondência virtual: 

 

A) A praticidade, a rapidez e a segurança.  

B) A praticidade, a rapidez e a informalidade.  
C) O desleixo com a língua e a garantia de privacidade.  

D) A confidencialidade e a informalidade nas mensagens.  

 

 

32) No texto, faz-se uma crítica:  

 
A) À correspondência eletrônica redigida de forma negligente.  

B) Aos vários sites que incentivam a pornografia.  

C) À internet, usada na esfera pessoal, como meio de diversão.  

D) Aos e-mails que abordam estritamente assuntos profissionais.  
 

 

33)  Em “As nostálgicas cartas manuscritas no caso das correspondências pessoais”, a palavra 
em destaque pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do trecho, por:  

 

A) Ineficientes.  
B) Cômicas. 

C) Saudosas.  

D) Inadequadas.  

 

 

34) De acordo com o texto, o profissional que escreve e-mails com recadinhos dispensáveis e 

inadequados, confundindo esfera pessoal e empresarial, tem uma postura:  

 

A) Conservadora.  

B) Responsável.  

C) Autoritária. 
D) Inapropriada. 

 

 
35) As expressões destacadas no texto – hoje, maciçamente, talvez e na esfera comercial – 

indicam, respectivamente,  
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 A) Modo, intensidade, frequência e meio. 

 B) Frequência, matéria, afirmação e direção. 

 C) Tempo, modo, dúvida e lugar.  
 D) Origem, quantidade, comparação e assunto. 

 

 
36) Releia o trecho retirado do texto “Email: Informalidade sim, Desleixo, Não!  Assinale a 

alternativa CORRETA referente à acentuação gráfica das palavras em negrito. 

 
“Os últimos anos do século XX trouxeram uma nova ordem de comunicação entre as pessoas, 

consolidada definitivamente nos primeiros anos do século XXI. As nostálgicas cartas 

manuscritas. 

 
A) As palavras são todas paroxítonas, pois possuem acento agudo na antepenúltima sílaba. 

B) As palavras são todas oxítonas, pois possuem acento agudo na última sílaba. 

C) As palavras são todas proparoxítonas, pois possuem acento agudo na antepenúltima sílaba. 
D) As palavras são todas proparoxítonas, pois possuem acento agudo penúltima a sílaba. 

 

 

37) Indique a alternativa em que NENHUMA palavra é acentuada graficamente: 

 

A) Lapis, canoa, abacaxi, jovens. 

B) Ruim, sozinho, aquele, traiu. 
C) Saudade, onix, grau, orquidea. 

D) Voo, legua, assim, tenis.  

 
 

38) A palavra “ANOITECER” é formada pelo processo de formação de palavras: 

 

A) Derivação prefixal. 
B) Derivação sufixal. 

C) Derivação parassintética. 

D) Derivação regressiva. 

 

 

39) Como são classificadas as conjunções: mas, porém, contudo e todavia? 

 

A) Conjunções coordenativas adversativas. 

B) Conjunções subordinativas adversativas. 

C) Conjunções coordenativas alternativas. 
D) Conjunções adverbiais concessivas. 

 

 
40) Leia o texto abaixo que representa uma conversa. 
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No trecho “a gente pode ter conversas literárias”, substituindo-se o sujeito por outro de 

primeira pessoa do plural, no tempo pretérito perfeito, o resultado é o seguinte: 

 
A) Podemos ter conversas literárias 

B) Podíamos ter conversas literárias 

C) Poderíamos ter conversas literárias 
D) Pudemos ter conversas literárias 

 

LEGISLAÇÃO 

 
41) De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru, indique abaixo 

qual é o conceito de Promoção. 

 

A) É o reingresso no serviço público, decorrente de decisão judicial passada em julgado com 

ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. 

B) É a passagem do funcionário de um grau a outro da mesma classe, processando-se 

obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade, na forma que dispuser o regulamento. 

C) É o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público ou “ex-ofício”. 

D) É a investidura em cargo mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá 

sempre de inspeção médica. 

 

 

42) De acordo com o Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale abaixo a alternativa que indica os princípios CORRETOS os quais deverão ser 
obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e ineficiência. 

C) Legalidade, pessoalidade, moralidade, sigilo das informações e ineficiência. 

D) Ilegalidade, impessoalidade, moralidade, sigilo das informações e eficiência. 

 

 

43) O Artigo 195 da Lei Orgânica Municipal de Bauru prevê as hipóteses em que a soberania 
popular será exercida. Indique abaixo a alternativa que NÃO apresenta uma dessas situações de 

forma CORRETA: 

 
A) Pelo plebiscito. 

B) Pelo veto popular, de determinados atos da administração municipal. 

C) Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. 

D) Pela iniciativa popular no processo legislativo, quando, ao menos três por cento dos eleitores 
requererem. 

 

 
44) Indique abaixo a alternativa que NÃO indica uma hipótese de Dado Pessoal Sensível nos 

termos da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais. 

 
A) Sobre convicção religiosa. 

B) Endereço residencial. 

C) Pessoal biométrico. 
D) Referente à saúde. 
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45) Indique abaixo a alternativa que expressa de forma CORRETA o escopo da Lei nº 13.709 

de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 
A) Sobre o tratamento de dados pessoais, exclusivamente nos meios digitais, por pessoa jurídica 

de direito público, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
B) Sobre o tratamento de dados pessoais e empresariais, por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, 

segredo industrial e o livre desenvolvimento da livre concorrência. 
C) Sobre o tratamento de dados pessoais, salvo nos meios digitais, por pessoa natural de direito 

público, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de publicidade das informações e a 

liberdade de acesso às informações. 

D) Sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural. 
 

 

46) O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades 

específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades 
públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais. É vedado, porém, ao Poder 

Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha 

acesso, exceto nas hipóteses previstas na Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. Indique abaixo 
a alternativa que NÃO apresenta uma dessas situações excepcionais. 

 

A) Em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, 
exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei de Acesso 

à Informação. 

B) Nos casos em que ficar demonstrada a compatibilidade do tratamento realizado pelo ente 

privado e o interesse privativo do agente público. 
C) Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições da lei. 

D) Na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e 

irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde 
que vedado o tratamento para outras finalidades. 

 

 
47) Indique abaixo a alternativa que apresenta ato de ofensa aos direitos do titular de programa 

de computador nos termos da Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998. 

 

A) A reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à 
cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá 

de salvaguarda. 

B) A reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para 
fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente. 

C) A citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o 

titular dos direitos respectivos. 

D) A integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema 
aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que 

para o uso exclusivo de quem a promoveu. 
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48) Nos termos da Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 que regula atos e 

processos administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal, indique abaixo a 

opção que indica CORRETAMENTE um dos princípios que deve ser observado nos Processos 
Administrativos. 

 

A) Disparidade entre os administrados. 
B) Sigilo absoluto dos atos. 

C) Contraditório. 

D) Dispensa de motivação em despachos e decisões. 

 

 

49) Sobre o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador 

apresentado pela Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, assina a alternativa INCORRETA. 

 

A) É o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos 

vigentes no País, observadas as disposições próprias da lei. 
B) É assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de 

cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, 

na ausência desta, da sua criação. 

C) Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, 
ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de 

computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas 

impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que 
prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. 

D) A proteção aos direitos de que trata a lei depende de registro. 

 

 

50) O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os 

direitos previstos no Art. 7º da Lei n.º 12.965 de 23 de abril de 2014, também conhecida como o 

Marco Civil da Internet. Assinale a alternativa abaixo que NÃO indica um desses direitos do 
usuário. 

 

A) A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação. 

B) A não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua 

utilização. 
C) O fornecimento a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, 

independente de consentimento, desde que mediante solicitação motivada do requerente.  

D) A manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. 


