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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões 1 e 2

O Programa Bolsa Família foi responsável por 28%1

da queda da extrema pobreza na última década. É o que
aponta o estudo Efeitos Macroeconômicos do Programa

Bolsa Família — uma Análise Comparativa das4

Transferências Sociais, divulgado em 15/10/2013, em
Brasília. De acordo com os dados apresentados, entre
2002 e 2012, a proporção de brasileiros que vivem com7

menos de R$ 70 caiu de 8,8% para 3,6%. O índice de pobreza
caiu em 80% dos municípios do país.

Comparado a outras transferências públicas, o referido10

programa é o que reduz a desigualdade e a pobreza ao menor
custo. Cada real adicional aplicado no Bolsa Família impacta
a desigualdade 369% e 86% a mais que a previdência social13

em geral e o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
respectivamente.

Os dados da pesquisa atestam o caráter sustentável16

do programa, visto que o Bolsa Família e o BPC gastam juntos,
em média, 1% do PIB brasileiro, enquanto a maioria dos países
europeus gasta mais que isso. Somente em 2012, o governo19

federal dos Estados Unidos da América destinou U$ 315
bilhões, cerca de 2% de seu PIB, para programas com essa
finalidade. No mesmo ano, os programas do Brasil22

representaram um gasto de R$ 21,1 bilhões, apenas 0,46%
do PIB do país.

Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca25

de 13,8 milhões de famílias, o que significa que o benefício é
destinado a aproximadamente 50 milhões de indivíduos —
um quarto de toda a população brasileira.28

Programa Bolsa Família reduziu a miséria em 28% nos últimos

dez anos. Internet: <www.ipea.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Depreende-se da leitura texto que

A os valores destinados a programas de transferência de renda no
Brasil são quatro vezes menores que os aplicados em
programas de mesma natureza nos Estados Unidos da América.

B o Brasil investiu no programa Bolsa Família, em 2012, a
metade do que os Estados Unidos da América investiram
em programas de transferência de renda.

C um quarto da população brasileira vive com menos de R$ 70
por mês.

D a proporção de brasileiros em extrema pobreza caiu para
menos da metade entre 2002 e 2012.

E o programa Bolsa Família é considerado sustentável porque
reduziu drasticamente a pobreza entre 2002 e 2012.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que a proposta de reescrita para trecho do
texto está gramaticalmente correta e coerente com as ideias nele
apresentadas.

A “entre 2002 e 2012 (...) para 3,6%” (R.6-8): “em 2002, 8,8% de
brasileiros viviam com menos de R$ 70; em 2012, essa
proporção reduziu-se para 3,6%.

B “o referido programa (...) ao menor custo” (R.10-12): a
desigualdade e a pobreza é reduzida de maneira mais eficiente
por meio do referido programa.

C “Os dados da pesquisa (...) a maioria dos países europeus gasta
mais que isso” (R.16-19): Em comparação à outros países
europeus, o Brasil gasta um valor menor do seu PIB para
manter o Bolsa Família e o BPC, o que comprova o caráter
sustentável do programa.

D “um quarto de toda a população brasileira” (R.28): um quarto
de toda a população brasileira que recebem o benefício do
Bolsa Família.

E “Somente em 2012 (...) essa finalidade” (R.19-22): O governo
dos Estados Unidos da América gastaram, somente em 2012,
U$ 315 bilhões, aproximadamente 2% de seu PIB, com
programas de transferência de renda.

QUESTÃO 3

O crescente quadro da violência em São Paulo, fator1

que gera medo na sociedade e insegurança para empresas e
investidores, tem desafiado o antigo axioma sociológico de que
a exclusão é a grande causadora da criminalidade. O Brasil é,4

hoje, um dos países com a menor taxa de desemprego e
promoveu, nos últimos dez anos, um significativo processo de
ascensão socioeconômica da população, sem precedentes em7

nossa história recente.

Antoninho Marmo Trevisan. O paradoxo entre o crime e o

emprego. In: Visão Jurídica, n.º 88, 2013, p. 16.

Estariam garantidas a correção gramatical e a coerência textual se,
no trecho acima, 

A o ponto empregado ao final do primeiro período fosse
substituído por vírgula e, imediatamente após esta, feitos os
devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, fosse introduzida
a conjunção pois.

B a forma verbal “é” (R.4) fosse substituída por sendo e a
conjunção “e” (R.5) fosse suprimida do trecho.

C o ponto empregado ao final do primeiro período fosse
substituído por ponto e vírgula e, imediatamente após este,
feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, fosse
introduzida a expressão visando que.

D o segundo período, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e
minúsculas, fosse introduzido pela conjunção Portanto.

E a vírgula logo após “São Paulo” (R.1) fosse substituída pela
forma verbal é e a que sucede “investidores” (R.3) fosse
substituída pela conjunção porque.
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Texto para as questões 4 e 5

A violência contra a juventude negra foi debatida,1

em outubro, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.

De acordo com o estudo A Cor dos Homicídios no Brasil,

desenvolvido pelo coordenador da área de estudos da violência4

da Faculdade Latino-Americana no Rio de Janeiro, de 2001 a

2010, enquanto o índice de mortalidade entre jovens brancos

no país caiu 27,1%, o de mortalidade entre negros cresceu7

35,9%.

Com base em dados do sistema de informações de

mortalidade, do Ministério da Saúde, a pesquisa revela que, no10

Brasil, as maiores vítimas de violência são jovens negros com

baixa escolaridade. O racismo é a maior motivação para os

crimes. Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Pará, Distrito Federal13

e Pernambuco são as unidades da Federação que mais

registram casos de homicídios contra negros.

Outro dado da pesquisa mostra que, em 2010, quase16

35 mil negros foram assassinados no país. “Os números

deveriam ser preocupantes para um país que aparenta não ter

enfrentamentos étnicos, religiosos, de fronteiras, raciais ou19

políticos. Representam um volume de mortes violentas bem

superior ao de muitas regiões do mundo que atravessaram

conflitos armados internos ou externos”, avalia o pesquisador.22

“É uma situação alarmante, que coloca o Brasil entre

os piores lugares do mundo — sétimo lugar — em relação ao

homicídio, mas em situação pior ainda em relação à morte de25

jovens negros. O governo reconhece que esse é um problema

histórico que afeta especificamente a juventude negra”, disse

a porta-voz da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência28

da República.

Extermínio de jovens negros preocupa autoridades

brasileiras. Internet: <revistaforum.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 4

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção

correta.

A O vocábulo “contra” (R.15) classifica-se como preposição e

denota oposição.

B A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula

empregada imediatamente depois da palavra ‘homicídio’ (R.25)

fosse suprimida.

C As aspas foram empregadas no texto para isolar trechos de

discurso indireto.

D O referente do sujeito da oração ‘Representam um volume de

mortes violentas bem superior ao de muitas regiões do mundo’

(R.20-21) é “enfrentamentos étnicos, religiosos, de fronteiras,

raciais ou políticos” (R.19-20).

E Os vocábulos “país” e “homicídios” são acentuados de acordo

com a mesma regra de acentuação gráfica.

QUESTÃO 5

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.

A A expressão ‘em relação à’ (R.25) poderia ser correta e
coerentemente substituída por no que concerne à.

B Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto,
poderia ser inserida uma vírgula logo após “país” (R.17).

C O emprego da vírgula logo após “27,1%” (R.7) é facultativo.
D O termo “enquanto” (R.6), que expressa, no texto, circunstância

de conformidade, poderia ser substituído, coerentemente, por
como.

E O termo ‘especificamente’ (R.27) poderia ser substituído, sem
prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto,
por exclusivamente.

QUESTÃO 6

        TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade1

Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos
individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e4

às demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-

se:7

I – discriminação racial ou étnico-racial: toda
distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça,
cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por10

objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou
exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político, econômico,13

social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou
privada; 

(...).16

Lei n.º 12.288/2010. Internet: <www.planalto.gov.br>.

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima,
assinale a opção correta.

A Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a
forma infinitiva “garantir” (R.2) estivesse flexionada no plural,
para concordar com a expressão “a efetivação da igualdade
de oportunidades, (...) e às demais formas de intolerância
étnica” (R.2-5).

B Na linha 3, a supressão do artigo “a” empregado antes de
“defesa” e, na linha 3, a do artigo “o” empregado antes de
“combate” manteriam a correção gramatical do texto e
tornariam mais claras as relações entre os termos da oração. 

C A expressão “às demais” (R.5) poderia ser correta e
coerentemente substituída por demais.

D A oração “que tenha por objeto” (R.10-11) poderia ser
substituída, sem prejuízo da correção gramatical do texto, por
cujo objetivo seja. 

E Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso a
expressão “nos campos político, econômico, social, cultural”
(R.13-14) fosse substituída por no campo político, no

econômico, no social, no cultural. 
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Texto para as questões 7 e 8

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o1

Brasil é o sétimo país com maior incidência de assassinatos de

mulheres. São dez homicídios por dia. Ao abrir qualquer

jornal, o leitor encontrará notícias de algum caso “do dia”. O4

do dia 16 de outubro dizia respeito a Iolanda, uma jovem

paulistana de vinte e um anos de idade, que foi atacada em uma

academia de ginástica, na tarde do dia anterior, pelo ex-7

namorado, com quem havia terminado o relacionamento um dia

antes.

A imprensa costuma chamar casos como o de Iolanda10

de “crimes passionais”, como se eles tivessem sido movidos

por amor. Não são. Amor não mata; o que mata é a sensação de

poder que o ex-parceiro tem sobre a vítima. O criminoso tem13

certeza de que a vítima lhe pertence: “Se ela não for minha, não

vai ser de mais ninguém.” É a completa desumanização da

mulher, transformada em um objeto sobre o qual alguém tem16

propriedade, pelo simples fato de, algum dia, eles —

proprietário e objeto — terem sido um “casal”.

O caráter passional não justifica um homicídio, pois19

o tipo penal não reconhece a paixão como motivo para um

assassinato, podendo, inclusive, a pena imposta ao crime ser

aumentada se for reconhecido que o réu agiu com motivação22

torpe ou fútil, ou ainda sem dar possibilidade de defesa à

vítima.

Mas a quem interessa dizer que tal crime é passional,25

que o réu estava sofrendo com a rejeição, ou que ele não

conseguia enxergar a própria vida com a ausência da mulher

amada? Com esse discurso, coloca-se a violência contra a28

mulher no âmbito privado, para justificar frases do tipo “em

briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”. Assim,

afasta-se a necessidade de uma discussão geral e mudança31

social em relação a esses crimes, como se algo entre os dois

justificasse a violência, a tortura, o assassinato. Lavamos as

mãos e fingimos que, se nos aproximarmos, estaremos34

invadindo a privacidade alheia.

Nádia Lapa. “Crime passional”: não é amor, é poder.

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 7

No que se refere a aspectos linguísticos do texto, assinale a

opção correta.

A Nas linhas 13 e 14, em “O criminoso tem certeza de que a

vítima lhe pertence”, a oração “de que a vítima lhe pertence”

funciona como um dos complementos verbais de “tem”.

B Na oração “com quem havia terminado o relacionamento um

dia antes” (R.8-9), o verbo haver está empregado como verbo

impessoal.

C A oração “se nos aproximarmos” (R.34) expressa, em relação

à oração principal, circunstância de tempo, estando entre

vírgulas porque está deslocada no período.

D O vocábulo “como” (R.10-11) poderia ser substituído, nas duas

ocorrências, por conforme, sem prejuízo para a coerência do

texto.

E Na linha 25, o emprego da preposição “a” em “a quem

interessa dizer que tal crime é passional” justifica-se pela

regência da forma verbal “interessa”.

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta, com relação ao texto.

A A forma verbal “afasta-se” (R.31) pode ser substituída, com

correção gramatical, por é afastado.

B Na linha 33, a forma verbal “justificasse” poderia, com

correção gramatical, ser flexionada no plural, dada a

possibilidade de concordância com o antecedente mais

próximo: “os dois”. 

C Na linha 23, seria mantida a correção gramatical do texto

caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após a

segunda ocorrência da partícula “ou”.

D Na linha 23, o vocábulo “sem” introduz uma oração de

natureza adverbial.

E As formas verbais “Lavamos” (R.33) e “estaremos” (R.34)

poderiam ser substituídas, respectivamente, por Lavemos e

estaríamos, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido

original do período.
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QUESTÃO 9

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da

República (MRPR), as finalidades das mensagens mais usuais
destinadas pelo presidente da República ao Congresso Nacional
incluem o encaminhamento de

A proposta de definição e demarcação das terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios com base em estudos técnicos dos
aspectos etno-históricos, sociológicos, cartográficos e
fundiários, bem como das características socioeconômicas do
local.

B pedido de autorização para desapropriar terras particulares
para fins de reforma agrária e para alienar ou conceder terras
públicas que constituam latifúndios.

C proposição de medida que deva ser levada a cabo pelo
Congresso Nacional ou a submissão de projeto de ato
normativo.

D solicitação de apoio logístico para a realização de sessão
solene de indicação de autoridades para ocupar cargos de
cúpula na administração pública federal.

E projeto de lei ordinária, de lei complementar ou de lei
financeira, tais como o plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias, os orçamentos anuais e os créditos adicionais.

QUESTÃO 10

______n.º 238/SRH/TCE/ES

Em 19 de setembro de 2013.

À Sr.ª Diretora-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Assunto: Solicitação de averbação de tempo de serviço

Nos termos do Plano Geral de Gestão de Pessoas, solicito
a Vossa Senhoria que seja determinada a averbação de tempo de
serviço do servidor Fulano de Tal, constante da Certidão XXX, para fins
de aposentadoria, nos termos da lei.

Atenciosamente,

(espaço para assinatura)
Beltrano de Tal

Chefe do Setor de Recursos Humanos do TCE/ES

No que concerne à linguagem e ao formato da correspondência
oficial hipotética acima apresentada, assinale a opção correta de
acordo com as disposições do MRPR.

A O fecho — “Atenciosamente,” — deveria estar centralizado
no corpo da comunicação oficial, conforme é exigido para
os documentos no padrão ofício.

B Na identificação do signatário — “Beltrano de Tal” —, é
dispensável a referência ao cargo “Chefe do Setor de Recursos
Humanos”, dado o fato de a comunicação ser estabelecida
entre unidades administrativas do mesmo órgão. 

C A expressão “À Sr.ª Diretora-Geral do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo” está empregada no lugar da
expressão “Sr.ª Diretora-Geral”, que deveria ser inserida entre
o “Assunto” e o corpo do documento em apreço.

D Pelas características do formato e da linguagem nele
empregados, o documento em questão poderia integrar um
memorando.

E A data deveria estar alinhada à margem esquerda do
documento, assim como foi feito com o destinatário.

QUESTÃO 11

Na situação da figura acima, que mostra uma planilha em edição no
Microsoft Excel, ao se inserir a fórmula

A =COUNT(A2:C2) na célula D2, o resultado será igual a 3.

B =MAX(A1+A3;B2;C3) na célula D2, o resultado será igual a 7.

C =MAX(A2;B2;B3) na célula D3, o resultado será igual a x.

D =COUNTIF(A1:C3;C1) na célula D3, o resultado será igual a 1.

E =AVERAGE(A1:C1) na célula D1, o resultado será igual a 2.

QUESTÃO 12

Acerca do Microsoft Word 2007, assinale a opção correta.

A Para se aplicar um estilo a um texto, é suficiente clicar a seta
no canto inferior direito do menu Parágrafos e selecionar o
estilo de texto escolhido.

B Os recursos Caixas de texto e Moldura permitem que se
posicionem, respectivamente, somente textos e somente
imagens em local específico de uma página.

C Para se hifenizar automaticamente um documento inteiro, é
suficiente que sejam seguidos os seguintes passos: verificar se
não há texto selecionado; na guia Layout de Página do grupo
Configurar Parágrafo, clicar em Hifenização; e, por fim, clicar a
caixa de seleção Automática.

D Em um texto, embora um hiperlink seja inserido
automaticamente ao se digitar um email ou endereço de sítio,
é possível inserir um hiperlink manualmente, selecionando-se
o trecho de texto desejado e clicando-se, sucessivamente, o
menu Inserir e a opção Hiperlink.

E Para se inserir uma macro em um texto, é necessário que se
marque a opção Script ou VBA no menu Inserir.

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta no que se refere aos sistemas operacionais
Windows e Linux.

A O comando ls~ do Linux Ubuntu faz que sejam mostrados
todos os arquivos ocultos gravados no diretório corrente.

B O Windows RT é projetado para ser usado em trânsito, pois
executa somente aplicativos internos ou baixados da Windows
Store, tendo sido otimizado para PCs leves e dinâmicos.

C O Windows 8 é voltado para computadores com monitores
touch-screen e para tablets, que têm como modo de entrada
apenas o teclado e os dispositivos de toque.

D O Windows Vista possui tela inicial com atualizações
dinâmicas por padrão e configurações pessoais que podem ser
compartilhadas em computadores diferentes.

E A desinstalação de programas no Linux só pode ser feita por
meio de comandos digitados na shell com a senha de root.
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QUESTÃO 14

Com relação a programas de navegação na Internet, assinale a
opção correta.

A O recurso do Firefox chamado Identificação de Site permite a
visualização das informações salvas do usuário, incluindo
dados de formulários, cookies, histórico de navegação e dados
do cache.

B No Internet Explorer 10, o filtro SmartScreen envia para os
sítios visitados um sinal de que o usuário deseja que as
informações coletadas sobre sua visita não sejam usadas para
rastreá-lo durante a navegação na Internet.

C O recurso Sandbox, presente nas versões mais recentes do
Google Chrome e do Internet Explorer, permite customizar,
sincronizar e compartilhar opções de configuração do
navegador, como, por exemplo, favoritos, dados de
formulários, histórico e aplicativos.

D A versão mais recente do Firefox permite o armazenamento
dos dados digitados em formulários de páginas web, mas, por
questão de segurança, impede a memorização de senhas.

E A versão mais recente do Google Chrome possui um recurso
que, quando ativado, detecta se há suspeita de o sítio a ser
visitado conter phishing ou malware.

QUESTÃO 15

No que concerne à segurança da informação, assinale a opção
correta.

A Para garantir o maior nível de segurança possível, recomenda-
se sempre utilizar conta de administrador em detrimento da
conta de usuário comum, uma vez que esta, devido ao seu nível
de privilégios, é vulnerável a ataques.

B Recomenda-se armazenar os dados sensíveis de um
computador em formato descriptografado para que a
recuperação possa ser mais rápida; manter becapes
redundantes, ou seja, várias cópias, para evitar perder seus
dados; e configurar os becapes para que sejam realizados
manualmente, garantindo-se que somente arquivos vitais sejam
incluídos.

C O worm, que é um programa capaz de se propagar
automaticamente pelas redes, envia cópias de si mesmo para
outros computadores e executa essa ação de forma diferente da
realizada pelo vírus, não se propagando por meio da execução
direta de suas cópias ou pela exploração automática de
vulnerabilidades existentes em programas instalados em
computadores.

D O spyware é um programa que dispõe de mecanismos de
comunicação que permitem que o computador invadido seja
controlado remotamente por meio de propagandas indesejadas,
em um processo de infecção semelhante ao dos vírus, embora
necessite ser executado ou acionado para se instalar nos
programas.

E As redes sociais são vulneráveis, sujeitas a invasão de
privacidade, vazamento de informação e phishing, entretanto
elas são imunes à instalação de programas maliciosos.

QUESTÃO 16

Assinale a opção correta com relação aos princípios e valores

éticos, às relações entre ética e função pública e ao Código de Ética

Profissional dos Servidores Públicos (CEP) do Tribunal de Contas

do Estado do Espírito Santo (TCE/ES).

A O profissionalismo e a independência podem ser considerados

princípios e valores éticos a serem observados na conduta

profissional do servidor público do TCE/ES.

B A objetividade, embora relevante em algumas atividades, não

pode ser inserida entre os valores e princípios éticos no âmbito

do TCE/ES.

C O respeito é virtude do caráter do ser humano, mas não um

princípio ou valor ético do servidor público do TCE/ES.

D A confidencialidade não pode ser considerada um valor ético,

para fins de exercício de função pública, por ser incompatível

com a publicidade e a transparência que devem nortear a

atuação do agente público.

E Servidor público do TCE/ES que se paute pela imparcialidade

não agirá de acordo com os princípios e valores éticos, uma

vez que sua atuação deve privilegiar a administração pública.

QUESTÃO 17

Com referência ao exercício da cidadania e à ética no setor público,

assinale a opção correta. 

A Afrontará um de seus deveres éticos o servidor do TCE/ES que

se recusar a transmitir aos demais servidores do seu setor de

trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de

treinamentos ou de experiência profissional. 

B Cortesia e urbanidade são valores inerentes a cada indivíduo,

mas não deveres éticos do servidor público do TCE/ES.

C A cidadania está relacionada ao conjunto de direitos

individuais atribuídos à pessoa em determinada sociedade, mas

não aos padrões de comportamento e ações dessa pessoa em

relação aos demais integrantes de determinada coletividade.

D O servidor do TCE/ES que tomar conhecimento da ocorrência,

nesse órgão, de situação contrária ao respectivo código de ética

deverá notificar a Comissão de Ética, sendo-lhe assegurado o

anonimato.

E Se determinado servidor do TCE/ES, no exercício de sua

atividade, não fizer uso de avanço tecnológico que esteja ao

seu alcance, que possa constituir importante ferramenta na

realização de sua atividade e do qual ele tenha ciência, tal

conduta não configurará ofensa a dever ético.
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QUESTÃO 18

Com fundamento no CEP-TCE/ES, assinale a opção correta a
respeito das vedações, das situações de impedimento e de
suspeição, bem como da relação entre os servidores públicos e os
jurisdicionados.

A Durante os trabalhos de fiscalização desenvolvidos pelo
TCE/ES, o servidor deve manter distanciamento do fiscalizado,
sendo-lhe vedado esclarecer questionamentos acerca das
competências do tribunal ou manifestar-se a respeito de
afirmações feitas pelo fiscalizado.

B Caso determinado servidor do TCE/ES tenha sido designado
para participar de procedimento fiscalizatório que tenha por
objeto processo no qual atuou como servidor do sistema de
controle interno, não haverá situação configuradora de
impedimento ou suspeição, pois a atuação no sistema de
controle interno não compromete a sua imparcialidade.

C É vedado ao servidor do TCE/ES, em caráter absoluto, aceitar
hospitalidade que seja oferecida por pessoa ligada diretamente
a jurisdicionado do tribunal.

D Se determinado servidor do TCE/ES alertar o fiscalizado
acerca das sanções aplicáveis em caso de sonegação de
processo, tal conduta será considerada irregular.

E Em sua relação com o jurisdicionado, o servidor do TCE/ES
deve manter-se em posição de inferioridade durante os
trabalhos de fiscalização, a fim de proporcionar maior conforto
ao fiscalizado.

QUESTÃO 19

Com fundamento no CEP/TCE/ES, assinale a opção correta acerca
das infrações éticas e da Comissão de Ética.

A O membro da Comissão de Ética que transgredir preceito
inserido no CEP-TCE/ES deverá ser automaticamente
desligado e substituído até a apuração dos fatos e, uma vez
comprovada a ocorrência da infração, não mais poderá ser
indicado para compor a aludida comissão.

B Quando a conduta praticada pelo servidor, objeto de exame
pela Comissão de Ética, não corresponder a uma norma
prevista no CEP-TCE/ES, a Comissão de Ética não poderá
fazer uso da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais do
direito. Impor-se-á, nesse caso, o arquivamento dos autos do
procedimento.

C Considere que determinado chefe de setor do TCE/ES tenha
recebido da comissão de ética solicitação de fornecimento de
documento necessário à instrução de procedimento de
investigação por ela instaurado e que o chefe tenha invocado
dever de sigilo para deixar de prestar a informação solicitada.
Nessa situação, a conduta do chefe foi contrária ao disposto no
CEP-TCE/ES, que não autoriza a invocação do dever de sigilo
no caso apresentado.

D A ocorrência de infração ética poderá acarretar, segundo a
gravidade, a aplicação de censura ou advertência. 

E Caso a Comissão de Ética constate que a conduta do servidor
pode configurar ilícito penal ou civil, deverá encaminhar cópia
dos autos ao Ministério Público estadual para a adoção das
medidas cabíveis.

QUESTÃO 20

Acerca do processo ético e da consulta, assinale a opção correta à
luz do disposto no CEP-TCE/ES.

A A Comissão de Ética não dispõe de competência para apreciar
consultas feitas por terceiros interessados, ainda que estas
digam respeito a matéria de natureza ético-profissional.

B Na hipótese de orientação geral, o parecer emitido pela
Comissão de Ética deverá apontar os agentes que tiverem dado
ensejo à apuração.

C Cabe à comissão de ética instaurar processo para apuração de
infração a regra prevista no CEP-TCE/ES, mediante
deliberação do presidente do TCE/ES, caso haja indícios e
provas suficientes que justifiquem tal medida. 

D Considere que terceiro interessado tenha requerido à comissão
de ética acesso às informações constantes dos autos de
processo instaurado para apuração de infração ética e que o
pedido tenha sido indeferido. Nessa situação, a comissão de
ética agiu corretamente, pois o processo ético deve tramitar em
sigilo até o seu término, somente podendo ter acesso às
informações as partes, os seus procuradores, a comissão de
ética e o corregedor-geral. 

E Os atos de instauração e de decisão final do processo ético
devem ser publicados em boletim interno do TCE/ES,
resguardando-se a identidade dos envolvidos. 

QUESTÃO 21

Com relação à investidura em função gratificada no TCE/ES,
assinale a opção correta.

A A pessoa investida em função gratificada perde qualquer outra
remuneração a que eventualmente tenha direito.

B O ato que cria entre determinada pessoa e a administração
pública o vínculo da função gratificada é denominado
nomeação.

C A função gratificada restringe-se aos cargos de chefia.

D A jornada normal de trabalho de pessoa que exercer função
gratificada corresponde a oito horas, sem, contudo, estar
subordinada à dedicação integral.

E A investidura em função gratificada pressupõe que a pessoa
seja detentora de cargo efetivo na administração pública.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Estadual n.º 49/1994 do estado do Espírito
Santo, o servidor pode ausentar-se do serviço, com número de dias
de ausência objetivamente estabelecido por lei, para a

A realização de provas de faculdade, quando matriculado em
universidades reconhecidas pelo poder público.

B prestação de concurso público.

C participação em júri.

D realização de provas de faculdade, quando matriculado em
universidades públicas.

E doação de sangue.

 – 6 –



UnB/CESPE – TCE/ES – 2013

QUESTÃO 23

Na hipótese de determinado órgão da administração pública
estadual contratar diretamente um profissional de notória
especialização para realizar um serviço técnico especializado, de
natureza singular, essa contratação estará de acordo com a Lei de
Licitações caso se refira

A à apresentação de espetáculos artísticos.

B a serviços médicos.

C a consultoria em saúde pública.

D a serviço de meteorologia.

E à elaboração de perícias.

QUESTÃO 24

Ao presidente do TCE/ES compete

A propor atos para disciplinar os procedimentos relativos às
correições e inspeções.

B expedir atos de nomeação de servidores do quadro de pessoal
do tribunal.

C examinar e relatar os processos administrativos referentes aos
deveres dos servidores.

D propor a aplicação das penalidades administrativo-
disciplinares.

E realizar inspeções, quando isso for determinado pelo Plenário.

QUESTÃO 25

No que se refere ao controle interno no âmbito da administração do
estado do Espírito Santo, é correto afirmar, em conformidade com
a Lei Complementar Estadual n.º 621/2012, que

A as sociedades de economia mista não são submetidas ao
controle interno.

B constitui função do sistema de controle interno avaliar o
cumprimento das metas previstas na lei orçamentária.

C o sistema de controle interno é inerente ao estado, sendo
dispensável no âmbito municipal.

D o próprio TCE/ES deve ter seu controle interno, integrado com
o dos demais poderes.

E somente estão fora da abrangência do sistema de controle
interno as empresas públicas.

QUESTÃO 26

A sentença “A democracia é consequência de um anseio, de um
desejo do homem por decidir seu próprio destino e buscar por
felicidade à sua própria maneira”

A pode ser corretamente representada na forma PwQ, em que P
e Q sejam proposições convenientemente escolhidas.

B não é uma proposição lógica.

C constitui uma proposição lógica simples.

D pode ser corretamente representada na forma P6Q, em que P
e Q sejam proposições convenientemente escolhidas.

E pode ser corretamente representada na forma P6[QvR], em
que P, Q e R sejam proposições convenientemente escolhidas.

QUESTÃO 27

P Q R [P6q]v[QwR]

V V V

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F

Considerando que P, Q e R sejam proposições lógicas simples,
e que a tabela acima esteja preparada para a construção da tabela-
verdade da proposição [P6Q]v[QwR], assinale a opção que
apresenta os elementos da coluna correspondente à proposição
[P6Q]v[QwR], tomados de cima para baixo.

A V, F, V, F, F, V, V e F
B V, F, F, V, F, V, F e F
C V, V, F, F, V, V, V e F
D V, F, V, F, F, V, F e F
E V, F, V, F, V, F, V e F

RASCUNHO
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QUESTÃO 28

Em um julgamento pelo tribunal do júri, dos 12 jurados —
7 homens e 5 mulheres —, 9 foram favoráveis e 3 foram contrários
à condenação do réu. Todos os homens foram favoráveis; algumas
mulheres foram favoráveis, outras, contrárias.

Nessa situação, se a probabilidade de cada mulher ter votado pela
condenação for igual à probabilidade de ter votado pela absolvição,
a probabilidade de duas mulheres, selecionadas ao acaso, terem
votado pela condenação será

A superior a 0,08 e inferior a 0,11.

B superior a 0,11 e inferior a 0,14.

C superior a 0,14.

D inferior a 0,05.

E superior a 0,05 e inferior a 0,08.

Texto para as questões 29 e 30

verde

vermelho

peça A sobre a peça Bpeça Bpeça A

branco

amarelo preto

azul verde

As figuras acima ilustram um brinquedo que consiste em
colocar a peça A sobre a peça B, de modo que a peça A permaneça
fixa e a peça B gire em torno de seu eixo central, mostrando, a cada
segundo(s), um triângulo diferente com o nome de uma cor.

QUESTÃO 29

Se a rotação da peça B se der no sentido horário e, no
instante t = 0 s, o brinquedo mostrar a cor verde, então, nos
instantes t = 577 s e t = 578 s, serão mostradas, respectivamente,
as cores

A amarelo e vermelho.

B branco e preto.

C preto e verde.

D verde e azul.

E azul e amarelo.

QUESTÃO 30

Considere que, no instante t = 0 s, o brinquedo mostre a cor
verde e, até o instante t = 6 s, o movimento se dê no sentido
horário. Considere, ainda, que, do instante t = 6 s até t = 12 s,
o movimento seja no sentido anti-horário, e assim por diante.
Nesse caso, nos instantes t = 633 s e t = 634 s, o brinquedo
mostrará, respectivamente, as cores

A vermelho e amarelo.

B amarelo e azul.

C azul e verde.

D preto e branco.

E branco e vermelho.

RASCUNHO
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