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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as

devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens 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, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de

uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia1

(TCE/RO) integra o grupo de trabalho criado pelo Conselho

Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de

Contas do Brasil (ATRICON) para estudar e propor4

providências com vistas à criação da Rede Nacional de

Informações Estratégicas para o Controle Externo. 

A definição ocorreu em Brasília, durante encontro7

nacional, quando foram estabelecidas pela ATRICON

recomendações aos tribunais de contas (TCs) associadas aos

objetivos estratégicos da entidade, visando a fortalecê-los10

como instrumentos indispensáveis à cidadania. 

Entre os principais objetivos da Rede Nacional, está a

troca de informações e conhecimentos estratégicos, com o13

objetivo de potencializar as ações de controle externo, bem

como de promover o uso dessas informações para garantir mais

eficiência ao trabalho dos TCs.16

Internet: <www.tce.ro.gov.br> (com adaptações).

Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto

acima, julgue os itens a seguir.

1 As palavras “providências” e “fortalecê-los” recebem acento

gráfico com base em regras gramaticais diferentes.

2 Depreende-se das informações do texto que a Rede Nacional

de Informações Estratégicas para o Controle Externo vem

promovendo, há bastante tempo, a troca de informações entre

os TCs do país.

3 Na linha 5, o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se

pela presença da preposição a na expressão “com vistas à” e do

artigo definido feminino que antecede a palavra “criação”.

4 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do

período ao se substituir “quando” (R.8) por no qual.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o1

TCE/RO reuniu, em sua sede, em Porto Velho, gestores de

unidades de conservação da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento para tratar da auditoria operacional nessas4

unidades. Essa ação integra acordo firmado em âmbito nacional

pelos TCEs da Amazônia Legal e pelo Tribunal de Contas da

União (TCU).7

Na oportunidade, os auditores do TCE/RO explicaram

que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo,

assemelhando-se a uma assessoria aos órgãos jurisdicionados,10

com o objetivo de apontar soluções para possíveis problemas

ou falhas que sejam identificadas.

Eles também mencionaram a importância do esforço13

conjunto que está sendo feito pelos TCs, cujo objetivo é traçar

um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de

preservação da floresta amazônica, estudando e analisando as16

principais ações do governo para a proteção do patrimônio

ambiental e identificando boas práticas das instituições

envolvidas. 19

Idem, ibidem.

Julgue os itens que se seguem, relativos às informações e estruturas

linguísticas do texto acima.

5 Haveria prejuízo da correção gramatical e do sentido original

do texto, caso se substituísse “cujo” (R.14) por onde o.

6 O emprego do pretérito em “reuniu” (R.2), “explicaram” (R.8)

e “mencionaram” (R.13) tipifica trechos narrativos.

7 Infere-se das informações do texto que as ações de auditoria

nas unidades de conservação têm como objetivo a apenação

dos responsáveis pelos problemas ambientais nas zonas de

preservação da floresta amazônica.

8 O termo “Essa ação” (R.5) retoma “alusão” (R.1).

9 O emprego de vírgula logo após o vocábulo “oportunidade”

(R.8) justifica-se por isolar oração adjetiva explicativa.

10 Em “assemelhando-se” (R.10), o emprego da partícula “-se”

deve-se ao emprego pronominal do verbo assemelhar.
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Julgue os itens a seguir com base nas prescrições do Manual de

Redação da Presidência da República para a elaboração de

correspondências oficiais. 

11 O trecho a seguir estaria gramaticalmente correto e adequado

para constituir parte de um ofício:

Tenho a maior honra de encaminharmos ao TCE/RO, por meio

desta mensagem, os demonstrativos gerenciais da aplicação

mensal e acumulada das receitas resultantes de impostos e

transferências constitucionais em ações e serviços públicos de

saúde referente ao mês de maio do exercício corrente.

12 O trecho a seguir apresenta-se gramaticalmente correto e

adequado para constituir parte de um ofício:

Vimos informar que já expirou o prazo para publicação do

Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre do

exercício corrente, para municípios com mais de 50.000

habitantes. As administrações municipais têm dez dias para

justificar o atraso na publicação.

13 O trecho a seguir estaria correto e adequado para constituir

parte de um memorando interno:

Segue cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

do município XYZ referente ao segundo bimestre do exercício

corrente.

A respeito da proposição “Após a maiúscula vitória da seleção

brasileira de futebol sobre a França neste domingo, não há mais

quem não aposte todas as suas fichas no sucesso da seleção

canarinho na Copa das Confederações”, julgue os próximos itens.

14 Se A indica o conjunto de pessoas que não apostam nenhuma

de suas fichas no sucesso da seleção canarinho na Copa das

Confederações, então o conjunto de pessoas que apostam

todas as suas fichas no sucesso dessa seleção na Copa da

Confederações será o complementar de A.

15 A negação da proposição em tela pode ser escrita como:

“Apesar da maiúscula vitória da seleção brasileira de futebol

sobre a França neste domingo, ainda há quem aposte todas as

suas fichas no sucesso da seleção canarinho na Copa das

Confederações”.

16 Caso essa proposição seja verdadeira, a probabilidade de que

algum torcedor não aposte todas as suas fichas no sucesso da

seleção canarinho na Copa das Confederações é nula.

Considerando que, em uma pesquisa de rua, cada entrevistado

responda sim ou não a cada uma de dez perguntas feitas pelos

entrevistadores, julgue os itens seguintes.

17 Se um entrevistado responder à pesquisa aleatoriamente, a

probabilidade de ele responder sim a pelo menos uma pergunta

será superior a 99%.

18 Será necessário entrevistar mais de mil pessoas para se garantir

que duas pessoas respondam igualmente a todas as perguntas.

19 Há menos de cem maneiras de um entrevistado responder sim

a três perguntas e não às demais.

RASCUNHO
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A figura acima apresenta um relatório em edição no Word, em que

a planilha mostrada foi criada no Excel e transferida para o

documento do Word. Considerando essas informações, julgue os

itens a seguir.

20 O arquivo em edição pode ser compartilhado na rede de

computadores com a inclusão de controle de alterações no

menu Ferramentas.

21 O arquivo poderá ser publicado na Internet, desde que seja

salvo com a extensão XML.

22 Salvar o documento em edição é um procedimento controlado

pelo sistema operacional, cuja função é gerenciar os recursos

do sistema e fornecer uma interface entre o computador e o

usuário.

23 O título e a logomarca do tribunal mostrados no relatório

podem ter sido inseridos por meio do menu Ferramentas e da

opção Inserir Símbolo.

Acerca dos conceitos de segurança da informação, julgue os

próximos itens.

24 A manutenção da atualização dos antivírus auxilia no combate

às pragas virtuais, como os vírus, que são mutantes.

25 Em sistemas de informática de órgãos interconectados por

redes de computadores, os procedimentos de segurança ficam

a cargo da área de tecnologia do órgão, o que exime os

usuários de responsabilidades relativas à segurança.

A exploração da borracha, no século XIX e na primeira

metade do século XX, era difícil e penosa, pois as árvores estavam

espalhadas em longas distâncias, dentro da mata fechada. Colhia-se

o látex líquido nas árvores, o qual, depois, era defumado até

solidificar-se para, assim, ser transportado até as margens dos rios

e levado para o comércio nas cidades.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a

seguir, acerca da história do estado de Rondônia.

26 O ciclo da borracha contou com expressiva participação de

trabalhadores rurais vindos da região Sudeste, devido à

expansão da mecanização agrícola.

27 A ocorrência de grandes secas e as promessas de uma vida

melhor levaram milhares de nordestinos para os seringais da

Amazônia Ocidental.

O município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, foi

fundado em 4/7/1907 pela empresa norte-americana responsável

pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Em relação à

geografia e à história desse município, julgue os itens seguintes.

28 Localizado às margens do rio Madeira e da BR-364,

o município de Porto Velho tem a maior população do estado

de Rondônia e concentra diversas atividades, como comércio,

serviços e o governo do estado.

29 Porto Velho foi fundado como entreposto comercial entre a

próspera área econômica do ciclo da borracha e as áreas de

pecuária bovina no norte de Mato Grosso.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse

assunto, julgue os próximos itens.

30 A expansão da fronteira agrícola a partir dos projetos de

colonização às margens da BR-364 favoreceu o desmatamento

em Rondônia.

31 O desmatamento no estado de Rondônia aumentou com a

extração de carvão vegetal para a indústria siderúrgica da

região Sudeste.
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Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue

os itens a seguir, a respeito dos princípios fundamentais e dos

direitos e garantias fundamentais.

32 Ao estabelecer que nenhum indivíduo será submetido a tortura

nem a tratamento desumano ou degradante, o constituinte

estabeleceu uma norma classificada como princípio

fundamental da República Federativa do Brasil.

33 Incluem-se nos direitos e garantias fundamentais da República

Federativa do Brasil a inviolabilidade do direito à igualdade,

a aposentadoria, a nacionalidade e o plebiscito.

34 A dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade

livre, justa e solidária e a prevalência dos direitos humanos são

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil.

Acerca da organização do Estado e da organização do poder

estabelecida na CF, julgue os seguintes itens.

35 Ao determinar que os cargos, os empregos e as funções

públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os

requisitos estabelecidos em lei, a CF estabelece norma de

eficácia limitada.

36 Cada estado-membro e o Distrito Federal possuem três

senadores. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário e

gozam de imunidade material e formal. Somente brasileiro nato

poderá ser presidente do Senado Federal. É da competência

privativa do Senado Federal escolher dois terços dos membros

do TCU.

37 Brasília está localizada no Distrito Federal, mas não se

confunde com ele. A capital federal não possui autonomia. De

acordo com a CF, a autonomia é uma característica do Distrito

Federal, dos municípios, dos estados-membros e da União.

Com referência à fiscalização contábil, financeira e orçamentária,

julgue o item abaixo com base na CF.

38 Se um agente público responsável pelo controle interno do

Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário

tomar conhecimento de alguma ilegalidade de despesa ou

irregularidade de contas, deverá comunicá-lo ao tribunal de

contas respectivo, sob pena de responder solidariamente.

Considerando o disposto na CF a respeito do Ministério Público e

da magistratura, julgue os itens subsecutivos.

39 O Ministério Público abrange o Ministério Público da União,

que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério

Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, mas não abrange o Ministério Público junto ao

TCU nem o Ministério Público do Trabalho.

40 O Conselho Nacional de Justiça e o TCU são órgãos internos

do Poder Judiciário, porém não possuem jurisdição, sendo

apenas órgãos administrativos de fiscalização externa dos

demais órgãos.

A respeito de atos administrativos e dos poderes administrativos,

julgue os próximos itens.

41 Quando a administração expede normas de caráter geral e

impessoal, ela está desempenhando o poder regulamentar e a

função normativa simultaneamente.

42 Somente o Poder Judiciário poderá invalidar ato administrativo

com vício de legalidade.

43 O poder discricionário é um poder absoluto e intocável,

concretizando-se no momento em que o ato é praticado pela

administração.

A respeito da responsabilidade civil e da responsabilização da

administração, julgue os itens subsequentes.

44 A ação civil pública e a ação popular são exemplos de uma

forma específica de controle judicial da administração.

45 O fato que gera a responsabilidade tem de estar diretamente

atrelado ao aspecto da licitude e ilicitude do fato.

Acerca dos serviços públicos e da organização administrativa,

julgue os itens que se seguem.

46 As autarquias são pessoas jurídicas de direito público

integrantes da administração indireta, tais como o INSS, o

Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.

47 Os serviços públicos indelegáveis são aqueles que só podem

ser prestados pelo Estado diretamente, tais como os serviços de

defesa nacional, segurança interna e os de transporte coletivo.

Julgue os próximos itens, relativos a licitação e contratos

administrativos.

48 Como regra geral, os créditos orçamentários têm a mesma

duração do contrato administrativo.

49 É inconstitucional considerar como fatores de averiguação da

proposta mais vantajosa os valores relativos a impostos pagos

ao ente federativo que realiza a licitação.

A respeito da Lei Orgânica do TCE/RO — Lei Complementar

n.º 154/1996 —, julgue o item a seguir.

50 O TCE/RO é investido de poder e jurisdição própria e

privativa no território estadual e possui autonomia financeira

e administrativa.
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