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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 respostas.

• 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, 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 corresponda
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

QUESTÃO 1

Os dois primeiros séculos de colonização no Brasil foram marcados pela ocupação da faixa litorânea, sobretudo da nordestina,

em decorrência da importância da agroindústria açucareira nesse período. Formalmente, o Tratado de Tordesilhas definia como

pertencentes à Espanha as terras situadas na porção centro-oeste do território brasileiro, sendo a exploração de riquezas minerais no século

XVIII e a escravização de indígenas fatores decisivos para a penetração de desbravadores nessa área.

Considerando-se o fragmento de texto acima, é correto afirmar que a decisão geopolítica tomada pela metrópole portuguesa que estimulou

a implantação dos primeiros núcleos coloniais no atual território de Rondônia na segunda metade do século XVIII foi a

A separação administrativa do oeste amazônico do restante da colônia.

B construção do Forte Príncipe da Beira às margens do rio Guaporé.

C assinatura do Tratado de Ayacucho, que definia os limites desse território com o Peru.

D proibição da realização de missões religiosas católicas nessa região.

E eliminação de entraves burocráticos à extração da borracha amazônica.

QUESTÃO 2

O recrutamento de colonos para povoar regiões consideradas
estratégicas por Portugal em sua colônia americana foi uma das medidas
políticas empreendidas pelo Marquês de Pombal, por meio de uma política
colonial claramente mercantilista, com o objetivo de fortalecer o poder da
realeza e reduzir históricos privilégios concedidos a comerciantes ingleses.

Nesse sentido, a decisão tomada pelo governo de Lisboa de enviar colonos
provenientes dos Açores e de Mazagão, no norte da África, para a região
Norte brasileira foi motivada

A pela expansão da produção aurífera ao longo do século XVIII, cujo
andamento das atividades dependia do fornecimento de gêneros
alimentícios produzidos nos mais diversos pontos da colônia.

B pela necessidade de controle do território do Norte, que permitiria ao
governo de Portugal ampliar seus domínios americanos e, a partir do
mapeamento hidrográfico da Amazônia, controlar a estratégica bacia
platina.

C pelo fato de as correntes migratórias externas poderem substituir, com
vantagem, as populações nativas que, nesse contexto, haviam sido
dizimadas em larga medida.

D pelo comprovado sucesso do emprego de mão de obra imigrante nas
lavouras de café no centro-sul da colônia, fato que indicava bons
prognósticos para sua utilização na Amazônia.

E pela urgente necessidade de povoar o Norte do Brasil, uma vez que, em
face da crescente pressão exercida por Inglaterra, França e Holanda, era
preciso integrar a área às demais regiões da colônia.

QUESTÃO 3

A criação do território federal de Guaporé, com

capital em Porto Velho, foi uma decisão tomada em um

contexto histórico decisivo para a definição política,

social e econômica do Brasil. Enquanto, em âmbito

internacional, vigia um confronto bélico de inédita

dimensão, no Brasil vigorava um regime que pretendia,

entre outras medidas de impacto, efetivar a incorporação

do Norte e do Centro-Oeste ao processo de

desenvolvimento nacional.

Assinale a opção em que é apresentado o contexto

histórico a que se refere o fragmento de texto acima.

A Estado Novo de Vargas.

B Crise de 1929 e Grande Depressão.

C Mudança da capital brasileira para o interior do país.

D Primeira Grande Guerra Mundial, iniciada em 1914.

E Revolução Bolchevique Russa, ocorrida em 1917.
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QUESTÃO 4

A partir dos anos 60-70 do século passado, o desenvolvimento

econômico de Rondônia, região até então dependente quase

exclusivamente do extrativismo, seja da borracha, seja da castanha,

passou por um processo de aceleração. Entre os aspectos que

melhor explicam esse processo de desenvolvimento é possível

destacar

A o domínio absoluto do poder público na condução de

empreendimentos agropecuários.

B a retração demográfica em face da descoberta de ouro e

cassiterita em Roraima.

C o controle do fluxo migratório para manter o equilíbrio

demográfico da região.

D os incentivos fiscais concedidos à iniciativa privada e os

investimentos federais.

E a opção por moderno sistema ferroviário em vez da abertura de

rodovias.

QUESTÃO 5

Após o intenso desenvolvimento ocorrido entre as décadas

de 60 e 70 do século passado, sucederam-se sérios problemas no

Estado de Rondônia — tais como a redução dos investimentos

federais na década de 80 do século passado —, os quais se

materializaram no esgotamento prematuro das terras mais

apropriadas às atividades agropastoris e na devastação florestal. A

fim de conter o desflorestamento, uma das medidas tomadas foi a

criação, em 2001, de um corredor ecológico binacional na fronteira

desse território com a Bolívia, mediante a utilização de

financiamento do Banco Mundial.

Considerando-se as informações acima, é correto afirmar que a

finalidade essencial da construção do corredor ecológico binacional

é

A substituir a antiga Reserva Biológica Nacional do Jaru, situada

às margens do rio Ji-Paraná, na divisa com o Estado de Mato

Grosso.

B atender à exigência do Ministério do Meio Ambiente para a

concessão de licença para a extração em larga escala de

diamante na Reserva Roosevelt.

C compensar a desativação da Reserva Natural do Guaporé,

realizada por pressão das madeireiras, cumprindo-se, dessa

forma, determinação do IBAMA.

D preservar as sub-bacias hidrográficas que compõem a bacia

amazônica, bem como proteger espécies animais e vegetais da

região. 

E impedir a realização de atividades econômicas na faixa

fronteiriça entre Rondônia e Bolívia.

QUESTÃO 6

Rondônia apresenta um relevo suavemente ondulado, em

que mais de 90% do território tem altitude entre 100 m e 600 m,

sendo constituída de uma rica hidrografia, cujos principais rios são

Madeira, Ji-Paraná, Guaporé e Mamoré. O índice de urbanização

do Estado, por sua vez, é bem próximo da média nacional.

Considerando as informações acima e o atual cenário geográfico de

Rondônia, assinale a opção correta.

A Além da Bolívia, todos os limites fronteiriços de Rondônia

localizam-se na Região Norte.

B Guajará-Mirim e Porto Velho são as duas cidades mais antigas

do estado de Rondônia, sendo Porto Velho, além de capital, o

maior município do estado.

C O clima caracteriza-se majoritariamente como temperado,

sendo a estação seca marcada e de longa duração.

D Todos os rios do estado compõem a bacia do Mamoré-

Guaporé.

E Mais de 70% da superfície de Rondônia é recoberta por

cerrado.

QUESTÃO 7

Longe do centro principal da vida da Colônia, o Norte do

Brasil viveu existência muito diversa do Nordeste. A colonização

ocorreu aí lentamente, a integração econômica com o mercado

europeu foi precária até fins do século XVIII, e predominou o

trabalho compulsório indígena. Até 1612, quando os franceses

estabeleceram-se no Maranhão, fundando São Luís, os portugueses

não tinham demonstrado maior interesse por se instalar na região.

Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 90 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os

processos de exploração, conquista, ocupação e colonização da

Amazônia, assinale a opção correta.

A Embora em menor escala que na agroindústria açucareira

nordestina, a escravidão africana rivalizou em importância com

a indígena no Norte do Brasil colonial.

B A fundação de Belém consistiu em uma reação de Portugal à

presença holandesa no litoral brasileiro e assegurou o domínio

português sobre a região amazônica.

C No século XVII, Pedro Teixeira empreendeu uma longa

viagem de exploração pelo rio Amazonas, a qual culminou

com sua chegada ao Peru.

D O dinamismo da economia da região Norte no período colonial

pode ser constatado pela grande circulação de moeda nessa

região.

E A decisão portuguesa de dominar a Amazônia foi motivada

pelo temor de que a Espanha dominasse, de fato, as áreas que

lhe pertenciam, de acordo com o Tratado de Tordesilhas.
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QUESTÃO 8

A figura acima ilustra as propriedades de um disco rígido de um

computador com sistema operacional Windows instalado.

Considerando essas informações, assinale a opção correta. 

A Os dispositivos físicos instalados no sistema operacional que

são dependentes do disco rígido serão todos mostrados, em

janela específica, ao se clicar a aba Hardware. Por meio dos

recursos disponibilizados nessa  janela específica, é possível

realizar a configuração dos referidos dispositivos físicos.

B O sistema de arquivos NTFS, citado na figura, é utilizado em

sistemas Windows 2000, XP e Vista, ao passo que, no

Windows 7, utiliza-se o sistema JFS. Diferentemente do que

ocorre no sistema JFS, no sistema NTFS é possível ativar o

recurso de compactação do disco rígido, para economizar

espaço em disco.

C Ao se clicar a aba Ferramentas, será disponibilizado,

automaticamente, o aplicativo desfragmentador de disco que

estiver instalado no referido computador, com o qual será

possível remover arquivos temporários do disco rígido e

esvaziar, com segurança, a lixeira.

D Por meio do botão Limpeza de Disco, obtêm-se recursos do

Windows que permitem reduzir a quantidade de arquivos

desnecessários no disco rígido, liberando espaço em disco, o

que, em algumas situações, contribui para tornar mais rápida

a execução de programas no computador.

E Ao se clicar a aba Compartilhamento, será disponibilizado,

automaticamente, o conteúdo da pasta Windir, utilizada pelo

Windows para armazenar todos os arquivos do computador

que são compartilhados entre o computador e outros

computadores que estão em rede.

QUESTÃO 9

Redes de computadores modernas utilizam a pilha de protocolos

TCP/IP para acesso à Internet. Assinale a opção em que os

protocolos apresentados são todos da camada de aplicação do

TCP/IP.

A TCP e IMAP

B UDP e SMTP

C IMAP e SMTP

D UDP e SNMP

E IP e SNMP

QUESTÃO 10

No que se refere ao programa de correio eletrônico Mozilla

Thunderbird, na sua versão atual, assinale a opção correta.

A É padrão do Thunderbird proteger, com criptografia, toda a

caixa de entrada do usuário, o que impede que pessoas não

autorizadas tenham acesso ao conteúdo das informações

armazenadas na referida caixa.

B O Thunderbird utiliza um protocolo de envio de email

exclusivo que impede, automaticamente, que as mensagens

enviadas sofram riscos de quebra de privacidade e de

segurança durante o percurso na rede, entre o remetente e o

destinatário da mensagem.

C O Thunderbird utiliza a linguagem XML para a estruturação de

mensagens de email, em vez da tradicional linguagem HTML,

o que permite, entre outros recursos, o envio de vídeo no corpo

de uma mensagem de email.

D No Thunderbird, o usuário pode criar filtros personalizados

para que mensagens recebidas indesejadas sejam excluídas

automaticamente. Entre os critérios que podem ser utilizados

na definição dos referidos filtros, inclui-se a origem da

mensagem indesejada. 

E No Thunderbird, quando a funcionalidade de identificação de

spam está ativada, o computador no qual o programa está em

execução fica, automaticamente, protegido contra os vírus de

computador e outros aplicativos maliciosos distribuídos através

da Internet. 
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QUESTÃO 11

A figura acima ilustra uma janela do Microsoft Word 2010 em execução em um computador cujo sistema operacional é o Windows 7. 

Considere que, na janela ilustrada, um documento Word está em processo de elaboração. Nesse documento, o comentário destacado sobre

a sigla “TJRO” pode ter sido corretamente adicionado por meio de recurso disponibilizado por meio do menu

A Revisão.

B Exibição.

C Inserir.

D Referências.

E Correspondências.

QUESTÃO 12

A figura acima ilustra uma janela do Microsoft Excel 2010 em execução em um computador cujo sistema operacional é o Windows 7.

Considere que, na janela ilustrada, uma planilha Excel está em processo de elaboração. Sabendo-se que as células de B2 a B5 dessa planilha

estão formatadas para números, o valor apresentado na célula B5 pode ter sido corretamente obtido ao se executar, na célula B5, a operação

pré-definida no Excel dada por

A +<B2,B3,B4>

B ADICIONAR(B2,B3,B4)

C =SOMA(B2:B4)

D B2+B3+B4

E =[B2+B4]
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QUESTÃO 13

O Google é um dos principais sistemas de busca de informações na

Internet. Com esse sistema de busca, o usuário pode pesquisar

campos específicos, utilizando palavras-chave, e pode, também,

restringir sua busca por campos utilizados na linguagem HTML.

Nesse sentido, assinale a opção que contém a palavra-chave

utilizada no Google para restringir a busca pelo título de uma

página HTML. 

A mytitle

B onthetitle

C usetittle

D thetitle

E intitle

QUESTÃO 14

A Constituição do Estado de Rondônia estabelece as ações e as

funções dos setores público e privado do estado. Com relação ao

Poder Judiciário, assinale a opção correta, tendo como base a

Constituição do Estado de Rondônia.

A Os magistrados do estado de Rondônia são nomeados,

promovidos, removidos, aposentados e colocados em

disponibilidade pelo Tribunal de Justiça do Estado.

B O vice-governador do estado de Rondônia pode propor ação

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual

ou municipal, em face de dispositivo explícito na Constituição

estadual.

C Se o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia declarar que

uma lei estadual é inconstitucional, a execução dessa lei estará

automaticamente suspensa.

D Caso um deputado estadual de Rondônia cometa crime comum

e crime de responsabilidade, ele será processado e julgado, por

ambos os crimes, pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Rondônia.

E Os juízes de paz integram a administração da justiça e suas

atividades têm caráter jurisdicional.

QUESTÃO 15

Segundo o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do

Poder Judiciário do estado de Rondônia, o conjunto de atribuições,

responsabilidades e prerrogativas que a administração confere a

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo denomina-se

A carreira.

B função gratificada.

C cargo em comissão.

D cargo efetivo.

E vencimento padrão.

QUESTÃO 16

Em relação às disposições do Código de Organização e Divisão

Judiciária do Estado de Rondônia (COJE), assinale a opção correta.

A O Conselho da Magistratura exerce a superior inspeção da

magistratura e da disciplina dos serviços da justiça de primeiro

grau, mas lhe é vedado, em razão do princípio do juiz natural,

redistribuir, entre os juízes, feitos e serviços acumulados ou em

atraso.

B Compete ao Conselho da Magistratura julgar recursos

interpostos contra decisões dos juízes da infância e da

juventude.

C O Conselho da Magistratura, órgão de disciplina do Poder

Judiciário, reúne-se, uma vez por mês, em sessão pública.

D Das decisões do Conselho da Magistratura, caberá recurso,

com efeito devolutivo, para o Tribunal Pleno.

E Em caso de arguição de suspeição contra desembargador ou

juiz, caberá ao Conselho da Magistratura processá-la e julgá-la.
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QUESTÃO 17

A respeito das licenças, assinale a opção correta, com base no

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de

Rondônia.

A O servidor público civil que estiver em gozo de licença por

motivo de doença em pessoa da família não poderá, durante o

período da licença, exercer atividade remunerada.

B O servidor que estiver em estágio probatório poderá entrar em

gozo de licença para tratar de interesse particular após um ano

de exercício da função.

C O prazo da licença de um servidor que requereu a concessão de

licença e, antes da concessão, ficou impedido de comparecer

ao serviço por motivo de doença comprovada começará a

correr a partir da data em que for publicada a concessão.

D A concessão, ao servidor, de licença para tratar de interesse

particular poderá ser renovada de dois em dois anos, sem

intervalo de tempo entre uma licença e outra.

E A concessão, ao servidor, de licença por motivo de

afastamento do cônjuge ou companheiro poderá ser pelo prazo

de até dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual

período.

QUESTÃO 18

Considerando o que dispõe o Regime Jurídico dos Servidores

Públicos Civis do Estado de Rondônia, assinale a opção correta no

que concerne ao direito de petição.

A Indeferimento de pedido de reconsideração interposto por

servidor constitui óbice à interposição de recurso.

B Fornecimento, pelos órgãos públicos, de certidão para defesa

de direitos e esclarecimento de situação constitui direito do

servidor, cuja negativa de entrega é vedada sob a alegação de

sigilo em razão do interesse público.

C Recurso interposto por servidor, contra determinada decisão

administrativa, tem efeito suspensivo.

D Diferentemente do recurso, pedido de reconsideração

interrompe a prescrição, cujo prazo total volta a correr no dia

em que cessar a interrupção.

E Recurso algum poderá ser dirigido à mesma autoridade mais de

uma vez.

QUESTÃO 19

Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do

Estado de Rondônia, o servidor público civil que fizer afirmação

falsa como testemunha em processo disciplinar estará sujeito à

punição disciplinar de

A cassação de aposentadoria.

B repreensão.

C demissão.

D suspensão de até 30 dias.

E suspensão de até 10 dias.

QUESTÃO 20

A respeito da seguridade social, consoante o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, assinale a opção

correta.

A A aposentadoria voluntária por invalidez do servidor entrará

em vigor na data do fato que a motivou.

B A aposentadoria de servidor, por invalidez, será precedida de

licença para tratamento de saúde, por período não excedente a

vinte e quatro meses.

C O nascimento de filho de servidora pública civil, casada com

servidor do estado, dará direito ao auxílio-natalidade tanto à

servidora quanto ao servidor.

D O salário-família é devido aos servidores públicos civis

estaduais ativos, por dependente econômico, mas esse direito

é inaplicável ao servidor inativo.

E O servidor público civil que tiver cinco anos de efetivo

exercício e sofrer acidente em serviço será licenciado com

remuneração proporcional ao tempo de serviço.
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