
Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado de Rondônia 2017

INFORMAÇÕES: 

e Tel: (21) 2567-9994 das 09 às 17h
e Internet: www.funrio.org.br 
e E-mail: cge-ro2017@funrio.org.br

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado. 
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas 

provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). 
5 - A imagem do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso em www.funrio.org.br na data 

prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Prova), que contém 70 (setenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções de resposta e somente uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais e o cargo escolhido, indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar 

qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você 
deverá assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no Caderno de Questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu Cartão de Respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas 

indicadas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer 

questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
8 - Recomendamos aos candidatos que antes de entregarem o caderno de prova e o cartão de resposta irem ao banheiro, 

pois não será permitido após sair da sala que fiquem dentro do local de prova ou utilizarem o banheiro.

AGENDA

e 04/03/2018, Provas Objetivas / Entrega de Títulos (Cargo de Auditor de Controle Interno) – Turno da Tarde. 
e 06/03/2018, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
e 06/03/2018, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
e 09/03/2018, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
e 10/03 e 13/03/2018, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
e 21/03/2018, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
e 22/03/2018, Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
e 23/03 e 26/03/2018, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
e 29/03/2018, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
e 29/03/2018, Relação dos Candidatos que terão os Títulos Analisados.
e 05/04/2018, Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
e 06/04 à 09/04/2018, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
e 11/04/2018, Resultado dos Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
e 12/04/2018, Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
e 13/04/2018, Resultado Final do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

   Entrevista de Carlos Heitor Cony

“Hoje, se os Mamonas Assassinas [banda de pop-
rock que estourou em 1995, morta em um acidente 
de avião 1 ano depois] escreverem um livro sobre 
a teoria do quanta, não vai faltar editor e não vai 
faltar leitor. (...) A indústria do livro era muito elitista 
naquela época, havia um certo elitismo. O livro era 
considerado um objeto, quase um totem, uma coisa 
sagrada. Acho o fenômeno do Paulo Coelho muito útil. 
É um homem que vende milhões de exemplares, faz 
o editor ganhar dinheiro, e esse editor pode investir 
em outras coisas.” (Em entrevista ao programa Roda 
Viva, da TV Cultura).

QUEsTãO 1
A fala de Carlos Heitor Cony começa com “Hoje, se os 
Mamonas Assassinas...”; nesse segmento o vocábulo “Hoje”:

(A) eterniza a mensagem, pois se refere sempre ao 
tempo presente.

(B) ganha sentido em função dos elementos da situação 
de produção do texto.

(C) não mostra valor de tempo, mas de situação político-
social.

(D) procura despertar interesse pela leitura, em função 
da referência à atualidade.

(E) indica uma oposição entre tempos atuais e futuros.

QUEsTãO 2
O nome de “Mamonas Assassinas” dado à banda de 
pop-rock mostra um traço de modernidade, que é:

(A) a preferência pela linguagem coloquial.
(B) a presença da linguagem figurada.
(C) a busca de originalidade criativa.
(D) a utilização de imagens infantis.
(E) a falta de coerência, gerando incomunicabilidade.

QUEsTãO 3
O trecho entre colchetes, no primeiro parágrafo do texto, 
tem a finalidade de:

(A) informar sobre algo que pode ser desconhecido dos 
leitores.

(B) mostrar a importância da banda citada.
(C) dignificar o texto, acrescentando juízos de valor.
(D) trazer autoridade e credibilidade à declaração.
(E) indicar os valores populares da banda.

QUEsTãO 4
O trecho da entrevista de Carlos Heitor Cony que 
exemplifica linguagem coloquial é:

(A) “banda de pop-rock que estourou em 1995”.
(B) “escreverem um livro sobre a teoria do quanta”.
(C) “A indústria do livro era muito elitista naquela época”.
(D) “O livro era considerado um objeto”.
(E) “Acho o fenômeno do Paulo Coelho muito útil”.

QUEsTãO 5
 “...morta em um acidente de avião um ano depois”; a 
frase abaixo em que o vocábulo acidente deveria ser 
substituído por incidente é:

(A) Alguns acidentes na corrida provocaram ferimentos 
em pilotos.

(B) O acidente que vitimou Ayrton Senna ocorreu na 
Itália.

(C) O turista depôs, na polícia, sobre o acidente de que 
participou.

(D) O óleo na pista pode provocar acidentes graves.
(E) Um acidente com a urna eletrônica provocou o atraso 

na votação.

QUEsTãO 6
“Hoje, se os Mamonas Assassinas [banda de pop-rock que 
estourou em 1995, morta em um acidente de avião 1 ano 
depois] escreverem um livro sobre a teoria do quanta, não 
vai faltar editor e não vai faltar leitor. (...)”.

A crítica presente nesse primeiro segmento do texto se 
dirige:

(A) à baixa qualidade da música moderna.
(B) ao desinteresse do grande público pela leitura.
(C) à ausência de valores na sociedade moderna.
(D) à falta de cultura que envolve as editoras atuais.
(E) à crise de produção literária nos dias de hoje.
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QUEsTãO 7
“A indústria do livro era muito elitista naquela época, 
havia um certo elitismo”. A estruturação desse período 
do texto mostra um problema, que é:

(A) o emprego do demonstrativo “aquela” por “essa”.
(B) o acento gráfico desnecessário no vocábulo 

“indústria”.
(C) a má colocação do termo “certo” antes do substantivo 

“elitismo”.
(D) a redundância desnecessária da ideia de elitização.
(E) o erro na preferência vocabular de “elitismo” por 

“elitização”.

QUEsTãO 8
“Acho o fenômeno do Paulo Coelho muito útil. É um 
homem que vende milhões de exemplares, faz o editor 
ganhar dinheiro, e esse editor pode investir em outras 
coisas.” Nesse segmento do texto ocorre:

(A) um claro elogio à qualidade literária de Paulo Coelho.
(B) um exemplo de como as editoras publicam obras de 

grande utilidade.
(C) uma crítica implícita às obras de Paulo Coelho.
(D) um conselho aos editores quanto ao tipo de suas 

publicações.
(E) um desapreço pela má qualidade dos leitores atuais.

QUEsTãO 9
“O livro era considerado um objeto”; essa frase do texto 
se encontra na voz passiva cuja forma ativa é:

(A) considerava-se o livro como um objeto.
(B) considerara-se o livro como um objeto.
(C) considerava-se um objeto como livro.
(D) era considerado o livro como um objeto.
(E) o livro fora considerado como um objeto.

QUEsTãO 10
O escritor Paulo Coelho é designado como “fenômeno” 
em razão da(do):

(A) qualidade de sua produção intelectual.
(B) grande quantidade de livros vendidos.
(C) clara utilidade de suas obras.
(D) opção desse autor por uma temática esotérica.
(E) sucesso obtido junto a leitores jovens, distantes das 

obras literárias.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA

QUEsTãO 11
Avalie se as afirmativas a seguir, relativas a aspectos 
geográficos do estado de Rondônia, são falsas (F) ou 
verdadeiras (V):

 Situa-se ao norte da linha do Equador.
 Possui 52 municípios, ocupa uma área de 237.590 

km² e é o estado mais populoso da Região Norte. 
 Sua capital é Porto Velho, situada nas margens do Rio 

Madeira.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, F e F.
(C) F, F e V.
(D) V, F e V.
(E) F, V e F.

QUEsTãO 12
Avalie se podem ser consideradas consequências do 
primeiro ciclo da borracha na região amazônica:

I. povoamento da região pelos nordestinos.
II. genocídio de povos indígenas.
III. anexação do Acre ao Brasil.
IV. desenvolvimento dos transportes fluviais na 

Amazônia.

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUEsTãO 13
Em relação a aspectos relevantes da formação histórica 
do Estado de Rondônia e da Região Amazônica, as 
seguites afirmativas estão corretas, EXCETO:

(A) o primeiro explorador europeu a alcançar o vale do rio 
Guaporé foi o espanhol Hernán Cortéz, entre 1549 e 1550. 

(B) no século XVII, a região foi percorrida pela bandeira 
de Antônio Raposo Tavares. 

(C) no século XVIII, a partir da descoberta de ouro no 
vale do rio Cuiabá, os bandeirantes começaram 
a explorar o Vale do Guaporé, o que motivou, em 
1748, a Coroa portuguesa a instruir o primeiro 
Governador e Capitão General da Capitania do Mato 
Grosso, Antônio Rolim de Moura Tavares a manter, 
a qualquer custo, a ocupação da margem direita do 
rio Guaporé.

(D) em 1772, Francisco de Melo Palheta, partindo de 
Belém do Pará, atingiu sucessivamente o rio Mamoré, 
o rio Madeira e o rio Guaporé e chegou até Santa 
Cruz de La Sierra. 

(E) com o declínio da mineração e a Independência do 
Brasil, a região perdeu importância econômica.

QUEsTãO 14

“Ao longo de 2017, pequenos agricultores ouviram a história 
de uma terra prometida em Buritis, Rondônia. Como na 
passagem bíblica, era uma terra boa e larga (mais de 500 
hectares) que manava leite e mel. Para ter acesso a essa terra, 
eles pagaram até R$ 1.000 por lote e pegaram emprestado 
equipamentos para derrubar a floresta, com a promessa 
de que poderiam construir casas, fazer um roçado ou criar 
gado. Mas a terra prometida tem dono – o governo. Trata-

se do Parque Estadual Guajará-Mirim, uma importante 
Unidade de Conservação do estado. Em três operações no 
ano passado, o governo e a Polícia Civil conseguiram evitar 
o loteamento do local, o desmatamento dos 500 hectares e 
prender os mandantes do desmate. Isso foi possível graças 
a uma mudança de abordagem: os agentes consideraram a 
operação como uma ação contra o crime organizado.[...]”
                                                             (Revista Época, 17/01/2018)

O atual modelo econômico de ocupação e uso dos 
recursos naturais é um dos principais fatores que causam 
o aumento do desmatamento em Rondônia. Avalie se as 
seguintes afirmativas acerca das causas do desmatamento 
em Rondônia são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 A persistência de padrões convencionais 
caracterizados pela exploração predatória de 
madeira, a pecuária extensiva e a concentração 
fundiária, com reflexos no crescimento desordenado 
das cidades e o aumento da violência, têm contribuído 
para a intensificação de pressões sobre as unidades 
de conservação, terras indígenas e outras áreas 
protegidas no estado.

 Rondônia tem um dos mais elevados índices de 
desmatamento da Amazônia Legal, com acúmulo, 
até o ano de 2007, de quase 9 milhões de hectares, 
o que representa 44% da área originalmente coberta 
por florestas.  Os dados mais recentes mostram que, 
entre agosto de 2007 e abril de 2008, o aumento da 
área desmatada foi de 23% em relação ao mesmo 
período do ano anterior e os municípios de Porto 
Velho e Nova Mamoré se classificaram entre os mais 
desmatados de toda a Amazônia.

 Expectativas econômicas geradas por 
empreendimentos como as usinas hidrelétricas 
de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, e a 
pavimentação da BR-319 têm contribuído para a 
intensificação do desmatamento.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e F.
(B) V, V e V.
(C) F, F e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e F.
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QUEsTãO 15
Avalie se as seguintes afirmativas acerca de aspectos 
recentes da economia do Estado de Rondônia estão corretas:

I. A expansão da fronteira agrícola em Rondônia foi 
determinante para o desenvolvimento agropecuário. Os 
fluxos migratórios de agricultores se intensificaram a partir 
da década de 1970, sobretudo das regiões Sul e Sudeste. 
As terras férteis são propícias para os cultivos de café, 
cacau, arroz, feijão, milho, soja, mandioca, etc. Na pecuária, 
o estado se destaca por ser grande exportador de carne 
bovina – principal produto de exportação de Rondônia.

II. Os principais segmentos do setor industrial são o 
alimentício, o frigorífico e a mineração  das grandes 
reservas de cassiterita, em especial no garimpo de 
Bom Futuro, em Ariquemes. Rondônia é o segundo 
maior produtor nacional desse minério, mas 
possivelmente as reservas se esgotarão em poucas 
décadas.

III. O extrativismo vegetal é outra importante fonte de 
receitas para o estado: a madeira é responsável por 
13% das exportações; entretanto, tal atividade causa 
vários problemas ambientais. 

IV. O setor de serviços é impulsionado principalmente 
pelo comércio, secundado pelo turismo. 

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUEsTãO 16
O jornal “O Globo” noticiou assim, em 10/02/2018, 
em sua página eletrônica, o desfile comemorativo do 
centenário de fundação do tradicional bloco carnavalesco 
“Cordão da Bola Preta”. 

Se o tradicional bloco desfilou pela primeira vez em 1918 
e, de lá para cá, desfilou todos os anos, apenas uma vez 
por ano, então o centésimo desfile do Cordão da Bola 
Preta realizou-se ou se realizará no ano de:

(A) 2016.
(B) 2017.
(C) 2018.
(D) 2019.
(E) 2020.

QUEsTãO 17
O famoso campeonato de futebol de botão da cidade fictícia 
de Tralalá contará com 234 jogadores. O campeonato terá 
apenas jogos eliminatórios, ou seja, a cada partida dois 
jogadores se enfrentam e o perdedor é eliminado do 
torneio; se a partida terminar empatada, uma disputa de 
pênaltis decide quem é o vencedor do jogo. Desse modo, o 
campeonato de futebol de botão de Tralalá terá a seguinte 
quantidade de jogos:

(A) 233.
(B) 315.
(C) 846.
(D) 900.
(E) 1024.

QUEsTãO 18
No quadro abaixo, em cada linha o número que aparece 
na terceira coluna foi obtido a partir dos números que 
aparecem na primeira e na segunda colunas utilizando-se 
sempre uma mesma regra.

3 4 28
4 12 64
5 8 52
4 ? 40

Assim, a interrogação substitui o seguinte número:

(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.

QUEsTãO 19
Uma equipe de engenheiros é composta por 5 
engenheiros civis, 6 engenheiros mecânicos e 3 
engenheiros de produção. Será formada uma comissão 
composta por 2 engenheiros civis, 2 mecânicos e 2 de 
produção. O número de diferentes comissões que podem 
ser formadas é igual a:

(A) 210.
(B) 240.
(C) 360.
(D) 400.
(E) 450.
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QUEsTãO 20
Antônia, Vitória e Fernanda são sobrinhas de Carlos, Fernando 
e Juvenal. Cada uma é sobrinha de um dos citados. Sabe-se 
que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira:

I. Vitória é sobrinha de Juvenal.
II. Fernanda não é sobrinha de Carlos.
III. Antônia não é sobrinha de Juvenal.

Assim, podemos concluir que Carlos, Fernando e Juvenal 
são, respectivamente, tios de:

(A) Vitória, Antônia e Fernanda.
(B) Antônia, Vitória e Fernanda.
(C) Vitória, Fernanda e Antônia.
(D) Fernanda, Antônia e Vitória.
(E) Fernanda, Vitória e Antônia.

QUEsTãO 21
A partir de conhecimentos retirados de suas pesquisas, 
determinado cidadão passa a divulgar irregularidades que entendia 
ocorrer através de divulgação de panfletos e de requerimentos 
a diversas autoridades, inclusive o Ministério Público, sem 
apresentar qualquer identificação. A atividade desse cidadão, sem 
identificação, nos termos da Constituição Federal:

(A) decorre da livre expressão. 
(B) é inerente à manifestação de pensamento.
(C) é exceção a direito fundamental por vedado o anonimato.
(D) decorre da opinião sem limites.
(E) é inerente ao regime democrático.

QUEsTãO 22
A Emenda Constitucional 90, de 15 de setembro de 2015, 
instituiu um novo direito social no texto constitucional 
consistente no direito ao:

(A) alimento. 
(B) transporte.
(C) lazer.
(D) trabalho.
(E) auxílio. 

QUEsTãO 23
Vários temas são considerados de competência legislativa 
concorrente entre os entes federados (União, aos Estados 
e ao Distrito Federal). É competência legislativa integrante 
nesse tema legislar sobre Direito:

(A) Civil.
(B) Penal.
(C) Tributário.
(D) Comercial.
(E) Eleitoral.

QUEsTãO 24
Diante dos sucessivos conflitos existentes entre os órgãos 
de poder sediados no Distrito Federal, inúmeros projetos 
normativos surgem com o fito de resolvê-los. Dentre as 
limitações impostas pela Constituição Federal pertinentes 
às emendas constitucionais está a vedação de deliberação 
a proposta de emenda tendente a abolir:

(A) penas cruéis. 
(B) financiamentos partidários. 
(C) servidões administrativas.
(D) direitos individuais.
(E) bens públicos.

QUEsTãO 25
Dentre as competências do Tribunal de Contas da 
União previstas na Constituição Federal encontra-se 
a apreciação da legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, para fins de: 

(A) registro.
(B) validação.
(C) percepção.
(D) certificação.
(E) relativização.

QUEsTãO 26
A Administração Pública, sendo avaliada sob o aspecto 
formal, deve levar em conta o: 

(A) funcionamento da Administração.
(B) sentido público da Administração.
(C) objetivo da Administração.
(D) aparelhamento da Administração.
(E) sujeito da Administração.
  

QUEsTãO 27
A Lei 8.429/92 estabelece sanções severas para 
o administrador e, na trilha da jurisprudência 
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, exige 
ato doloso a ser caracterizado. A culpa é de ser 
admitida quando se trata de:

(A) receber vantagem econômica. 
(B) lesão ao erário.
(C) aceitar emprego de forma indevida.
(D) retardar ato de oficio. 
(E) negar publicidade aos atos oficiais.
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QUEsTãO 28
De acordo com a Lei federal 10.520/2002, será facultada, 
nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de 
mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos 
e entidades promotores da modalidade de pregão, 
utilizando-se de recursos de tecnologia da informação 
que deverão estar organizadas sob a forma de: 

(A) sociedades anônimas.
(B) sociedades simples.
(C) sociedades organizadas.
(D) sociedades civis sem fins lucrativos. 
(E) sociedades empresariais.

QUEsTãO 29
Nos termos da Lei 8.666/93, as licitações para a execução 
de obras e para a prestação de serviços obedecerão a 
uma sequência que tem em primeiro lugar o:  

(A) projeto básico.
(B) projeto executivo.
(C) projeto especializado.
(D) projeto arquitetônico.
(E) projeto empresarial.

QUEsTãO 30
Nos termos da Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), admite-
se a contratação que compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a 
execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, 
a realização de testes, a pré-operação e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto. Essa modalidade é denominada de contratação:

(A) passageira.
(B) integrada.
(C) consorcial. 
(D) complexa.
(E) continuada.

 
QUEsTãO 31
A etapa da elaboração orçamentária que se processa 
após a aprovação do orçamento pelo Poder Legislativo e 
que dá validade a Lei Orçamentária, permitindo o início 
da execução orçamentária, é:
 
(A) a sanção.
(B) a publicação.
(C) o veto.
(D) a discussão.
(E) a votação.
 

QUEsTãO 32
A fiscalização da execução orçamentária que alcança 
todos os Poderes e Órgãos da Administração Pública, 
por meio do julgamento das Prestações de Contas dos 
responsáveis, é atribuição que compete ao (à):
 
(A) Ministério Público.
(B) Controle Interno do Poder Executivo.
(C) Tribunal de Contas.
(D) Controle Interno do Poder Legislativo.
(E) Procuradoria Geral.
 
 
QUEsTãO 33
Sobre os créditos adicionais, é correto afirmar que:
 
(A) são autorizados pelo Poder Executivo.
(B) dependem de Autorização Legislativa prévia para que 

sejam abertos, em todos os casos.
(C) o Decreto Legislativo é o instrumento utilizado para 

sua abertura.
(D) no caso dos créditos suplementares e especiais, é 

obrigatória a autorização legislativa prévia.
(E) dispensam a indicação da fonte de recursos para 

compensar a sua abertura.
 
 
QUEsTãO 34
Com relação ao Plano Plurianual, é correto afirmar que:
 
(A) estabelece diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública para as despesas relativas aos 
programas de duração continuada.

(B) estabelece as prioridades governamentais e as metas 
fiscais.

(C) define as alterações na legislação tributária para o 
exercício seguinte.

(D) programa as despesas a serem realizadas no exercício 
financeiro, de acordo com as previsões da receita.

(E) define a programação financeira e o cronograma 
mensal de desembolso.

 
 
QUEsTãO 35
O demonstrativo da estimativa e compensação da 
renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado é peça 
integrante do seguinte documento:
 
(A) Lei Orçamentária Anual.
(B) Quadro de detalhamento das receitas e despesas.
(C) Anexo de riscos ficais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(D) Quadro de execução orçamentária da Lei Orçamentária. 
(E) Anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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QUEsTãO 36
Sob o ponto de vista da classificação orçamentária, a 
despesa relativa à gestão de hospitais públicos promovida 
por Organizações Sociais (OS) é integrante do Orçamento:
 
(A) fiscal.
(B) de investimento das estatais.
(C) social popular.
(D) da Seguridade Social.
(E) político-social.
 
 
QUEsTãO 37
O recurso financeiro recebido pelo Estado relativo a sua 
participação no FUNDEB, será classificado, de acordo com 
a categoria econômica e origem, como:
 
(A) receita corrente – transferências de capital.
(B) receita corrente – outras receitas.
(C) receita de capital – transferências de capital.
(D) receita corrente – tributária.
(E) receita corrente – transferências correntes.
 
 
QUEsTãO 38
O estágio da receita que decorre de uma ação realizada 
no âmbito interno tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador a matéria tributável, definir o montante e 
identificar o sujeito passivo é o (a):
 
(A) lançamento.
(B) recolhimento.
(C) arrecadação.
(D) liquidação.
(E) programação.
 
 
QUEsTãO 39
Observe o código de classificação das despesas conforme 
a natureza orçamentária a seguir: 
1) 319004
2) 329021
3) 449051
4) 339030 
As despesas que pertencem aos grupos pessoal e outras 
despesas correntes, respectivamente, são as indicadas nos itens:
 
(A) 1 e 2.
(B) 1 e 3.
(C) 1 e 4.
(D) 2 e 3.
(E) 2 e 4.
 
 

QUEsTãO 40
Considere as assertivas a seguir, que se referem a Tomadas 
de Contas e Prestação de Contas dos responsáveis por 
recursos públicos:
 
I. As contas serão julgadas regulares com ressalva, 

quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal, de que resulte dano 
ao Erário.

II. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal de 
Contas dará quitação plena ao responsável.

III. O Tribunal julgará as contas irregulares, quando 
houver omissão no dever de prestar contas.

 
Está correto o que se afirma em:
 
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) I, II e III.
 
 
QUEsTãO 41
No Balanço Orçamentário, as receitas e despesas são 
classificadas de acordo com o seguinte critério: 
 
(A) Receitas – Categoria Econômica / Despesas – Função.
(B) Receitas – Origem / Despesas – Programa.
(C) Receitas – Espécie / Despesa – Subfunção.
(D) Receitas – Categoria Econômica / Despesa – Categoria 

Econômica.
(E) Receitas – Rubrica / Despesas – Fonte de Recursos.
 
 
QUEsTãO 42
Observe as assertivas a seguir acerca do Balanço 
Financeiro :
 
I. O valor das despesas extraorçamentárias deverá ser 

igual ao das receitas extraorçamentárias.
II. O saldo das disponibilidades do exercício anterior 

é somado na coluna das receitas orçamentárias e 
extraorçamentárias.

III. Os restos a pagar inscritos do exercício integram o 
valor das receitas extraorçamentárias.

 
Está correto o que se afirma em:
 
(A) I, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I e III, apenas.
 
 



AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

10

QUEsTãO 43
No balanço patrimonial, de acordo com o MCASP, os 
créditos a receber de curto prazo são demonstrados no 
seguinte grupo de contas:
 
(A) Ativo Circulante. 
(B) Ativo Não Circulante.
(C) Ativo Permanente.
(D) Ativo Não Financeiro.
(E) Ativo Imobilizado.
 
 
QUEsTãO 44
O elemento patrimonial que, na Demonstração 
das Variações Patrimoniais, constitui uma Variação 
Patrimonial Aumentativa é o seguinte:
 
(A) Depreciação de bens.
(B) Uso de material de consumo.
(C) Juros e encargos de mora.
(D) Perdas com alienação.
(E) Impostos e contribuições.
 
 
QUEsTãO 45
Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, constituem um 
ingresso e um desembolso das atividades operacionais, 
os seguintes fatos, respectivamente:
 
(A) Alienação de Bens e Aquisição de Equipamentos.
(B) Amortização de Empréstimos e Concessão de 

Empréstimos e Financiamentos.
(C) Transferências Correntes Recebidas e Juros e 

Encargos da Dívida.
(D) Operações de Crédito e Amortização de Empréstimos.
(E) Integralização do Capital Social de Empresas 

Dependentes e Refinanciamento da Dívida.
 
 
QUEsTãO 46
Avalie se são finalidades do controle interno:
 
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União.

II. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.

III. Emitir parecer prévio sobre as contas de governo de 
cada exercício.

 
Está correto apenas o que se afirma em:
 
(A) I.
(B) I e II.
(C) II e III.
(D) III.
(E) II.
 
 

QUEsTãO 47
A auditoria que objetiva emitir opinião com vistas a 
certificar a regularidade das contas, verificar a execução 
de contratos, convênios, acordos ou ajustes, a probidade 
na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou 
administração de valores e outros bens da Prefeitura ou 
a ela confiados é a:
 
(A) contábil.
(B) de gestão.
(C) operacional.
(D) de programa.
(E) especial.
 
 
QUEsTãO 48
São ações que devem ser realizadas para que sejam 
alcançados os objetivos da auditoria de programas, 
EXCETO:
 
(A) análise da realização físico-financeira em face dos 

objetivos e metas estabelecidos.
(B) análise dos demonstrativos e dos relatórios de 

acompanhamento produzidos com vistas à avaliação 
dos resultados alcançados e a eficiência gerencial.

(C) verificação da documentação instrutiva e 
comprobatória quanto à propriedade dos gastos 
realizados.

(D) acompanhamento da elaboração do programa 
integrante do planejamento da execução 
orçamentária.

(E) análise da adequação dos instrumentos de 
gestão - contratos, convênios, acordos, ajustes e 
outros congêneres - para consecução dos planos, 
programas, projetos e atividades desenvolvidas pelo 
gestor, inclusive quanto à legalidade e diretrizes 
estabelecidas.

QUEsTãO 49
O exame de fatos ou situações consideradas relevantes, 
de natureza incomum ou extraordinária, sendo 
realizadas para atender determinação de autoridades 
administrativas competentes da estrutura do Governo 
está relacionado a auditoria:
 
(A) excepcional.
(B) extraordinária.
(C) de sistema.
(D) de projetos.
(E) especial.
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QUEsTãO 50
O planejamento da auditoria consiste na execução das 
atividades a seguir relacionadas, EXCETO: 
 
(A) análise preliminar do objeto de auditoria.
(B) identificação do objetivo e do escopo da auditoria.
(C) elaboração da matriz de planejamento.
(D) validação da matriz de planejamento.
(E) elaboração do relatório de auditoria.
 
 
QUEsTãO 51
A técnica de auditoria que visa obter, de terceiros 
internos ou externos à Administração, informações sobre 
a legitimidade, regularidade e exatidão do universo ou 
de amostras representativas, mediante sistema válido e 
relevante de comprovação, devendo ser aplicado sobre 
posições representativas de bens, direitos e obrigações 
do órgão/entidade é a:
 
(A) circularização.
(B) revisão analítica.
(C) inspeção física.
(D) conciliação.
(E) conferência de cálculos.
 

QUEsTãO 52
Após concluída pela equipe de auditoria, a matriz de 
planejamento deve ser revisada e aprovada pelo supervisor, 
antes do início da etapa de execução da auditoria. Avalie se 
são objetivos específicos desse processo de validação:
 
I. Conferir a lógica da auditoria e o rigor da metodologia 

aplicada, questionando as fontes de informação, a 
estratégia e o método de análise a ser utilizado, em 
confronto com os objetivos da auditoria.

II. Orientar e aconselhar a equipe de auditoria sobre a 
abordagem a ser adotada na auditoria.

III. Assegurar a qualidade do trabalho e alertar a equipe 
sobre falhas no seu desenvolvimento/concepção.

IV. Definir o prazo para elaboração do relatório de 
auditoria bem como suas formas de comunicação.

 
Estão corretos:
 
(A) I, II, III e IV.
(B) apenas I e II.
(C) apenas I, II e III.
(D) apenas II e III.
(E) apenas I e IV.
 
 

QUEsTãO 53
A jurisdição do Tribunal de Contas se estende aos 
responsáveis a seguir indicados, EXCETO:
 
(A) qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, 
bens e valores públicos ou pelos quais o Estado e 
Municípios respondam ou que, em nome destes, 
assumam obrigações de natureza pecuniária.

(B) aquele que der causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte dano ao erário estadual ou 
municipal.

(C) os responsáveis por entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado que 
recebam contribuições para fiscais e prestem serviço 
de interesse público ou social.

(D) os responsáveis pela aplicação de adiantamentos, 
somente quando as respectivas contas forem 
aprovadas pelo órgão de controle interno.

(E) os responsáveis pela aplicação de recurso repassado 
ou recebido pelo Estado ou por Município mediante 
convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. 

 

QUEsTãO 54
A decisão do Tribunal de Contas pela qual ele julga as 
contas Regulares, Regulares com Ressalvas ou Irregulares 
é uma decisão:
 
(A) preliminar.
(B) definitiva.
(C) provisória.
(D) terminativa.
(E) conclusiva.
 
 
QUEsTãO 55
São princípios básicos norteadores da visão atual 
de empreendedorismo governamental e das novas 
lideranças no setor público, EXCETO:
 
(A) orientar-se por objetivos, e não por regras e 

regulamentos.
(B) redefinir os usuários como clientes.
(C) atuar na prevenção dos problemas mais do que no 

tratamento.
(D) priorizar o investimento na produção de recursos, e 

não em seu gasto.
(E) promover a centralização da autoridade.
 
 



AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

12

QUEsTãO 56
Conceitos oriundos da iniciativa privada passaram a ser 
adotados pela administração pública; entre eles, o que 
está relacionado com o uso racional e econômico dos 
insumos na produção de bens e serviços é o conceito de:
 
(A) eficiência.
(B) eficácia.
(C) efetividade.
(D) economicidade.
(E) equidade.
 
 
QUEsTãO 57
Na gestão por resultados na produção de serviços 
públicos, algumas técnicas se orientam  na direção de 
resultados. Entre tais técnicas se destacam as seguintes, 
EXCETO:
 
(A) contrato de gestão.
(B) administração por objetivos.
(C) gestão pela qualidade.
(D) orçamento participativo.
(E) orçamento orientado para resultado.
 

QUEsTãO 58
No processo organizacional, avalie se o controle e a 
avaliação compreendem a adoção das seguintes ações:
 
I. Verificar se o que foi planejado e organizado está 

sendo, de fato, executado conforme o planejado e 
organizado.

II. Medir e corrigir o desempenho dos subordinados 
para assegurar que os objetivos da organização sejam 
atingidos.

III. Identificar os possíveis erros ou desvios a fim de 
corrigi-los e evitar a sua repetição.

IV. Estabelecer os padrões de qualidade para 
atendimento ao cliente de modo satisfatório.

 
Os itens corretos são:
 
(A) apenas I, II e III.
(B) apenas I, II e IV.
(C) apenas II, III e IV.
(D) apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.
 
 

QUEsTãO 59
Avalie se o planejamento estratégico:
 
I. Busca sempre ter uma visão holística da companhia, 

sem entrar muito em detalhes.
II. Define as metas e objetivos a serem alcançados 

pela empresa dentro do horizonte que está sendo 
projetado.

III. É orientado às áreas e departamentos da empresa, 
detalhando os meios para atingir os objetivos e 
metas da organização.

IV. Define métodos, processos e sistemas a serem 
utilizados para que a organização possa alcançar os 
objetivos globais.

 
Estão de fato relacionados a planejamento estratégico os 
itens:
 
(A) III e IV, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II, III e IV.
 
 
QUEsTãO 60
Avalie, com base na Lei nº 12.527/2011, que regula o 
acesso a informações, se as seguintes definições estão 
corretas:

I. Disponibilidade: qualidade da informação que 
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados.

II. Integridade: qualidade da informação que tenha sido 
produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

III. Autenticidade: qualidade da informação não 
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino.

IV. Primariedade: qualidade da informação coletada na 
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações.

Estão corretas as definições:

(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUEsTãO 61
De acordo com o Art. 10 da Lei 12.527/2011, “Qualquer 
interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações 
aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 
qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação 
do requerente e a especificação da informação requerida.” 

Avalie, com base nesse artigo, se as seguintes afirmativas 
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Para o acesso a informações de interesse público, 
a identificação do requerente não pode conter 
exigências que inviabilizem a solicitação. 

 Os órgãos e entidades do poder público devem 
viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos 
de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 

 São vedadas quaisquer exigências relativas aos 
motivos determinantes da solicitação de informações 
de interesse público. 

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, F e F.
(B) V, V e V.
(C) F, V e V.
(D) V, F e V.
(E) F, V e F.

QUEsTãO 62
A Lei 11.494/2007 institui no âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil.  

De acordo com o Art. 22,  pelo menos o seguinte percentual 
dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

(A) 25%.
(B) 30%.
(C) 50%.
(D) 60%.
(E) 70%.

QUEsTãO 63
O Art. 7o da Lei 11.494/2007 estabelece que a parcela da 
complementação da União, a ser fixada anualmente pela 
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a 
Educação Básica de Qualidade instituída na forma da Seção 
II do Capítulo III desta Lei, limitada a até 10% (dez por cento) 
de seu valor anual, poderá ser distribuída para os Fundos 
por meio de programas direcionados para a melhoria da 
qualidade da educação básica, na forma do regulamento.

Avalie se, para a distribuição dessa parcela de recursos 
da complementação aos Fundos de âmbito estadual 
beneficiários da complementação nos termos dessa Lei, 
serão levados em consideração os seguintes parâmetros:

I. A apresentação de projetos em regime de 
colaboração por Estado e respectivos Municípios ou 
por consórcios municipais.

II. O desempenho do sistema de ensino no que se refere ao 
esforço de habilitação dos professores e aprendizagem 
dos educandos e melhoria do fluxo escolar.

III. O esforço fiscal dos entes federados.
IV. A vigência de plano estadual ou municipal de 

educação aprovado por lei.

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUEsTãO 64
O Art. 9o  da Lei 11.494/2007 estabelece que “Para os fins 
da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão 
consideradas exclusivamente as matrículas presenciais 
efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar 
mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - INEP, considerando as ponderações aplicáveis.”

Avalie então se as seguintes afirmativas estão corretas, de 
acordo com a referida lei:

I. Os recursos serão distribuídos entre o Distrito Federal, os 
Estados e seus Municípios, considerando-se exclusivamente 
as matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme os §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal, 
observado o disposto no § 1o do art. 21 desta Lei.

II. Serão consideradas, para  a  educação especial, as 
matrículas na rede regular de ensino, em classes 
comuns ou em classes especiais de escolas regulares, 
e em escolas especiais ou especializadas.

III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, 
no prazo de 90 (noventa) dias da publicação dos dados 
do censo escolar no Diário Oficial da União, apresentar 
recursos para retificação dos dados publicados.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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QUEsTãO 65
Avalie se a Lei Complementar 141/2012 institui, nos 
termos do § 3o do art. 198 da Constituição Federal: 

I. O valor mínimo e normas de cálculo do montante 
mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em 
ações e serviços públicos de saúde. 

II. Percentuais máximos do produto da arrecadação 
de impostos a serem aplicados anualmente pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde. 

III. Critérios de rateio dos recursos da União vinculados 
à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, e dos Estados destinados aos 
seus respectivos Municípios, visando à progressiva 
redução das disparidades regionais.

IV. Normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal. 

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUEsTãO 66
A Instrução Normativa 58/2017/TCE-RO dispõe sobre 
diretrizes para a responsabilização de agentes públicos 
em face da inexistência ou inadequado funcionamento 
do Sistema de Controle Interno de todas as entidades, 
órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia.
De acordo o Art. 3º, para fins de responsabilização no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 
considera-se dever do Chefe de cada Poder, Órgão ou 
Entidade, em caráter exclusivo, entre outras ações, as 
seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a. 

(A) Instituir sistema integrado de Controle Interno 
baseado no gerenciamento de risco e integrado ao 
processo de gestão, mediante ato normativo que 
contemple a) ambiente institucional; b) avaliação 
de riscos; c) atividade de controle; d) informação e 
comunicação; e e) monitoramento. 

(B) Implantar e manter gestão de processos alinhada 
com os objetivos de controle interno, voltada para 
a identificação, o mapeamento, a modelagem e a 
normalização dos processos de maiores riscos da 
organização.

(C) Aplicar seletivamente a setores previamente 
escolhidos do Chefe da entidade princípios gerais 
do Sistema de Controle Interno tais como não 
segregação de funções nas atividades de autorização, 
aprovação, execução, controle e contabilização das 
operações e salvaguarda e proteção de bens, ativos 
e recursos públicos contra desperdício, perda, mau 
uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação 
indevida. 

(D) Implantar medidas para mitigar os riscos e deficiências 
recomendadas pela Unidade de Controle Interno.

(E) Garantir a independência profissional e a autonomia 
dos controladores e auditores internos, mediante 
instituição de carreira própria com provimento 
mediante concurso público.

ATENÇÃO
As quatro próximas questões baseiam-se no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de 
Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Estaduais.

QUEsTãO 67
O reingresso de servidor aposentado no serviço público, 
quando insubsistentes os motivos determinantes 
de sua aposentadoria por invalidez, verificados em 
inspeção médica oficial ou por solicitação voluntária do 
aposentado, a critério da administração configura:

(A) reversão.
(B) readaptação.
(C) reintegração.
(D) recondução.
(E) recolocação.

QUEsTãO 68
Avalie se, de acordo com o Art. 44, são formas de 
movimentação de pessoal: 

I. remoção.
II. relotação.
III. cedência.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.
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QUEsTãO 69
Avalie, com base no Art. 135, se, sem qualquer prejuízo, 
poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I. por um dia, para doação de sangue.
II. por dois dias, para se alistar como eleitor.
III. por oito dias consecutivos em razão de casamento.
IV. por quinze dias consecutivos em razão de falecimento 

de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 
filhos, enteados, menor sob sua guarda e irmão.

Estão corretos os itens:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUEsTãO 70
Avalie, com base no Art. 154, se os deveres do servidor 
incluem: 

I. Assiduidade e pontualidade.
II. Urbanidade.
III. Lealdade às instituições a que servir.
IV. Observância das normas legais e regulamentares.
V. Obediência às ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais.

Estão corretos os itens:

(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I, II, IV e V, apenas.
(D) I, II, III e V, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.




