
CEBRASPE – TCERO – Aplicação: 2019

• 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.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado
o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB1A1-I

É impressionante como, em nosso tempo, somos1

contraditórios no que diz respeito aos direitos humanos.

Em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo

de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza,4

o que permite imaginar a possibilidade de resolver grande

número de problemas materiais do homem, quem sabe,

inclusive, o da alimentação.7

No entanto, a irracionalidade do comportamento

é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos

meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade.10

Assim, com a energia atômica, podemos, ao mesmo tempo,

gerar força criadora e destruir a vida pela guerra; com incrível

progresso industrial, aumentamos o conforto até alcançar13

níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes

massas que condenamos à miséria; em muitos países,

quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima16

distribuição dos bens. Portanto, podemos dizer que os

mesmos meios que permitem o progresso podem provocar

a degradação da maioria.19

Na Grécia antiga, por exemplo, teria sido impossível

pensar em uma distribuição equitativa dos bens materiais,

porque a técnica ainda não permitia superar as formas brutais22

de exploração do homem, nem criar abundância para todos.

Em nosso tempo, é possível pensar nisso, mas o fazemos

relativamente pouco. Essa insensibilidade nega uma das25

linhas mais promissoras da história do homem ocidental,

aquela que se nutriu das ideias amadurecidas no correr

dos séculos XVIII e XIX.28

Essas ideias abriram perspectivas que pareciam

levar à solução dos problemas dramáticos da vida em

sociedade. E, de fato, durante muito tempo, acreditou-se que,31

removidos uns tantos obstáculos, como a ignorância e os

sistemas despóticos de governo, as conquistas do progresso

seriam canalizadas no rumo imaginado pelos utopistas, porque34

a instrução, o saber e a técnica levariam, necessariamente,

à felicidade coletiva. Contudo, mesmo onde esses obstáculos

foram removidos, a barbárie continuou entre os homens,37

embora não mais se ache normal o seu elogio, como se todos

soubessem que ela é algo a ser ocultado e não proclamado.

Antonio Candido. Vários escritos. 3.ª ed. rev. e ampl.

São Paulo: Duas Cidades, 1995, p. 169-70 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta o tema central do texto CB1A1-I.

A “somos contraditórios no que diz respeito aos direitos

humanos” (R. 1 e 2)

B “chegamos a um máximo de racionalidade técnica e de

domínio sobre a natureza” (R. 3 e 4)

C “a irracionalidade do comportamento é também máxima”

(R. 8 e 9)

D “as conquistas do progresso seriam canalizadas no rumo

imaginado pelos utopistas” (R. 33 e 34)

E “a barbárie continuou entre os homens” (R. 37)

QUESTÃO 2

No texto CB1A1-I, indica o momento da produção textual a

expressão

A “em nosso tempo” (R.1).

B “eras passadas” (R.3).

C “ao mesmo tempo” (R.11).

D “séculos XVIII e XIX” (R.28).

E “durante muito tempo” (R.31).

QUESTÃO 3

Conforme o texto CB1A1-I, a humanidade atingiu sua capacidade

máxima de

A respeito aos direitos humanos.

B racionalidade técnica.

C resolução de todos os problemas materiais do homem.

D padronização do comportamento.

E produção de alimentos.

QUESTÃO 4

De acordo com o texto CB1A1-I, o progresso 

A gera maior distribuição dos bens.

B perpetua a felicidade coletiva.

C causa a degradação da humanidade.

D prolonga a barbárie entre os homens.

E produz força criadora.
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QUESTÃO 5

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
que altera o seguinte trecho do texto CB1A1-I: “o que permite
imaginar a possibilidade de resolver grande número de problemas
materiais do homem, quem sabe, inclusive, o da alimentação”
(R. 5 a 7). Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém
a correção e os sentidos originais do texto.

A o que permite imaginar a possibilidade de resolver grande
número de problemas materiais do homem: quem sabe,
inclusive, o da alimentação

B permitindo imaginar a possibilidade de resolver grande número
de problemas materiais do homem; quem sabe, inclusive,
o da alimentação

C o que permite imaginar a possibilidade de resolver grande
número de problemas materiais do homem — quem sabe,
inclusive, o da alimentação

D o que permite imaginar a possibilidade de resolver grande
número de problemas materiais, do homem quem sabe,
inclusive, o da alimentação

E permitindo imaginar a possibilidade de resolver grande número
de problemas materiais do homem quem sabe, inclusive,
o da alimentação

QUESTÃO 6

No texto CB1A1-I, o trecho “quanto mais cresce a riqueza, mais
aumenta a péssima distribuição dos bens” (R. 16 e 17) expressa
uma relação de

A comparação.
B oposição.
C proporcionalidade.
D conformidade.
E alternância.

QUESTÃO 7

Sem alteração dos sentidos do texto CB1A1-I, o vocábulo
“equitativa” (R.21) poderia ser substituído por

A ampla.
B qualitativa.
C divergente.
D uniforme.
E imediata.

QUESTÃO 8

Um ente, ao ter sido descentralizado, passou a deter a
titularidade de uma atividade e a executá-la de forma independente
do ente que lhe deu origem, podendo até se opor a interferências
indevidas.

Nesse caso, o ente passou por uma descentralização

A territorial.
B geográfica.
C por serviços.
D política.
E por colaboração.

QUESTÃO 9

O estágio probatório é o período durante o qual se exige do servidor

público investido em cargo efetivo 

A produtividade por até dois anos consecutivos.

B assiduidade por até dois anos consecutivos.

C quitação de suas obrigações eleitorais.

D aprovação em curso de formação.

E disciplina e capacidade de iniciativa.

QUESTÃO 10

A avocação de competência dentro de uma mesma linha hierárquica

é chamada de 

A avocação vertical.

B delegação administrativa.

C desoneração horizontal.

D avocação centrífuga.

E controle ministerial.

QUESTÃO 11

Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF),

assinale a opção correta acerca da competência para legislar

sobre orçamento e finanças públicas.

A Para os municípios, a referida competência é residual.

B Os estados-membros, ante a autonomia federativa, não

necessitam observar as normas gerais editadas pela União;

logo, a competência é enumerada e comum. 

C Havendo conflito entre normas orçamentárias editadas

pela União e normas orçamentárias editadas pelos

estados-membros, deverão prevalecer aquelas, porque

as normas federais são hierarquicamente superiores às

normas estaduais.

D A referida competência é enumerada e concorrente, cabendo

aos estados-membros a edição de normas específicas

para atender às peculiaridades locais, respeitando as normas

gerais da União nesse campo.

E Trata-se de competência advinda de rol exemplificativo,

havendo possibilidade de delegação por parte da União,

aos estados-membros, aos municípios e ao Distrito Federal,

das matérias elencadas no art. 24 da CF.
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QUESTÃO 12

No que concerne à administração do Estado, julgue os itens

a seguir.

I Para viger, lei orgânica de município deve ser votada

em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, aprovada

por dois terços dos membros da câmara municipal

e promulgada pelo chefe do Poder Executivo municipal.

II A CF estabelece competência suplementar dos municípios,

consistente na autorização de regulamentar normas estaduais

para ajustar sua execução a peculiaridades locais, sempre

em concordância com as normas legislativas federais.

III Os municípios detêm autonomia política, legislativa,

administrativa e financeira, respeitados os princípios

estabelecidos na respectiva Constituição estadual e na CF.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 13

Determinado estado emendou artigo de sua Constituição

que tratava dos subsídios dos agentes públicos do estado e dos

respectivos municípios, estabelecendo como limite único desses

subsídios o subsídio mensal dos desembargadores do tribunal

de justiça estadual.

À luz das disposições da CF acerca da sistemática afeta ao regime

de subsídios, é correto afirmar que, devido à emenda, o referido

artigo da Constituição estadual pode ser considerado

A parcialmente inconstitucional, pois a Constituição estadual

não poderia estabelecer o referido limite único para os

subsídios dos agentes públicos dos municípios daquele estado.

B parcialmente inconstitucional, pois a Constituição do estado

não poderia estender o referido limite único aos deputados

estaduais e àqueles que possuem vínculo com os municípios.

C constitucional, pois a Constituição do estado, em observância

à isonomia, deve estabelecer limite único para todos os

servidores estaduais e municipais.

D inconstitucional, pois a Constituição do estado não poderia

estabelecer o subsídio mensal dos desembargadores como

limite único a ser observado para os subsídios dos agentes

públicos estaduais e municipais.

E constitucional, desde que o referido subsídio único tenha

sido estabelecido a partir de proposta de iniciativa legislativa

do Poder Judiciário.

QUESTÃO 14

Rafael, servidor integrante da carreira de controle externo
do tribunal de contas de determinado estado, submeteu-se a
processo seletivo de mestrado em uma universidade estadual
que passava por auditoria de equipe do tribunal integrada por ele.
Durante o processo seletivo, Rafael notou que a banca examinadora
lhe conferia tratamento aparentemente preferencial.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir,
considerando o que dispõe o Código de Ética dos Servidores
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

I O servidor agirá corretamente se permanecer silente
quanto à impressão de tratamento diferenciado no processo
seletivo de mestrado.

II O tratamento aparentemente preferencial dispensado a
Rafael gera potencial risco ou ameaça à independência e
ao julgamento profissional dele na ação de auditoria realizada
na referida universidade.

III Por ter ocorrido tratamento diferenciado, ainda que somente
aparente, Rafael deverá informar esse fato ao seu superior
hierárquico e à corregedoria.

IV Devido à mera aparência de tratamento diferenciado, basta que
Rafael comunique o fato apenas ao seu superior hierárquico.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 15

Com base no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, assinale a opção que indica o valor
ético fundamental relativo à proteção adequada de dados
e informações sensíveis relacionados às atividades e ao
funcionamento daquele tribunal de contas.

A transparência
B excelência
C competência
D conformidade de comportamento
E confidencialidade

QUESTÃO 16

A prefeitura de um município do estado de Rondônia
recebeu, por meio de convênio com o Ministério da Saúde,
recursos da União para a aquisição de ambulâncias destinadas
aos postos de saúde do município.

Nesse caso, sendo os equipamentos utilizados exclusivamente
no município, a competência para fiscalização de tais recursos é

A exclusiva do TCE/RO.
B concorrente do TCE/RO e do TCU.
C exclusiva do TCU.
D inicialmente do TCU e subsidiariamente do tribunal de contas

do município.
E inicialmente do tribunal de contas do município e

subsidiariamente do TCU.
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QUESTÃO 17

Ao analisar a prestação de contas referente à execução de
recursos de determinado fundo constitucional, o conselho de
acompanhamento e controle social desse fundo executa o
denominado controle

A jurídico.
B externo.
C administrativo.
D prévio.
E interno.

QUESTÃO 18

Acerca do controle da atividade financeira do Estado, julgue os
itens a seguir.

I É admitido o controle legislativo das atividades operacionais
de qualquer ente da administração direta e indireta, devendo
ser classificado como controle da atividade financeira
do Estado.

II No âmbito da União, a fiscalização sobre a adequação
da adoção das regras contábeis é de competência privativa
do sistema de controle interno de cada poder, sendo realizada
por meio da conformidade contábil.

III O controle da economicidade da atividade financeira do Estado
admite a avaliação dos gastos públicos por meio de controle
preventivo, concomitante ou corretivo.

IV O controle patrimonial, em especial quanto a sua existência
e utilização, é realizado tanto no âmbito do controle interno
quanto no do externo, porém não cabe no âmbito do controle
social.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 19

A respeito dos tipos e formas de controle, assinale a opção correta.

A A revisão dos contratos assinados realizada por setor
específico da secretaria de administração de determinada
assembleia legislativa estadual é exemplo de controle
parlamentar.

B O objeto dos gastos decorrentes da aquisição de computadores
e suprimentos de informática por gestor de vara judicial não se
submete a controle administrativo, mas a controle jurisdicional.

C O questionamento em juízo acerca da legalidade de convênio
para construção de quadra esportiva, celebrado por
determinado município, é exemplo de controle legislativo.

D A análise da prestação de contas públicas, quando realizada
por representantes da sociedade na assembleia legislativa e
com apoio do tribunal de contas, é exemplo de controle social.

E O momento da contratação, por gestor público, de empresa
licitada para o fornecimento de café e açúcar para órgão
público, em regra, não se submete a controle judicial.

QUESTÃO 20

Em razão de sua função pública, determinado gestor
público do estado de Rondônia favoreceu um fornecedor
em uma licitação e, em contrapartida, recebeu dele um veículo,
o que levou a administração pública a abrir processo administrativo
para a apuração desse ato ilícito.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Decisão do plenário do TCE/RO poderá determinar a quebra
do sigilo das declarações de rendimentos e bens do gestor,
se comprovado o fato.

B O caso configura enriquecimento ilícito, podendo o gestor ser
penalizado com perda dos bens acrescidos ilicitamente ao seu
patrimônio e perda da função pública e dos direitos políticos.

C Tanto o Ministério Público quanto o TCE/RO têm legitimidade
para a propositura de ação judicial decorrente de improbidade
administrativa.

D O gestor, ao cometer o referido ato de improbidade
administrativa, deverá ser punido com a obrigação de ressarcir
integralmente o dano causado ao erário e ao pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor de sua remuneração.

E O Ministério Público deve indicar representante para
acompanhar o procedimento administrativo; ao TCE/RO
é facultada essa indicação.

Espaço livre


