TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RONDÔNIA

T
A
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Prova Escrita Objetiva e Discursiva - Nível Médio completo Tipo 1 – BRANCA R
D
E
14
INFORMAÇÕES GERAIS
TARDE

SUA PROVA

Além deste caderno de provas, contendo setenta
questões objetivas e o tema de redação, você
receberá do fiscal de sala:

uma folha de respostas das questões
objetivas


uma folha de textos definitivos para a





transcrição da redação



TEMPO



4 horas e 30 minutos é o período disponível
para a realização da prova, já incluído o
tempo para a marcação da folha de respostas
da prova objetiva






3 horas após o início da prova é possível
retirar-se da sala, sem levar o caderno de
provas



30 minutos antes do término do período de
prova é possível retirar-se da sala levando
o caderno de provas

NÃO SERÁ PERMITIDO






Qualquer tipo de comunicação entre os
candidatos durante a aplicação da prova



Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala



As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está
correta
Verifique se seu caderno está completo, sem
repetição de questões ou falhas. Caso contrário,
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que
sejam tomadas as devidas providências
Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade, e
leia atentamente as instruções para preencher a
folha de respostas
Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul
Assine seu nome apenas no(s) espaço(s)
reservado(s)
Confira o cargo, a cor e o tipo do seu caderno de
provas. Caso tenha recebido caderno de cargo, cor
ou tipo diferente do impresso em sua folha de
respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente
informado para o devido registro na ata da sala
O preenchimento das respostas da prova objetiva e
da redação é de sua responsabilidade e não será
permitida a troca da folha de respostas em caso de
erro
Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na
folha de respostas da prova objetiva, não sendo
permitido anotar informações relativas às respostas
em qualquer outro meio que não seja o caderno de
provas
Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas
Boa sorte!
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Conhecimentos Básicos
1
“Por medo de contágio da Covid-19, muitos londrinos relutam a
segurar o corrimão das escadas rolantes das estações de metrô.
O resultado é um aumento nas quedas com risco de vida –
alertaram as autoridades do transporte público nesta sexta-feira
(17).” (Isto É, 17/09/2021)
Esse segmento exemplifica um tipo de texto denominado
informativo, estruturado a partir de um emissor que se dirige a
um receptor para modificar seu estado de conhecimento.
A informação crucial desse segmento é a de que:
(A) muitas pessoas mostram um medo exagerado de contágio da
Covid-19;
(B) muitos passageiros do metrô deixaram de segurar o corrimão
das escadas rolantes por medo de contágio;
(C) o fato de não segurarem o corrimão das escadas rolantes
aumenta potencialmente o risco de quedas;
(D) o número de quedas nas escadas rolantes do metrô tem
aumentado;
(E) as quedas nas escadas rolantes do metrô trazem risco de vida
aos passageiros.

2
“RIO - A Fiocruz constatou que o número de casos e de mortes
por Covid-19 no Brasil sofreu a maior queda desde o início de
2021. O recuo foi de 3,8% ao dia na última Semana
Epidemiológica, entre 5 e 11 de setembro. O País registra agora
doze semanas consecutivas de redução nos óbitos.” (Estadão,
17/09/2021)
Considerando a estruturação informativa desse texto, vê-se que
seu autor atribui mais peso à seguinte informação:
(A) a maior queda no número de casos e de mortes;
(B) o ponto de partida da queda a partir do início de 2021;
(C) o recuo do número de casos e mortes foi de 3,8%;
(D) a datação da medição entre 5 e 11 de setembro;
(E) a extensão de doze semanas consecutivas de queda.

3
“Um homem de 44 anos foi preso na noite desta quinta-feira
(16), após tentar furtar uma residência, localizada na rua Duque
de Caxias entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara, em Porto Velho.
A Polícia Militar foi informada que o criminoso, usando um alicate
grande, teria cortado o cadeado do portão da residência, porém,
o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu.
Populares seguiram o criminoso, acionaram a Polícia Militar, ele
recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de
Flagrantes.” (Rondoniagora, 17/09/2021)
Na frase “o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu”, a
conjunção E mostra o mesmo valor em:
(A) O ladrão chegou perto da casa e observou o cenário;
(B) O bandido usou o alicate e cortou o cadeado;
(C) A Polícia Militar chegou e o bandido ficou com medo;
(D) O meliante foi preso e encaminhado para a delegacia;
(E) Os assaltos e furtos são comuns nas grandes cidades.
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4
“A Polícia Militar foi informada que o criminoso, usando um
alicate grande, teria cortado o cadeado do portão da residência,
porém, o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu.
Populares seguiram o criminoso, acionaram a Polícia Militar, ele
recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de
Flagrantes.” (Rondoniagora, 17/09/2021)
Esse segmento de texto é predominantemente narrativo; as duas
formas verbais que mostram sequência cronológica são:
(A) foi informada / usando;
(B) usando / teria cortado;
(C) teria cortado / começou a latir;
(D) seguiram / acionaram;
(E) recebeu / foi encaminhado.

5
“(Virgem) Alguém está prejudicando você no trabalho? Seu
momento de vida indica que você está livre de qualquer tentativa
de prejudicá-lo. Todos vão continuar a tratá-lo com respeito.”
(Horóscopo, 10/08/2021)
Sobre os componentes estruturais desse texto, é correto afirmar
que:
(A) o autor do texto fala com um leitor imaginário, do signo de
Virgem;
(B) a primeira pergunta pretende receber uma informação
indispensável para a continuidade do texto;
(C) o “momento de vida” indica o responsável pela liberdade de
que desfruta o leitor;
(D) as duas ocorrências da forma “lo” mostram que os leitores
pertencem todos ao sexo masculino;
(E) as afirmações do horóscopo mostram negativismo, como a
maioria das previsões astrológicas.

6
”Em um passeio numa praia do Havaí (EUA), a menina Abbie
Graham, 9 anos, encontrou uma garrafa lançada ao mar há 37
anos por alunos de uma escola do Japão, como parte de um
projeto de estudo das correntes marítimas.” (Tudo Bem,
17/09/2021)
Nessa pequena notícia, o segmento “como parte de um projeto
de estudo das correntes marítimas” tem a função de:
(A) explicar o porquê de a garrafa ter sido atirada ao mar;
(B) dar seriedade a uma ação que pode ser vista como diversão;
(C) mostrar o avanço do Japão em educação;
(D) indicar o momento em que a ação foi praticada;
(E) demonstrar interesse pelo resultado do estudo.

7
“As fotografias estão ótimas; acho que perdi bons momentos;
vou ver se qualquer dia desses envio uma foto minha para você,
você sabe que eu não gosto de tirar fotos.”
O emprego da expressão “vou ver” nesse e-mail indica:
(A) retribuição formal a uma ação do outro;
(B) desprezo pela ação a ser praticada;
(C) pouco compromisso na promessa feita;
(D) preocupação com um compromisso firmado;
(E) sugestão de uma ação dependente do outro.
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”Em um passeio numa praia do Havaí (EUA), a menina Abbie
Graham, 9 anos, encontrou uma garrafa lançada ao mar há 37
anos por alunos de uma escola do Japão, como parte de um
projeto de estudo das correntes marítimas.” (Tudo Bem,
17/09/2021)
Nesse texto, a preposição EM inicial mostra o mesmo valor em:
(A) As moedas estão em uma pequena bolsa;
(B) A pintura foi feita em um pedaço do teto;
(C) Minha família está em situação difícil;
(D) Seu discurso se apoia em falsos argumentos;
(E) A notícia foi dada em uma sessão da Câmara.

“Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das
hidrelétricas brasileiras nas regiões Sudeste e Sul chegaram ao
mês de setembro em seu pior nível histórico, abaixo mesmo do
patamar de 2001, quando o país enfrentou um severo
racionamento de energia.
Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, esse cenário
torna elevado o risco de apagões (interrupções temporárias
localizadas de fornecimento), ainda mais em momentos de picos
de consumo, que ficam mais frequentes com a volta do calor.”
(BBC News Brasil, 19/09/2021)
O segmento “chegaram ao mês de setembro em seu pior nível
histórico” podia ser reescrito, de forma correta e com a
manutenção do seu sentido original, do seguinte modo:
(A) chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro;
(B) no mês de setembro chegaram a seu pior nível histórico;
(C) chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior;
(D) chegaram, no mês de setembro, a seu pior nível histórico;
(E) o seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro.

9
“Para pessoas como Jorge Mateus – um homem de 56 anos que
decidiu experimentar o protocolo de aumento de energia do Dr.
Rafael depois de tentar completar um projeto de reparo
residencial o efeito foi quase imediato.
Comecei este regime, e já percebi que tenho muita energia para
executar o meu trabalho. Trabalho e viajo muito, minha rotina é
dura até para um jovem de 30 anos, quem dirá pra minha idade.
Eu estou animado porque me sinto muito melhor, com mais foco
e mais disposição, escreveu ele.”
O método utilizado para fazer a publicidade do regime é:
(A) dar um testemunho de autoridade no setor;
(B) citar um exemplo de adoção do regime;
(C) trazer uma estatística sobre o emprego do regime;
(D) indicar a quantidade de usuários do regime;
(E) informar uma opinião do próprio autor do regime.

10
“Nos últimos dias, intensificaram-se os sinais de atividade sísmica
nas Canárias, comunidade autônoma espanhola, que levou à
retirada de animais e de 40 pessoas com problemas de
mobilidade. O vulcão entrou em erupção no início da tarde, pelas
15h e 15 minutos locais (14h15 GMT). A ilha está sob alerta
amarelo.” (Metro, 19/09/2021)
Sobre um componente desse segmento, é correto afirmar que:
(A) o emprego de “intensificaram-se” mostra que as atividades
sísmicas já ocorriam antes;
(B) “atividade sísmica” é um exemplo de atuação do mar em
direção à terra;
(C) “comunidade autônoma espanhola” pretende mostrar ao
leitor mudanças na política espanhola em relação a colônias;
(D) “problemas de mobilidade” se refere àqueles que não
possuíam meios econômicos para deslocar-se;
(E) “sob alerta amarelo” se refere às leis de circulação do tráfego
na região afetada.
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“Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das
hidrelétricas brasileiras nas regiões Sudeste e Sul chegaram ao
mês de setembro em seu pior nível histórico, abaixo mesmo do
patamar de 2001, quando o país enfrentou um severo
racionamento de energia.
Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, esse cenário
torna elevado o risco de apagões (interrupções temporárias
localizadas de fornecimento), ainda mais em momentos de picos
de consumo, que ficam mais frequentes com a volta do calor.”
(BBC News Brasil, 19/09/2021)
A frase abaixo em que o vocábulo “quando” mostra o mesmo
valor daquele apresentado no texto acima é:
(A) Não se pode prever quando isso vai ocorrer de novo;
(B) Desconhecemos quando esses fatos vão acontecer;
(C) Os vulcões entraram em erupção quando o tempo mudou;
(D) Esse é o momento quando todos devem tomar precauções;
(E) As notícias chegaram quando menos se esperava.

13
“Um estudante matou oito pessoas a tiros no campus da
Universidade de Perm, uma cidade nos Urais, no leste da Rússia,
antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira (20), de acordo
com o Comitê de Investigação russo. Várias pessoas atingidas
pelos disparos ficaram feridas, informa o comunicado divulgado
pelo órgão, que ainda não estabeleceu um balanço definitivo do
número de vítimas.” (RFI, 20/09/2021)
No primeiro período desse pequeno texto há um problema de
estruturação que pode levar à seguinte informação errada:
(A) as pessoas foram mortas a tiros;
(B) o estudante foi ferido antes de ser preso;
(C) o estudante foi preso no dia 20, mas a ocorrência foi em dia
anterior;
(D) as pessoas atingidas estavam no campus da Universidade de
Perm;
(E) o Comitê de Investigação russo deu informações sobre a
ocorrência.
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Sobre expressões como “Uma mãe é uma mãe”, “Uma mulher é
uma mulher”, “A Amazônia é a Amazônia”, é correto afirmar que:
(A) o primeiro termo está no sentido figurado e o segundo, no
sentido próprio;
(B) o primeiro termo é substantivo comum e o segundo,
substantivo próprio;
(C) o primeiro termo aponta as qualidades enquanto o segundo
indica a pessoa;
(D) os dois termos apresentam rigorosamente o mesmo
significado;
(E) o segundo termo é considerado adjetivamente.

“Neste mês, os incêndios florestais aumentaram de forma
significativa em praticamente toda Minas Gerais, com o forte
calor e a vegetação seca dificultando o combate e favorecendo a
expansão das chamas. Mas, nesse período, um antigo problema
decorrente da longa estiagem também se agravou: a falta de
água para o abastecimento humano.
Sem chuva há seis meses em Francisco Sá, no Norte de Minas,
uma lagoa que tinha mais de um hectare de lâmina d'água foi
reduzida a uma poça de lama.
O flagelo da seca se soma aos impactos da crise gerada pela
pandemia da Covid-19, com redução da renda no campo devido à
interrupção das feiras livres, que serviam como opção de venda
da pequena produção da agricultura familiar.” (Estado de Minas,
Luiz Ribeiro 20/09/2021)
O problema citado no texto, que é decorrente da pandemia da
Covid-19, é:
(A) a interrupção das feiras livres;
(B) a falta de água generalizada;
(C) o agravamento da longa estiagem;
(D) o aumento intenso do calor;
(E) a falta de vagas nos hospitais.

15
“Também conhecida como esteatose hepática, ela é
uma inflamação do fígado que se caracteriza pela presença de
esteatose (acúmulo anormal de gordura em um órgão) associada
a evidências de agressão hepática, que é quando as veias do
fígado ficam obstruídas, dificultando o fluxo sanguíneo.
Uma das causas da gordura no fígado está relacionada a hábitos
pouco saudáveis, como uma alimentação rica em gordura e
açúcar e sedentarismo. Então, pessoas com obesidade, colesterol
ou triglicerídeos altos, hepatite B ou C crônica, que fazem uso de
medicamentos que contribuem para o acúmulo de gordura no
fígado, ficam mais vulneráveis, diz um nutricionista.” (Boa Forma,
18/09/2021)
O primeiro parágrafo desse texto dá uma série de informações
sobre a gordura no fígado.
A informação que está presente nessa série é:
(A) outros nomes dados à mesma inflamação;
(B) associação da inflamação a outro fato;
(C) as causas da inflamação;
(D) as consequências permanentes da inflamação;
(E) o processo indicado para combater esse mal.

16
“Neste mês, os incêndios florestais aumentaram de forma
significativa em praticamente toda Minas Gerais, com o forte
calor e a vegetação seca dificultando o combate e favorecendo a
expansão das chamas. Mas, nesse período, um antigo problema
decorrente da longa estiagem também se agravou: a falta de
água para o abastecimento humano.
Sem chuva há seis meses em Francisco Sá, no Norte de Minas,
uma lagoa que tinha mais de um hectare de lâmina d'água foi
reduzida a uma poça de lama.
O flagelo da seca se soma aos impactos da crise gerada pela
pandemia da Covid-19, com redução da renda no campo devido à
interrupção das feiras livres, que serviam como opção de venda
da pequena produção da agricultura familiar.” (Estado de Minas,
Luiz Ribeiro 20/09/2021)
Considerando ser essa uma notícia de jornal, há uma série de
problemas citados nos parágrafos do texto, mas o mais relevante
deles é:
(A) a dificuldade de combater as chamas;
(B) uma lagoa ter-se reduzido a uma poça de lama;
(C) a expansão dos incêndios;
(D) a falta de água para o abastecimento;
(E) a redução da renda no campo.
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“De acordo com o jornal Deming Headlight, uma brasileira
morreu de fome e sede ao tentar entrar clandestinamente nos
Estados Unidos. Agentes da fronteira do estado do Novo México
encontraram o corpo dela nessa semana.
A família da vítima confirmou ao jornal O Globo que ela se chama
Lenilda dos Santos e tinha 49 anos. De acordo com o relato dos
familiares, ela cruzou a fronteira dos EUA com o México, no
entanto, acabou ficando para trás, sem água nem comida em
pleno deserto, porque ficou cansada. O grupo prometeu que
voltaria para dar ajuda, porém isso não aconteceu.
Lenilda ainda conseguiu falar com a família por mensagens de
celular, inclusive com compartilhamento de localização. Ela parou
de responder e, então, eles solicitaram ajuda às autoridades do
Novo México, estado no sudoeste dos EUA.” (Catraca Livre,
17/09/2021)
A frase abaixo, retirada do texto, que mostra um erro gramatical é:
(A) “A família da vítima confirmou ao jornal O Globo que ela se
chama Lenilda dos Santos e tinha 49 anos”;
(B) “De acordo com o relato dos familiares, ela cruzou a fronteira
dos EUA com o México, no entanto, acabou ficando para trás,
sem água nem comida em pleno deserto”;
(C) “Lenilda ainda conseguiu falar com a família por mensagens
de celular, inclusive com compartilhamento de localização”;
(D) “O grupo prometeu que voltaria para dar ajuda, porém isso
não aconteceu”;
(E) “Agentes da fronteira do estado do Novo México
encontraram o corpo dela nessa semana”.
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A afirmativa abaixo que mostra uma contradição interna é:
(A) O casal tem dois filhos, mas a menina é mais inteligente que o
menino;
(B) Eu adoro passear sozinho; meu amigo João também, por isso
podemos passear juntos;
(C) Para passar o tempo, os guardas penitenciários jogam cartas
durante o expediente;
(D) O jornaleiro não estava vendendo jornais ontem porque o
distribuidor não os entregou em sua banca;
(E) Os alunos reclamaram das notas de comportamento que lhes
foram atribuídas, sem qualquer explicação.

Um artigo sobre a vida eclesiástica trazia em seu texto três
afirmações em sequência:
- Os religiosos levam uma vida sóbria e isenta de preocupações
com a família;
- A vida sóbria e isenta de preocupações com a família a torna
apta para trabalhos intelectuais;
- A aptidão para trabalhos intelectuais torna essa vida própria ao
ensino.
A conclusão lógica que o artigo deve tirar dessas premissas é:
(A) todos deviam levar uma vida como a dos religiosos;
(B) os trabalhos intelectuais só devem ser feitos por religiosos;
(C) a educação deve levar os alunos a uma vida sóbria;
(D) a vida isenta de preocupações é própria para a educação;
(E) os religiosos devem dedicar-se ao ensino.

20
Muitas vezes, as alegações presentes num raciocínio apresentam
deficiências argumentativas. Numa redação escolar, havia o
seguinte segmento:
“Napoleão só podia mesmo perder a batalha em Waterloo, pois
estava gripado, febril, como pude ver num filme de produção
americana”.
O problema dessa alegação é que ela:
(A) não estabelece uma relação lógica entre os fatos;
(B) contraria as informações históricas;
(C) se apoia em fato de pouca credibilidade: um filme;
(D) mostra uma afirmação sem referências;
(E) se apoia exclusivamente em opiniões pessoais.

21
Observe o seguinte texto retirado de uma seção de piadas de
uma revista: “ á que o vento da janela incomodava tanto você,
por que você não trocou de lugar com a pessoa que estava em
frente? Eu teria feito isso, mas o assento estava vazio.”
O humor dessa piada se apoia na ausência de uma característica
textual, que é:
(A) a coerência;
(B) a intertextualidade;
(C) a coesão;
(D) a correção;
(E) a relevância.

22
Uma piada da internet conta que “Na minha cidade, havia um
sujeito tão magro que, para ter certeza de que havia entrado no
Banco, ele devia passar duas vezes pela mesma porta giratória”.
Essa piada se apoia em um caso de linguagem figurada
denominado:
(A) metáfora, porque mostra uma comparação;
(B) hipérbole, porque contém um exagero;
(C) eufemismo, porque traz a atenuação de uma ideia ruim;
(D) gradação, porque se apoia numa sequência de termos;
(E) ironia, porque afirma algo por meio do seu contrário.
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24
I. Constitui uma superfície aplainada, com altitude de 90 a 200
metros em sua porção relativa ao estado de Rondônia, e com
características morfoclimáticas típicas de floresta.
II. Pertence ao sistema de planaltos do Maciço Central Brasileiro,
com altitudes entre 300 e 1000 metros acima do nível do mar e
terrenos sedimentares de arenito vermelho e amarelo.
Os trechos acima caracterizam duas das principais unidades
geomorfológicas presentes em Rondônia, respectivamente:
(A) Planície Amazônica / Encosta Setentrional do Planalto
Brasileiro;
(B) Chapada dos Parecis e de Pacaás Novos / Planície Amazônica;
(C) Vale do Guaporé-Mamoré / Encosta Setentrional do Planalto
Brasileiro;
(D) Planície Amazônica / Chapada dos Parecis e de Pacaás Novos;
(E) Encosta Setentrional do Planalto Brasileiro / Vale do
Guaporé-Mamoré.

25
No Brasil, para se referir ao ambiente amazônico, usam-se duas
referências geográficas bioma Amazônia e Amazônia Legal e
uma geopolítica Pan-Amazônia.
A respeito das diversas classificações do ambiente amazônico, é
correto afirmar que:
(A) o bioma Amazônia é composto por vários tipos de floresta
tropical úmida, extensa rede hidrográfica e enorme
biodiversidade;
(B) a Amazônia Legal é uma região da América do Sul que
corresponde à área de influência da bacia do rio Amazonas e
é caracterizada pela presença de florestas tropicais;
(C) o bioma Amazônia tem predomínio de formações arbustivas
e campos nativos, além de matas ciliares, matas de encosta e
matas de pau-ferro;
(D) a Amazônia Legal abrange todos os estados da Região Norte
e é definida como um conjunto de ecorregiões, com fauna,
flora, dinâmica e processos ecológicos similares;
(E) a Pan-Amazônia representa mais da metade do território
nacional e abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá,
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do
Maranhão.
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Sobre a história da ocupação do território de Rondônia, é correto
afirmar que:
(A) o contato dos missionários com o indígena amazônico se deu
através de aldeamentos, processo pelo qual o missionário ia
viver nas aldeias indígenas e aprendia seus costumes;
(B) a partir do século XVII, bandeirantes saíam de São Paulo em
busca de novas áreas para exploração de riquezas, passando
pelos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, até chegar ao rio
Amazonas;
(C) no século XVIII, as disputas pelo território com os espanhóis
resultaram na construção do Forte do Presépio e da Fortaleza
da Barra, localizados no vale do rio Guaporé-Mamoré,
fronteira com a Bolívia;
(D) a criação de territórios federais como os do Guaporé, Rio
Branco e Amapá, fazia parte do projeto nacionalista do Barão
de Rio Branco, ministro das relações exteriores do Presidente
Rodrigues Alves;
(E) o funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
permitiu o escoamento de ouro e prata andinos e de
borracha brasileira até a Segunda Guerra Mundial.

A respeito das etapas da constituição do Estado de Rondônia,
analise as afirmativas a seguir, assinalando V para a(s)
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
( ) A criação do Território Federal do Guaporé ocorreu em 1945,
sendo alterado para Território Federal de Rondônia em 1956, em
homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.
( ) Em 1981, o Congresso aprovou a elevação do território de
Rondônia a estado da União e no ano seguinte foi instalado o
governo do novo estado, com a posse de Jorge Teixeira de
Oliveira.
( ) A transformação do Território em Estado da Federação foi
seguida, em 1983, pela promulgação da Carta Constitucional do
Estado, de autoria de juristas nomeados pelo presidente da
Ditadura Militar João Batista Figueiredo.
A sequência correta é:
(A) V V V;
(B) V F F;
(C) F F V;
(D) V F V;
(E) V V F.

27
São episódios relacionados ao desenvolvimento da economia
rondoniense:
(A) a criação das cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, ligada
à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e ao
escoamento dos produtos bolivianos;
(B) o recrutamento de grandes levas de migrantes,
principalmente da região centro-oeste, para trabalhar nos
seringais, no contexto da Segunda Guerra Mundial;
(C) a abertura de rodovias, como a BR-230, conhecida como
Rodovia Transamazônica, realizada pelo governo de Juscelino
Kubitscheck, para ligar Cuiabá a Porto Velho;
(D) a ligação telegráfica de Mato Grosso ao extremo Oeste
Amazônico, subsidiada pelo Estado Novo, para integrar as
comunidades indígenas e ribeirinhas ao Brasil;
(E) a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio, como parte
do Programa de Integração Nacional (PIN), projeto do
governo Médici para desenvolver obras de infraestrutura.

28
O processo de ocupação humana de Rondônia, ligado a essa
atividade, foi executado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), a partir dos anos 1970, e foi
determinante para o povoamento e o desenvolvimento do Estado.
Este ciclo foi alimentado por um fluxo migratório de pequenos
produtores e suas famílias, em busca de terras, vindos de várias
regiões do Brasil, principalmente dos estados do Rio Grande do
Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
O texto caracteriza o ciclo econômico:
(A) da borracha;
(B) do telégrafo;
(C) da cassiterita;
(D) da agropecuária;
(E) das usinas hidrelétricas.

Técnico Judiciário

30
Relacione as frentes de atuação na proteção da Floresta Amazônica
listadas a seguir com suas respectivas descrições.
1. Controle do desmatamento
2. Causas da degradação florestal
3. Sistemas de preservação da vegetação natural
( ) Apoiar os programas de monitoramento por satélite e de
fiscalização ambiental que possibilitam a observação e a detecção de
alterações da cobertura florestal “em tempo real”.
( ) Efetuar uma governança ambiental condizente com sanções e
punições eficazes na dissuasão de práticas ilícitas, além de promover
um modelo de desenvolvimento sustentável regional.
( ) Entender o papel que esse fenômeno desempenha no processo
de perda de vegetação nativa, quais são seus principais
determinantes e como ele responde à política pública,
potencializando as ações de conservação na Amazônia.
A relação correta, de cima para baixo, é:
(A) 1, 2 e 3;
(B) 2, 3 e 1;
(C) 3, 1 e 2;
(D) 1, 3 e 2;
(E) 3, 2 e 1.
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João, ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário de
determinado Tribunal, exerce cargo em comissão de Diretor do
Departamento de Tecnologia da Informação. Na qualidade de
agente competente para decidir determinada matéria no bojo de
processo administrativo, João praticou ato administrativo com
motivação explícita, clara e congruente, porém consistente em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres e decisões constantes dos autos, que, neste caso, são
parte integrante do ato.
De acordo com a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo
administrativo, aplicável ao caso narrado, em tese, a motivação
apresentada por João é:
(A) ilícita e opera efeitos ex tunc;
(B) ilícita e opera efeitos ex nunc;
(C) ilícita e não comporta convalidação;
(D) lícita e opera efeitos ex tunc;
(E) lícita e é conhecida como motivação aliunde.

32
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, após regular
processo licitatório, contratou a sociedade empresária Alfa para
prestar serviços de jardinagem e paisagismo no canteiro
existente ao redor do prédio do fórum central. Ocorre que a
contratada deu causa à inexecução parcial do contrato. Após
regular processo administrativo, o contratante aplicou-lhe a
sanção administrativa da advertência, pois não se justificou a
imposição de penalidade mais grave.
Com base na doutrina de Direito Administrativo, o poder
administrativo que embasou diretamente a aplicação da
mencionada sanção é o poder:
(A) hierárquico, que consiste na superioridade contratual da
Administração Pública contratante em relação à sociedade
contratada, em razão das cláusulas limitantes;
(B) regulamentar, que consiste na possibilidade de a
Administração Pública contratante impor unilateralmente
penalidades, com base na supremacia do interesse público;
(C) disciplinar, que consiste em um sistema punitivo interno a
que se sujeita a contratada que tem um vínculo com a
Administração Pública contratante;
(D) de polícia, que consiste na necessidade vinculante de a
Administração Pública contratante condicionar e limitar a
propriedade da sociedade contratada em prol do interesse
público;
(E) de justiça, que consiste na superioridade e na imperatividade
das decisões jurisdicionais proferidas pela Administração
Pública contratante em face da sociedade contratada, que
deve se sujeitar às sanções impostas.

Técnico Judiciário
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33
Maria, ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário do
Tribunal de Justiça do Estado Alfa, exerce suas funções auxiliando
o Juiz Diretor do fórum na parte administrativa. Diante da
interrupção do fornecimento de energia elétrica no fórum, Maria
entrou em contato com a sociedade empresária prestadora do
serviço e solicitou o reparo. O empregado Marcelo da
concessionária Beta compareceu ao local e, ao realizar
manutenção e conserto no poste, deixou uma ferramenta cair de
seu bolso, atingindo o rosto de Maria, que sofreu graves lesões.
Em razão dos danos sofridos, Maria contratou advogado e ajuizou
ação indenizatória em face:
(A) do Poder Judiciário do Estado Alfa, que possui
responsabilidade civil objetiva em relação à sua servidora
pública estadual;
(B) do Estado Alfa diretamente, que possui responsabilidade civil
subjetiva em razão da delegação do serviço público à
concessionária;
(C) do Estado Alfa, que possui responsabilidade civil objetiva em
relação à sua servidora pública estadual, assegurado o direito
de regresso contra a concessionária;
(D) da concessionária Beta, que possui responsabilidade civil
objetiva, assegurado o direito de regresso contra Marcelo,
caso tenha agido com dolo ou culpa;
(E) do empregado Marcelo, que possui responsabilidade civil
objetiva, assegurado o direito de regresso contra a
concessionária, caso seja condenado.

34
No ano de 2020, João, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do
Estado Alfa, valendo-se do fato de ser o servidor responsável pela
supervisão dos estagiários que atuam na Vara onde está lotado,
utilizou, na obra de sua casa que está em reforma, o trabalho de
três estagiários. Em troca de reduzir o cumprimento da carga
horária semanal dos estagiários de 20 para 15 horas, João se
utilizou dos estudantes para carregar material de construção em
seu imóvel, no horário de expediente.
Agindo dessa forma, João:
(A) praticou ato de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito e está sujeito a sanções, como a perda
da função pública e a suspensão dos direitos políticos de oito
a dez anos;
(B) praticou ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário e está sujeito a sanções, como a perda da
função pública e o pagamento de multa civil de até quatro
vezes o valor do dano;
(C) praticou ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública e está sujeito a
sanções, como o ressarcimento integral do dano e a
suspensão dos direitos políticos de um a três anos;
(D) não praticou ato de improbidade administrativa, porque não
se enquadra no conceito de agente político, razão pela qual
não se submete à lei de improbidade, mas responde nas
esferas administrativa, cível e criminal;
(E) não praticou ato de improbidade administrativa, porque não
se enquadra no conceito de gestor público, exceto se
estivesse respondendo pelo expediente ou exercendo a
função de chefe do cartório da Vara.
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O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em outubro de
2021, com vistas a fomentar a capacitação e a qualificação de
seus servidores, pretende contratar determinada sociedade
empresária de notória especialização para prestação de serviços
técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. O valor
estimado da contratação é de quinhentos mil reais e atende ao
princípio da economicidade.
De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação almejada
deve ocorrer mediante:
(A) dispensa de licitação, por expressa previsão legal;
(B) inexigibilidade de licitação, por expressa previsão legal;
(C) processo licitatório obrigatório, na modalidade pregão, pela
natureza do serviço a ser contratado;
(D) processo licitatório obrigatório, na modalidade leilão, pelo
valor do contrato a ser firmado;
(E) processo licitatório obrigatório, na modalidade concorrência,
pelo valor do contrato a ser firmado.

A Lei federal nº XX impôs aos brasileiros, que viessem a ser
convocados, a necessidade de cumprir determinada obrigação,
em caráter gratuito, junto a uma estrutura estatal de poder,
durante alguns dias a cada biênio. Aqueles que exercessem essa
atividade seriam beneficiados com dois dias de folga ao trabalho,
enquanto os que se negassem a atuar teriam restringidos
determinados direitos.
João, ao ser convocado, informou à autoridade responsável que a
atividade era incompatível com os dogmas de sua religião, de
modo que não poderia exercê-la.
À luz da sistemática constitucional, João:
(A) independentemente da religião, não estava obrigado a
atender à convocação, pois o seu trabalho não seria
remunerado;
(B) somente deve sofrer restrições em seus direitos caso se
recuse a cumprir prestação social alternativa fixada em lei;
(C) deve sofrer restrições em seus direitos, salvo se a sua religião
existir há mais de dez anos e os seus dogmas forem públicos;
(D) deve sofrer restrições em seus direitos, pois a laicidade do
Estado brasileiro impede que ele se exima, por motivo de
crença religiosa, de obrigação legal a todos imposta;
(E) não deve sofrer restrições em seus direitos, pois sua crença
religiosa se apresenta como manifestação da dignidade
humana, não lhe podendo gerar consequências negativas.

36
A Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com o objetivo de
disciplinar alguns aspectos formais afetos à elaboração das leis
orçamentárias de cada exercício financeiro, começou a discutir o
Projeto de Lei nº ZZ, o que foi objeto de dúvidas em alguns ciclos,
já que a matéria era de competência legislativa concorrente com
a União.
Com os olhos voltados a essa narrativa e à sistemática
constitucional, é correto afirmar que o Projeto de Lei nº ZZ:
(A) afronta a competência da União para legislar sobre
orçamento;
(B) deve observar as normas gerais editadas pela União a
respeito da matéria;
(C) somente produzirá efeitos quando sobrevierem as normas
gerais editadas pela União;
(D) deve ter sido antecedido de lei complementar da União,
autorizando a edição de lei estadual;
(E) pode dispor livremente sobre a matéria, tendo preferência,
no território do Estado, sobre as normas da União.

38
João, servidor público estável, foi demitido do serviço público
após regular processo administrativo. Em razão da vacância,
Maria foi nomeada para ocupar o respectivo cargo de provimento
efetivo. Quatro anos depois, a demissão de João foi invalidada
por sentença judicial, sendo determinada a sua reintegração no
antigo cargo, que fora ocupado por Maria.
À luz da sistemática constitucional, Maria:
(A) pode permanecer no cargo, desde que João seja indenizado;
(B) deve ser afastada do cargo, com direito a indenização;
(C) deve ser demitida, sem direito a indenização;
(D) pode ser posta em disponibilidade;
(E) deve ser exonerada.

39
O Tribunal de Justiça do Estado ZZ, ao julgar recurso de apelação,
conferiu à Lei federal nº XX interpretação divergente da que lhe
fora atribuída pelo Tribunal de Justiça do Estado YY.
Nesse caso, exauridas as instâncias ordinárias e preenchidos os
demais requisitos exigidos, o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado ZZ é suscetível de ser impugnado mediante:
(A) reclamação, a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal;
(B) recurso ordinário, a ser julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça;
(C) recurso especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça;
(D) recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal
Federal;
(E) incidente de uniformização de jurisprudência, a ser julgado
pelo Conselho Nacional de Justiça.

Técnico Judiciário
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Maria, Promotora de Justiça, que ingressara na carreira do
Ministério Público do Estado Alfa há cinco anos, em razão de sua
elevada expertise na área dos direitos humanos, foi convidada
pelo Governador do Estado a ocupar o cargo de Secretária
Estadual de Direitos Humanos.
À luz da sistemática constitucional, Maria:
(A) não pode exercer qualquer outra função pública, incluindo a
de Secretária de Estado, salvo uma de magistério;
(B) pode ocupar o cargo de Secretária de Estado, desde que haja
aquiescência expressa do Procurador-Geral de Justiça;
(C) pode ocupar o cargo de Secretária de Estado,
independentemente da aquiescência de qualquer órgão do
Ministério Público;
(D) não pode exercer outra função pública, incluindo a de
Secretária de Estado, salvo se for temporariamente afastada
do cargo de Promotora de Justiça;
(E) pode ocupar o cargo de Secretária de Estado, desde que haja
compatibilidade de horários com o cargo de Promotora de
Justiça e a soma das remunerações não ultrapasse o teto.

Gilvan resolveu adaptar um antigo moinho para, mantendo-o
com sua arquitetura histórica, transformá-lo também em uma
turbina eólica. Para tanto, chamou a restauradora de vidros de
janelas antigas Maria, que os retirou para depois reinseri-los nas
mesmas janelas, realizando a sua manutenção. Contratou
também Roberto para fabricar tijolos artesanais idênticos aos
originais, mas no final não foi necessário empregá-los na
construção.
No que concerne à classificação dos bens considerados em si
mesmos, a energia eólica, os vidros em restauração e os tijolos
artesanais podem ser classificados, respectivamente, como:
(A) bem imóvel, bens imóveis, bens móveis;
(B) bem móvel, bens móveis, bens imóveis;
(C) bem imóvel, bens imóveis, bens imóveis;
(D) bem móvel, bens imóveis e bens móveis;
(E) bem móvel, bens móveis e bens móveis.

41
Três irmãos pretendem comprar juntos um automóvel: Caio, 20
anos, pessoa com leve deficiência mental; Joana, 16 anos,
graduada em Turismo; e Natália, 17 anos, casada civilmente com
Jorge.
Para a celebração do negócio, deve-se levar em conta que Caio,
Joana e Natália são, respectivamente:
(A) absolutamente capaz, absolutamente capaz e absolutamente
capaz;
(B) absolutamente incapaz, absolutamente capaz e absolutamente
incapaz;
(C) relativamente incapaz, relativamente incapaz e absolutamente
incapaz;
(D) absolutamente incapaz, absolutamente capaz e relativamente
incapaz;
(E) relativamente incapaz, absolutamente incapaz e absolutamente
capaz.

42
A pequena cidade de Salgueiro recebeu, de repente, uma enorme
quantidade de pessoas, que estavam desabrigadas em razão de
desastre ambiental que devastara um vilarejo próximo.
Percebendo que precisavam de hospedagem e não existiam mais
acomodações na localidade, Gilberto decidiu se aproveitar da
situação e ofereceu quartos de sua grande casa para hospedar
algumas pessoas, cobrando o triplo do que as pousadas da região
cobravam.
Nesse caso, o contrato celebrado por Gilberto com os vizinhos
está viciado por:
(A) fraude contra credores;
(B) estado de perigo;
(C) erro;
(D) dolo;
(E) lesão.

Técnico Judiciário

44
Renato, Luana, Celso e Bárbara se uniram para constituir uma
pessoa jurídica de direito privado para o exercício de atividade
com finalidade não econômica.
Nesse caso, é correto afirmar que:
(A) haverá, entre os quatro, direitos e obrigações recíprocos;
(B) o estatuto poderá instituir categorias pelas quais alguns deles
tenham vantagens especiais;
(C) sua participação na pessoa jurídica será transmitida aos seus
herdeiros, se o estatuto não dispuser o contrário;
(D) competirá exclusivamente à assembleia geral alterar o
estatuto;
(E) sob pena de anulação, o estatuto deve conter, entre outros
elementos, a denominação, os fins e a sede da pessoa
jurídica.

45
A vedação a que o juiz condene o réu a pagar quantia superior
àquela que é pedida na petição inicial é uma consequência da
seguinte característica da jurisdição:
(A) inércia;
(B) substitutividade;
(C) natureza declaratória;
(D) contenciosidade;
(E) imperatividade.

46
Menor, com 16 anos de idade, intentou ação indenizatória em
face do condutor do veículo que o havia atropelado, causandolhe lesões corporais.
Para tanto, o autor outorgou instrumento de mandato ao
advogado contratado para lhe patrocinar a causa, sem estar
assistido pelo representante legal.
O vício processual em questão é:
(A) carência de ação, por ilegitimidade ativa ad causam;
(B) falta de capacidade de ser parte, em relação ao autor;
(C) falta de capacidade para estar em juízo, em relação ao autor;
(D) falta de capacidade postulatória;
(E) não há vício.
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O Ministério Público, por intermédio de seu Promotor de Justiça
com atribuição, autorizado pelo ordenamento jurídico, ajuíza
uma ação, em nome próprio, na defesa dos interesses de um
incapaz.
Nesse caso, é correto afirmar que o Ministério Público atuará na
qualidade de:
(A) legitimado ativo ordinário;
(B) substituto processual;
(C) assistente litisconsorcial;
(D) representante legal;
(E) sucessor processual.

Quanto ao “tempo do crime”, o Código Penal brasileiro adota a
teoria:
(A) da atividade;
(B) do resultado;
(C) da ubiquidade;
(D) da consumação;
(E) do efeito.

48
Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas
atribuições serão determinadas pelas normas de organização
judiciária.
Dentre as hipóteses abaixo, aquela que configura incumbência do
escrivão ou chefe de secretaria é:
(A) efetuar avaliações, quando for o caso, e auxiliar o juiz na
manutenção da ordem;
(B) verter para o português as declarações das partes e das
testemunhas que não conhecerem o idioma nacional;
(C) manter a guarda e a conservação de bens penhorados,
arrestados, sequestrados ou arrecadados no curso do
processo;
(D) fornecer certidão de qualquer ato independentemente de
despacho, observadas as disposições referentes ao segredo
de justiça;
(E) manter sob sua guarda os autos, não permitindo que saiam
do cartório, ainda que tenham que seguir à conclusão do juiz.

49
Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de
busca e apreensão domiciliar:
(A) fora do período de luminosidade solar;
(B) após as 18h ou antes das 6h;
(C) após as 20h ou antes das 8h;
(D) após as 21h ou antes das 5h;
(E) fora do horário de expediente forense.

52
Sobre a aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que:
(A) pelo princípio da extraterritorialidade, aplica-se a lei penal
brasileira aos fatos puníveis praticados no território nacional,
quando o agente for estrangeiro;
(B) a lei brasileira adota o princípio da territorialidade como
regra, ainda que de forma atenuada, uma vez que ressalva a
validade de convenções e tratados internacionais;
(C) o princípio da nacionalidade ou da personalidade permite a
extensão da jurisdição penal do Estado titular do bem lesado
para além dos seus limites territoriais;
(D) o princípio real, de defesa ou de proteção permite a aplicação
da lei penal da nacionalidade do agente, pouco importando o
local em que o crime foi praticado;
(E) o princípio da universalidade ou cosmopolita aplica-se à lei
penal da nacionalidade do agente, pouco importando o local
em que o crime foi praticado.

53
Após diplomação, no exercício da atividade legislativa, o
Vereador do Município X é flagrado exigindo o repasse de parte
dos salários dos integrantes do seu gabinete para a conta de uma
terceira pessoa a ele vinculada.
Em tal situação, a competência para o processo e julgamento do
fato é do(a):
(A) Supremo Tribunal Federal;
(B) Superior Tribunal de Justiça;
(C) Tribunal de Justiça de Rondônia;
(D) Turma Recursal;
(E) Juízo de Direito estadual de primeiro grau.

50
Quanto à interpretação da norma penal incriminadora, fica
vedada a realização de:
(A) interpretação declarativa;
(B) interpretação restritiva;
(C) interpretação analógica;
(D) interpretação extensiva;
(E) analogia in malam partem.

Técnico Judiciário
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As infrações penais de menor potencial ofensivo devem,
preferencialmente, ser processadas e julgadas no âmbito dos
Juizados Especiais Criminais.
A Lei nº 9.099/1995, no entanto, fixa duas hipóteses expressas
em que o fato poderá ser apurado no Juízo Criminal Comum,
quais sejam:
(A) não ser o acusado encontrado para ser intimado ou a infração
penal ter sanção que exige instrução criminal para a sua
imposição;
(B) complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a
formulação da denúncia ou não ser o acusado encontrado
para ser citado;
(C) multiplicidade de autores do fato, por condutas praticadas
em concurso de pessoas, ou quando o fato apurado
demandar a realização de perícia complexa;
(D) elevada ofensividade e repercussão em concreto da conduta
ou impossibilidade de localização do autor do fato para
intimação dos atos processuais;
(E) duração excessiva da instrução processual, sem justa causa,
ou quando houver conexão entre a infração penal comum e a
de menor potencial ofensivo.

Uma empresa pública atua em um ambiente estável e adota
estratégia conservadora e defensiva. Nesse contexto, a estratégia
de recursos humanos relativa ao treinamento e desenvolvimento
de pessoas deve estar voltada para a construção de
competências com foco no longo prazo e na sustentação da
eficiência dos processos.
São abordagens de treinamento alinhadas à estratégia
conservadora e defensiva:
(A) treinamento no cargo; treinamento genérico para a
flexibilidade;
(B) treinamento externo; treinamento em equipe;
(C) treinamento no cargo; treinamento individualizado;
(D) treinamento específico; treinamento externo para a
inovação;
(E) treinamento externo e interno; treinamento genérico para a
flexibilidade.

55
Em relação aos atos jurisdicionais, uma das espécies de atos do
juiz que não demanda fundamentação, sem que importe em
violação da garantia do Art. 93, inciso IX, da Constituição da
República de 1988, corresponde a:
(A) despachos;
(B) decisões interlocutórias simples;
(C) decisões interlocutórias mistas;
(D) sentenças;
(E) acórdãos.

56
Uma organização introduziu recentemente um novo sistema para
prestação de contas das despesas das diversas áreas. Alguns
funcionários de áreas de apoio administrativo estão bastante
resistentes ao novo sistema, alegando que ele “exige tantas
informações, que iremos passar horas para conseguir prestar
contas até das pequenas despesas, como as de táxi”. O novo
sistema é uma mudança importante para a organização, e a
direção acredita que a resistência desse pequeno grupo se deve à
falta de conhecimento sobre o impacto positivo do novo sistema
para a organização como um todo.
Tendo como certa essa premissa, a direção deveria adotar, como
tática para superar a resistência à mudança:
(A) negociação;
(B) cooptação;
(C) facilitação e apoio;
(D) participação na tomada de decisão;
(E) ações de comunicação e educação.
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58
Em uma organização, o mapeamento de competências apontou a
necessidade de desenvolver nos gerentes a competência
“comunicação”, envolvendo as capacidades “conhecimentos de
língua portuguesa”; “disposição para oferecer feedback“ e
“interesse e atenção ao interlocutor”. A direção da organização
quer que o desenvolvimento dessa competência seja priorizado
nos processos de treinamento e desenvolvimento.
Tendo em vista as capacidades que precisam ser desenvolvidas,
são formas de treinamento adequadas:
(A) ensino a distância; atribuição de projetos; coaching;
(B) treinamento em sala de aula; coaching; treinamentos
experienciais;
(C) treinamentos experienciais; treinamento no cargo; ensino a
distância;
(D) mentoria; ensino a distância; treinamento em sala de aula;
(E) treinamento no cargo; exercícios de simulação de papéis;
coaching.

59
Considere os itens a seguir.
I. “Serve como ponto de partida para o estabelecimento de um
programa de contabilização de custos”.
II. “Se usada de forma predominante, impede que se tenha uma
visão global dos gastos do governo”.
III. “Tende a gerar rivalidades interorganizacionais na obtenção
de dotações”.
Os itens apresentados acima referem-se a características
relacionadas à:
(A) abertura de créditos adicionais;
(B) classificação institucional da despesa;
(C) classificação programática da despesa;
(D) descentralização de créditos orçamentários;
(E) regionalização de programas no PPA.
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63

Na execução do orçamento público, as receitas e as despesas são
processadas em estágios. Suponha que em um dado exercício
financeiro uma despesa tenha registrado apenas o
comprometimento do crédito orçamentário, sem cumprir os
demais estágios.
Ao final do exercício, essa despesa:
(A) deverá ser cancelada;
(B) será inscrita em restos a pagar processados;
(C) será classificada como despesa em liquidação;
(D) será transferida para o próximo exercício financeiro;
(E) poderá ser inscrita em restos a pagar não processados.

Na sala de arquivos de um escritório há 7 armários, cada um com
7 gavetas, sendo que cada gaveta comporta 15 pastas.
Os armários são identificados por A, B, C, ..., G.
As gavetas são numeradas com 1, 2, 3, ..., 7.
As pastas são numeradas com 01, 02, 03, ..., 15.
A localização de uma pasta é dada por um código que indica o
armário, a gaveta e a posição onde ela está. Por exemplo, uma
pasta com o código B403 significa que ela é a 3ª pasta da gaveta 4
do armário B.
Todas as pastas foram arquivadas em ordem, nenhum lugar ficou
vazio e a última pasta colocada no arquivo foi a de código D512.
O número total de pastas desse arquivo é:
(A) 338;
(B) 342;
(C) 366;
(D) 387;
(E) 398.

61
Três funcionários de um escritório foram designados para
digitalizar todos os documentos de um processo antigo, e
levaram, nessa tarefa, 8 horas e 40 minutos.
Se dois funcionários a mais tivessem sido convocados para se
juntar aos outros nesse trabalho, o tempo de digitação teria sido
reduzido em:
(A) 3 horas e 28 minutos;
(B) 3 horas e 42 minutos;
(C) 4 horas e 12 minutos;
(D) 4 horas e 38 minutos;
(E) 5 horas e 12 minutos.

62
Jonas pediu um empréstimo de R$ 5000,00 em uma corretora,
com juros de 2% ao mês e pagamento em duas partes (não
necessariamente iguais), em 30 e 60 dias do empréstimo.
Ao fim de 30 dias, Jonas pagou R$ 2800,00 e, 30 dias depois,
pagou o restante, liquidando a dívida.
O valor da segunda parcela que Jonas pagou para liquidar o
empréstimo foi:
(A) R$ 2300,00;
(B) R$ 2346,00;
(C) R$ 2400,00;
(D) R$ 2402,00;
(E) R$ 2600,00.

64
Observe a sequência de figuras a seguir.

Mantendo o padrão apresentado nas figuras acima, o número de
bolinhas da figura 15 é:
(A) 238;
(B) 244;
(C) 258;
(D) 270;
(E) 304.

65
As amigas Alice e Bianca estão entre as 6 pessoas classificadas em
um concurso e esperam a entrevista com a banca examinadora.
Os classificados receberão aleatoriamente números de 1 a 6, que
determinarão a ordem em que eles serão entrevistados.
A probabilidade de que Alice e Bianca fiquem vizinhas nessa fila é:
(A) 1/2;
(B) 1/3;
(C) 1/4;
(D) 1/5;
(E) 1/6.

66
Considere a expressão:

O valor de x é:
(A) 57;
(B) 59;
(C) 63;
(D) 65;
(E) 69.
Técnico Judiciário
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70

Pedro afirmou: “Nesse mesmo dia do ano passado a idade do
meu filho era a terça parte da minha idade e, daqui a 12 anos, eu
terei o dobro da idade dele.”
No dia em que Pedro fez essa afirmação, ele tinha:
(A) 38 anos;
(B) 39 anos;
(C) 40 anos;
(D) 41 anos;
(E) 42 anos.

Maria está presente à sessão de julgamento do recurso de
apelação, na qualidade de recorrente, em um processo
consistente em ação de cobrança em que figura como parte
autora.
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, Maria:
(A) pode diretamente, e independentemente de autorização,
gravar a sessão;
(B) pode, exclusivamente por meio de seu advogado, e
independentemente de autorização, gravar a sessão;
(C) pode, exclusivamente por meio de seu advogado, e mediante
prévia autorização judicial, gravar a sessão;
(D) não pode gravar diretamente a sessão, exceto se obtiver
prévia autorização da parte contrária;
(E) não pode gravar diretamente a sessão, exceto se obtiver
prévia autorização judicial publicada no Diário Oficial.

68
João, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, no exercício das funções, deixou de atender a
requisição para defesa da Fazenda Pública, na medida em que
não respondeu a ofício da Procuradoria Geral do Estado, que
requisitava informações e documentos imprescindíveis para
instrução de ação indenizatória em que o Estado de Rondônia
figura como réu.
Levando em consideração que é a primeira vez que o servidor
pratica falta funcional, após o devido processo administrativo
disciplinar, de acordo com a Lei Complementar nº 68/1992, que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do
Estado de Rondônia, João está sujeito, em tese, à sanção de:
(A) repreensão;
(B) demissão;
(C) advertência;
(D) suspensão de até dez dias;
(E) suspensão de até noventa dias.

69
Maria, servidora pública estadual de Rondônia, foi ocupante do
cargo efetivo de professora estadual de janeiro de 2005 a janeiro
de 2015, ocasião em que requereu sua exoneração para tomar
posse em novo cargo efetivo, qual seja, Técnico Judiciário do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, diante de sua
aprovação em concurso público. Desde que tomou posse no novo
cargo no âmbito do Judiciário estadual, Maria encontra-se em
efetivo exercício.
Consoante dispõe o plano de carreiras, cargos e salários dos
servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Lei
Complementar nº 568/2010), em janeiro de 2020, Maria passou a
fazer jus:
(A) ao abono de permanência, que equivale a 11% de seus
vencimentos;
(B) ao adicional de incentivo, que corresponde a 10% do seu
respectivo padrão;
(C) à gratificação por tempo de serviço, que equivale a 5% de
seus vencimentos;
(D) ao adicional de produtividade, que corresponde a 15% do seu
respectivo padrão;
(E) à gratificação por tempo de contribuição, que equivale a 21%
de seus vencimentos.
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Redação
O tema desta redação é: onde viver, neste pequeno planeta, de
forma conveniente, adequada e prazerosa? Um romancista
português, Eça de Queiroz, escreveu uma obra genial, “A Cidade
e as Serras”, na qual compara a vida em uma pequena aldeia
portuguesa com a vivida na grande cidade de Paris, mostrando
aspectos positivos e negativos de ambas. O progresso das viagens
espaciais talvez mostre uma opção futura: viver no planeta Terra
ou em outro?
Num texto dissertativo-argumentativo, em linguagem culta, com
no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, você vai expor suas
opiniões, apoiadas em argumentos convincentes, sobre a ideia de
local adequado para poder desfrutar de uma vida plena.

Técnico Judiciário



Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

FGV Conhecimento

Folha de rascunho para redação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Técnico Judiciário



Tipo 1 Cor BRANCA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Técnico Judiciário

FGV Conhecimento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Técnico Judiciário

FGV Conhecimento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Técnico Judiciário

FGV Conhecimento



Realização

