
 

 

 
 

      BOMBEIRO MILITAR TEMPORÁRIO CBM RO  

 
      B01 - SOLDADO BM TEMPORÁRI O (QPBMT) 

Turno: MANHÃ 
Tipo de Prova 

1 
Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obr igatório a marcação do tipo de 
prova no cartão de respostas. Caso não marque o tip o de prova, o cartão de 
respostas não será lido e estará automaticamente el iminado do Processo 
Seletivo.  

 
 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A vida é feita de escolhas. Quando você dá um pass o para frente,  

alguma coisa fica para trás.” (Caio Fernando Abreu) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco 

alternativas de resposta (A, B, C, D, E). 

 
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
Duração da prova:  4 HORAS 

 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
Por motivo de segurança: 

 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e/ou bebedouros. 

 

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 

pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de 

sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1 

Texto para as questões de 01 a 03. 

O que fazer quando alguém “surta”? 

Para a medicina, surtar é entrar em um quadro psicótico 
agudo. Esse quadro antigamente era chamado de loucura, 
mas eu não gosto dessa expressão 

Arthur Guerra   -   25 de outubro de 2022 

Antes de mais nada, vamos diferenciar o termo médico 
surto do popular “surto”. Para a medicina, surtar é entrar 
em um quadro psicótico agudo. Esse quadro antigamente 
era chamado de “loucura”, mas eu não gosto dessa 
expressão. 

O que vamos tratar aqui é do vocábulo popular, que pode 
ser aplicado para uma série de situações, como 
descontrole emocional, ataque de pânico, desajuste de 
comportamento. 

Fiquei com vontade de falar sobre isso porque 
recentemente viralizou um vídeo gravado dentro de um 
avião em que, por algum motivo, um passageiro se 
descontrolava, se debatia muito, superagitado, e todos na 
cabine estavam sem saber o que fazer. Será que é preciso 
segurar essa pessoa? Controlá-la? Levá-la para o hospital 
tão logo quando possível? 

O que fazer se alguém perto de nós entrar em um quadro 
parecido com o desse passageiro? Uma curiosidade. Casos 
como o desse homem não são tão raros. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, existe uma expressão para descrever 
pessoas que ficam violentas, indisciplinadas e inquietas no 
voo: raiva aérea. Só em 2021, auge da pandemia, foram 
mais de 5.000 casos, sendo a maioria causados pelo uso de 
máscara. Bebida e, especialmente, bebida misturada com 
remédios também podem eventualmente fazer alguém 
surtar. 

Em primeiro lugar, tenha muita calma e, se vocês 
estiverem em um ambiente fechado, procure retirar 
objetos que possam, sem querer, quebrar ou ferir a pessoa 
que está excitada. Procure conter essa pessoa, abraçando-
a fortemente. Isso é importante para que ela, na sua 
agitação, não se machuque. 

Agora, se porventura a inquietação dessa pessoa começar 
a aumentar ao ponto de, por exemplo, ela bater a cabeça 
na parede ou ter a intenção de se machucar, é 
fundamental levá-la para um pronto-socorro, nem que seja 
à força. Qualquer PS público ou privado está capacitado 
para atender uma pessoa assim. O Samu também está. 

Se o surto acontecer durante uma viagem de avião, os 
comissários de bordo estão orientados a perguntar se 
existe um médico entre os passageiros.   Os voos 
internacionais, cujas viagens são longas, carregam um kit 
médico, que, entre outros remédios, tem aqueles voltados 
para quadros psiquiátricos. Geralmente são drogas da 
classe dos calmantes, que vão ajudar a tranquilizar quem 
está agitado,   permitindo que a viagem siga sossegada até 
o pouso, quando esse passageiro deverá ser encaminhado 
a um hospital ou médico. 

Dr. Arthur Guerra é professor da Faculdade de Medicina da USP, da 

Faculdade de Medicina do ABC e cofundador da Caliandra Saúde Mental. 

GUERRA, Arthur. O que fazer quando alguém “surta”? Forbes Brasil, 25 de 
outubro de 2022. Colunas. Disponível em: 
https://forbes.com.br/forbessaude/2022/10/arthur-guerra-o-que-fazer-
quando-alguem-surta/ 

 

De acordo com o texto, 

 

(A) a palavra surto é utilizada de modo errado pela 
população, devendo haver somente o uso médico 
desse termo. 

(B) as pessoas que manifestam quadros psicóticos agudos 
são atualmente diagnosticadas como loucas. 

(C) aeronaves geralmente têm médicos e remédios 
calmantes disponíveis para eventuais casos de surto 
dentro do avião. 

(D) é preciso atendimento hospitalar quando a inquietação 
de um indivíduo tende a atos mais violentos contra si 
próprio. 

(E) a raiva aérea é quase sempre causada pelo uso de 
bebida alcoólica misturada com remédios psiquiátricos. 

 

Questão 2 

Na oração inicial do último período do texto (“Geralmente 
são drogas da classe dos calmantes...”), o sujeito 
gramatical do verbo “ser” se encontra implícito na frase, 
mas seu referente é recuperável no período 
imediatamente anterior (“remédios”). Nesse caso, 
percebe-se que foi utilizada uma figura de sintaxe 
chamada: 

 

(A) azeugma. 

(B) anacoluto. 

(C) hipérbato. 

(D) polissíndeto. 

(E) metáfora. 

 

Questão 3 

Ao fazer uso de “PS” para se referir a “pronto-socorro” (6º 
parágrafo), o autor se vale do processo de formação de 
palavras que cria: 

 

(A) palavras derivadas. 

(B) palavras compostas. 

(C) palavras híbridas. 

(D) onomatopeias. 

(E) siglas. 
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Questão 4 

Leia a tirinha abaixo. 

 
PROFISSIONAL de Cibersegurança.  

Vida de suporte, 17/10/2022.  
Disponível em: https://vidadesuporte.com.br/wp-
content/uploads/2022/10/Suporte_3071-1.jpg. 

Com base na leitura dessa tirinha, infere-se que: 

 

(A) os profissionais de cibersegurança não são respeitados 
pelas empresas em que trabalham. 

(B) há uma disputa entre empresas e profissionais de 
cibersegurança no quesito fama profissional. 

(C) as empresas não se preocupam em ter profissionais de 
cibersegurança em seu quadro de funcionários. 

(D) os profissionais de cibersegurança são pessoas famosas 
que provocam filas para autógrafos. 

(E) não há profissionais de cibersegurança suficientes para 
cobrir as demandas das empresas. 

 

Questão 5 

“A juba de um leão é uma característica marcante: quanto 
maiores e mais escuras essas mechas, mais atraentes os 
reis da selva são para as leoas. Este exemplo clássico de 
dimofismo sexual é exibido principalmente pelos machos 
da espécie. 

No entanto, os zeladores do Topeka Zoo and Conservation 
Center, no Kansas (EUA), relataram que no final do outono 
de 2020, uma de suas leoas, Zuri, desenvolveu uma mini-
juba própria. ‘É extremamente raro. Nós nunca ouvimos 
sobre isso acontecer até vermos Zuri’, disse Shanna 
Simpson, cuidadora de animais do Topeka Zoo. [...]” 

 
ZOOLÓGICO tenta entender como uma de suas leoas ganhou juba. 
Planeta, 25 de outubro de 2022. Disponível em: 
https://www.revistaplaneta.com.br/zoologico-tenta-entender-como-
uma-de-suas-leoas-ganhou-juba/.  

 

A expressão, No entanto, presente no início do segundo 
parágrafo desse excerto, pode ser substituída, sem 
prejuízo de sentido ao enunciado em que ela ocorre, por: 

 

(A) “ademais”. 

(B) “contudo”. 

(C) “além disso”. 

(D) “outrossim”. 

(E) “destarte”. 

 

Questão 6 

“A escritora Annie Ernaux foi a escolhida para receber o 
Prêmio Nobel de Literatura de 2022 por sua “coragem e 
acuidade clínica para descortinar as raízes, os 
estranhamentos e os constrangimentos coletivos da 
memória pessoal” e por refletir sobre “uma vida marcada 
por grandes disparidades de gênero, linguagem e classe”, 
segundo comunicado da Real Academia de Ciências da 
Suécia. Professora universitária aposentada de literatura, a 
francesa é a 17ª mulher e a primeira de seus país a 
conquistar o reconhecimento. Escreveu cerca de 20 livros. 
Quatro deles foram publicados no Brasil pela Fósforo 
Editora. Recentemente, a autora teve sua participação 
confirmada na 20ª edição da Festa Literária Internacional 
de Paraty, a Flip, que este ano acontece entre os dias 23 e 
27 de novembro. [...]” 

 
QUEIROZ, Christina. Nobel de Literatura premia francesa Annie Ernaux. 
Pesquisa Fapesp, 6 de outubro de 2022. Disponível em: 
https://revistapesquisa.fapesp.br/nobel-de-literatura-premia-francesa-
annie-ernaux/.  

Qual das alternativas abaixo identifica corretamente o tipo 
de sujeito da oração em destaque nesse trecho? 

 

(A) Sujeito simples. 

(B) Sujeito composto. 

(C) Sujeito oculto ou elíptico. 

(D) Sujeito indeterminado. 

(E) Sujeito inexistente. 
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Questão 7 

Observe, no fragmento a seguir, a oração sublinhada. 

“O café é uma bebida popular que, ao entrar na boca, 
inevitavelmente entra em contato com os dentes. É um 
líquido ácido - o pH dele está em torno de 5, em uma 
escala que vai de 1 a 14 - e contém taninos, que 
promovem manchas nos dentes.” 
LLAMBÍAS, Felipe. É melhor escovar os dentes antes ou depois de tomar 
café? Como evitar manchas. BBC Brasil, 24 de outubro de 2022. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63334188.  

 

A oração grifada pode adquirir, no contexto em que ela foi 
empregada, uma ideia de: 

 

(A) comparação. 

(B) finalidade. 

(C) tempo. 

(D) consequência. 

(E) concessão. 

 

Questão 8 

Leia o meme a seguir. 

 

 
Artes Depressão, 12/11/2019. Disponível em:  
https://pt-br.facebook.com/ArtesDepressao/photos/a. 

196281473834625/2397975413665209/?type=3&theater 

 

Nesse meme, há o uso da palavra “doguinho” no lugar de 
“cachorrinho”. Ao radical dog (“cão”, em inglês), foi 
acrescentado um afixo de diminutivo da língua portuguesa, 
dando origem a um empréstimo linguístico derivado por: 

 

(A) prefixação. 

(B) sufixação. 

(C) prefixação e sufixação. 

(D) parassíntese. 

(E) regressão. 

 

Questão 9 

Indique a frase em que a inserção do acento indicativo de 
crase se faz necessária em alguma expressão. 

 

(A) A Missa do Galo acontece na época do Natal. 

(B) Choveu em todas as manhãs em que fui para a praia. 

(C) A professora entregou a redação aos alunos. 

(D) A meia-noite, todos os sinos param de badalar. 

(E) As peças de roupa foram enviadas para a loja do 
centro. 

 

Questão 10 

No fragmento “O metaverso já é um termo popular entre 
os gamers brasileiros. Uma pesquisa da Bayz, plataforma 
especializada em criptogames, mostra que 
aproximadamente 9 em cada 10 jogadores revelam 
conhecer, em algum nível, o ecossistema de tecnologias 
imersivas.” (Forbes Brasil, 25/10/22). 

 

O primeiro par de vírgulas foi empregado para: 

 

(A) isolar uma estrutura de aposto explicativo. 

(B) separar termos de uma enumeração. 

(C) isolar um adjunto adverbial de grande extensão 
deslocado. 

(D) suprimir um verbo já utilizado no enunciado. 

(E) isolar uma estrutura de vocativo. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Questão 11 

A partir da afirmação "Mario está confuso ou está com 
medo" pode-se afirmar que sua negação equivale à: 

 

(A) Mario não está confuso ou não está com medo. 

(B) Mario não está confuso e não está com medo. 

(C) Mario não está confuso e está com medo. 

(D) Mario está confuso e não está com medo. 

(E) Mario está confuso, mas não está com medo. 

 

Questão 12 

Três ângulos de um triângulo medem 3x+2, 3x+3 e 3x+4, 
respectivamente. Dessa forma, qual é o valor de x? 

 

(A) 19 

(B) 18 

(C) 17 

(D) 16 

(E) 15 

 

Questão 13 

Um lote quadrado possui área igual a 64 m². Para construir 
uma cerca que o delimite é necessário saber quantos 
metros lineares o lote possui. Dessa forma, sabendo que 
serão dadas duas voltas ao redor do terreno, quantos 
metros de cerca serão necessários? 

 

(A) 32 

(B) 36 

(C) 48 

(D) 56 

(E) 64 

 

Questão 14 

Pedro lançou dois dados não viciados em sequência com o 
intuito de descobrir algumas probabilidades a respeito 
desses lançamentos. Nos lançamentos de Pedro, qual é a 
probabilidade de se obter 3 no primeiro lançamento e 6 no 
segundo lançamento? 

 

(A) 
�

�
 

(B) 
�

��
 

(C) 
�

��
 

(D) 
�

��
 

(E) 
�

�
 

 

Questão 15 

O produto entre um número e seu sucessor é igual a 240. 
Sabendo que ambos são números naturais, qual é o valor 
da soma desses números? 

 

(A) 31 

(B) 36 

(C) 46  

(D) 52  

(E) 54 

 

Questão 16 

Pedro deseja comprar uma camisa que custa x reais. 
Porém, ele só possui 20% do valor total da camisa. 
Sabendo que Pedro possui R$ 12,00, quanto falta para 
conseguir comprar a camisa? 

 

(A) R$ 60,00 

(B) R$ 48,00 

(C) R$ 42,00 

(D) R$ 56,00 

(E) R$ 50,00 

 

Questão 17 

Paulo colocou o seguinte nome em sua rede wi-fi "primos 
entre 1 e 10". Sabendo que sua senha corresponde aos 
elementos do conjunto cuja formação está indicada no 
próprio nome da rede, e que a senha possui apenas 
números, quantos algarismos essa senha possui? 

 

(A) 8 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 5 

(E) 4 

 

Questão 18 

Qual é a diferença entre o volume de um cubo de aresta 3 
m e um paralelepípedo de arestas 4 m, 5 m e 6 m? 

 

(A) 98 m³ 

(B) 97 m³ 

(C) 93 m³ 

(D) 92 m³ 

(E) 90 m³ 
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Questão 19 

A soma dos ângulos de um triângulo equilátero é o 
quádruplo do lado deste triângulo. Qual é o seu 
perímetro? 

 

(A) 135 

(B) 145 

(C) 160 

(D) 175 

(E) 180 

 

Questão 20 

Em certo guarda-roupa há camisas e calças divididas em 
duas repartições internas feitas para não misturar tipos de 
roupas. A primeira repartição possui apenas camisas e a 
segunda, calças. Retira-se uma quantidade n de camisas e 
coloca-se na repartição de calças. Da mesma forma, uma 
mesma quantidade n de calças é retirada da repartição 
original e colocada na primeira repartição. Depois dessas 
operações, o que se pode afirmar sobre o número de 
calças na primeira repartição e o número de camisas na 
segunda repartição? 

 

(A) O número de calças na primeira repartição é maior que 
o número de camisas na segunda. 

(B) O número de calças na primeira repartição é menor 
que o número de camisas na segunda. 

(C) O número de calças na primeira repartição é igual ao 
número de camisas na segunda. 

(D) O número de calças na primeira repartição excede em 
2n o número de camisas na segunda. 

(E) O número de calças na primeira repartição excede em 
n o número de camisas na segunda. 

 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

Questão 21 

Segundo a Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Rondônia, os órgãos que constituem o Comando 
– Geral e são destinados a realizar a administração das 
atividades de recursos humanos, ensino, logística e gestão 
orçamentária e financeira, são os órgãos de: 

 

(A) apoio. 

(B) execução. 

(C) direção. 

(D) recrutamento. 

(E) atividade. 

 

Questão 22 

Leia as afirmativas abaixo. 

Compete ao CBMRO exercer o poder de polícia na área de 
sua competência, especialmente: 

I – na fiscalização de empresas especializadas na produção 
e comercialização de produtos destinados à prevenção de 
desastres e sinistros, à segurança contra incêndio e pânico 
em edificações, particularmente quanto à recarga de 
extintores de incêndio. 

II – na fiscalização do armazenamento, estocagem e 
transporte de cargas e produtos perigosos no território do 
Estado de Rondônia. 

III – na fiscalização de atividades que representem risco 
potencial de desastres e sinistros. 

IV – na fiscalização das instalações e medidas de segurança 
contra incêndio dos veículos automotores. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, III e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
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Questão 23 

Em consonância com a Lei nº 2204 de 18 de dezembro de 
2009, assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) O Comando Geral, órgão máximo executivo do CBMRO, 
compreende a Diretoria de Comunicação Social. 

(B) A Corregedoria-Geral pertence à composição do 
Estado-Maior-Geral. 

(C) A Coordenadoria de Pessoal, subordinada ao 
Subcomandante-Geral, é o órgão de disciplina, 
orientação e fiscalização das atividades funcionais e da 
conduta dos militares da Instituição. 

(D) A Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e 
Finanças, subordinada ao Chefe do Estado-Maior-Geral, 
é o órgão responsável por todas as atividades de 
ensino, com competência para planejar, coordenar, 
fiscalizar o ensino em todas suas modalidades. 

(E) A Coordenadoria de Atividades Técnicas é o órgão 
máximo responsável pelo controle e observância dos 
requisitos técnicos contra incêndio e pânico das 
edificações e áreas de risco no Estado de Rondônia. 

 

Questão 24 

Leia o excerto abaixo. 

“Os ____________ são âmbitos de convivência entre os 
Policiais-Militares da mesma categoria e têm a finalidade 
de desenvolver o espírito de camaradagem, em ambiente 
de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.” 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna do trecho acima. 

 

(A) Círculos Hierárquicos. 

(B) Ciclos Disciplinários. 

(C) Círculos de Confiança. 

(D) Ciclos Policiais. 

(E) Círculos Sociais Armamentistas. 

 

Questão 25 

De acordo com o Estatuto da PMRO, em relação à 
hierarquização, assinale a alternativa que contém uma 
graduação pertencente ao círculo de praças especiais. 

 

(A) Capitão PM. 

(B) Aluno-a-Oficial de Administração PM. 

(C) Subtenente PM. 

(D) Segundo Sargento PM. 

(E) Soldado PM 1ª Classe. 

 

Questão 26 

Para ingresso no Serviço Militar Temporário - SMT é 
exigido o seguinte grau de escolaridade para cada Quadro, 
respectivamente: 

 

(A) nível médio, para o Quadro Complementar de Oficiais 
Bombeiro Militar Temporário – QCOBMT. 

(B) nível fundamental, para o Quadro de Oficiais Bombeiro 
Militar Combatente Temporário – QOBMT. 

(C) nível superior, para o Quadro de Oficiais Bombeiro 
Militar Combatente Temporário – QOBMT. 

(D) nível médio, para o Quadro de Oficiais Bombeiro Militar 
Combatente Temporário – QOBMT. 

(E) nível fundamental, para o Quadro de Praças Bombeiro 
Militar Temporário – QPBMT. 

 

Questão 27 

Durante o Serviço Militar Temporário, o Soldado da 3ª 
Classe Temporário terá direito a remuneração com a 
seguinte estrutura base: 

 

(A) 20% (vinte por cento) do soldo do Soldado BM classe 
única de carreira. 

(B) 35% (trinta e cinco por cento) do soldo do Soldado BM 
classe única de carreira. 

(C) 50% (cinquenta por cento) do soldo do Soldado BM 
classe única de carreira. 

(D) 70% (setenta por cento) do soldo do Soldado BM classe 
única de carreira. 

(E) 80% (oitenta por cento) do soldo do Soldado BM classe 
única de carreira. 
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Questão 28 

Segundo a Lei que estabelece requisitos para o ingresso de 
militares temporários no Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Rondônia, assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Após o período de 18 meses na graduação de Aspirante 
a Oficial BM Temporário, o Bombeiro Militar 
Temporário será promovido ao posto de Segundo 
Tenente BM Temporário nos seus respectivos Quadros. 

(B) Os Aspirantes a Oficial BM Temporário após o Curso de 
Adaptação serão declarados Oficiais BM Temporário. 

(C) Os Militares Temporários adquirem estabilidade, e 
após serem desligados do serviço ativo, passam a 
compor a reserva não remunerada do CBMRO. 

(D) O Militar Temporário que permanecer no mínimo 2 
meses, com aproveitamento bom, quando de sua 
passagem para a reserva não remunerada do CBMRO, 
após ser desligado do serviço ativo, receberá o título de 
habilitação equivalente de Bombeiro Civil expedido 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Rondônia - CBMRO. 

(E) Após o Curso de Formação os Oficiais BM Temporários 
terão direito à remuneração similar, mas não superior, 
a de um Oficial BM de carreira de mesma classe ou 
nível e escala hierárquica. 

 

Questão 29 

Leia as afirmativas abaixo. 

O desligamento do Militar Temporário, de que trata a Lei 
N° 5.229, ocorrerá por ato do Comandante-Geral, nas 
seguintes hipóteses: 

I - ao final do período de prestação do serviço.  

II - a qualquer tempo, mediante requerimento do Militar 
Temporário. 

III - ter sido punido com 3 (três) transgressões disciplinares 
de natureza média. 

IV - em atendimento aos interesses da Administração 
Pública e/ou incompatibilidade para desempenho das 
funções ocorridas posteriormente à sua contratação. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

Questão 30 

As Assessorias subordinam-se ao Comandante-Geral e são 
órgãos que prestam assessoramento administrativo e 
técnico, responsáveis pela realização de estudos, 
pesquisas, elaboração e controle de pareceres e o 
relacionamento com os Poderes e outros Órgãos. A 
chamada Assessoria Especial é responsável: 

 

(A) pelos assuntos relacionados à legislação específica e 
peculiar, elaboração de atos normativos do 
Comandante-Geral e legislação de interesse da 
Corporação. 

(B) por prestar assessoramento técnico, pela elaboração 
de estudos e pareceres de questões de direito, e 
aquelas compreendidas na política de administração 
geral da Corporação, exames de aspectos de legalidade 
dos atos que lhe forem submetidos, além de auxiliar a 
tomada de decisão de outros órgãos da Corporação, 
desde que previamente autorizado pelo Comandante 
Geral. 

(C) por auxiliar o Comandante-Geral na Assembleia 
Legislativa e demais órgãos e autoridades, no 
acompanhamento de matérias legislativas de interesse 
da Corporação. 

(D) por auxiliar o Comandante-Geral no Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON, no acompanhamento de assuntos, 
projetos e demandas de interesse da Corporação. 

(E) por assessorar o Comando da Corporação junto àquela 
Diretoria, no acompanhamento e execução de 
atividades, assuntos, e demandas de interesse da 
Corporação. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

Questão 31 

Analise e responda CORRETAMENTE. 

I- Tecla Alt. 
II- Tecla Esc. 
III- Tecla Insert. 

Os itens acima, se referem a teclas do teclado de um 
computador. Esses itens correspondem, respectivamente, 
as seguintes teclas de: 

 

(A) função, controle e função. 

(B) controle, controle e controle. 

(C) controle, função e controle. 

(D) função, função e controle. 

(E) controle, controle e função. 

 

Questão 32 

Assinale a alternativa que represente tanto um periférico 
de entrada, quanto de saída. 

 

(A) Webcam. 

(B) Teclado. 

(C) Mouse. 

(D) Monitor. 

(E) Pendrive. 

 

Questão 33 

No navegador de web Google Chrome, para que o usuário 
limpe os dados de navegação, qual atalho deve ser 
utilizado? 

 

(A) Alt + Del. 

(B) Ctrl + Shift + Del. 

(C) Ctrl + Del + Esc. 

(D) Del + Shift + Alt. 

(E) Shift + Del + Tab. 

 

Questão 34 

O ícone abaixo está presente no sistema operacional 
Windows 10. É CORRETO afirmar que ele corresponde 
ao(a): 

 

(A) visão de tarefas. 

(B) criar nova pasta. 

(C) configurações. 

(D) explorador de arquivos. 

(E) OneNote. 

 

Questão 35 

Pode-se afirmar que a fórmula “=soma(A1:A9)”, no MS-
Excel, tem como função: 

 

(A) realizar a soma das células A1 e A9, apenas. 

(B) realizar a soma das células que estão entre A1 e A9, 
excluindo-as. 

(C) realizar a soma das células A1 até a A9. 

(D) realizar a potencialização da célula A1 pela célula A9. 

(E) realizar a divisão de A1 por A9, e depois somar o 
resultado com as células A2 até a A8. 

 

Questão 36 

Analise a imagem e responda. 

 
A imagem acima representa um ícone localizado na guia 
Página Inicial e no grupo Número, do programa MS-Excel 
2016. É correto afirmar que ele é responsável por: 

 

(A) diminuir casas decimais. 

(B) mesclar células. 

(C) formatar como porcentagem. 

(D) formatar como dólar, euro, ou outra moeda. 

(E) formatar como um separador de milhar. 

 

Questão 37 

Em qual guia, do MS-Word 2016, é possível encontrar o 
grupo “Citações e Bibliografia”? 

 

(A) Correspondências. 

(B) Revisão. 

(C) Exibir. 

(D) Referências. 

(E) Arquivo. 

 

Questão 38 

Para que um usuário do MS-Word 2016 insira uma nota de 
rodapé em seu documento, ele pode se utilizar de qual 
atalho? 

 

(A) Ctrl + I. 

(B) Shift + Ctrl + P. 

(C) Ctrl + Esc + C. 

(D) Alt + N. 

(E) Alt + Ctrl + F. 
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Questão 39 

“Recurso que permite se conectar a serviços do próprio 
Site.” 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

 

(A) URL. 

(B) Links. 

(C) Hiperlinks. 

(D) HTML. 

(E) Telnet. 

 

Questão 40 

Assinale a alternativa que corresponda a função do espaço 
Cc, presente na caixa de mensagem do correio eletrônico. 

 

(A) Utilizado para colocar o assunto que se refere a 
correspondência. 

(B) Espaço destinado para o endereço de e-mail do 
destinatário. 

(C) Utilizado para que cópias da mensagem sejam 
enviadas, sem que os destinatários saibam. 

(D) Local para que o usuário coloque o endereço de e-mail 
da pessoa que ele deseja enviar uma cópia. 

(E) Espaço destinado para o e-mail do remetente. 

 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA 

Questão 41 

Inaugurado em 1783, em Rondônia, o Real Forte Príncipe 
da Beira visava assegurar: 
 

(A) o controle espanhol das terras recém conquistadas. 

(B) a criação do território do Vale do Guaporé. 

(C) a efetivação da política de expansão da coroa 
portuguesa e defesa das terras conquistadas. 

(D) o limite territorial entre o domínio espanhol e português. 

(E) um novo tratado fronteiriço entre a Espanha e Portugal. 

 

Questão 42 

No que tange ao ciclo do ouro, a região do Vale do 
Guaporé durante o século XVIII passou a vivenciar: 
 

(A) o auge da produtividade aurífera. 

(B) novas descobertas de minas de ouro. 

(C) o aumento das tensões fronteiriças. 

(D) um processo de abandono em função do esgotamento 
das minas. 

(E) uma nova divisão de lotes de terras. 

 

Questão 43 

Durante o período colonial, a maior parte do atual 
território do estado de Rondônia pertenceu à capitania de: 
 

(A) Mato Grosso. 

(B) Grão Pará. 

(C) Mato Grosso do Sul. 

(D) Acre. 

(E) Maranhão.  

 

Questão 44 

O Estado de Rondônia foi criado em 1981, no governo de: 
 

(A) Getúlio Vargas. 

(B) Jânio Quadros. 

(C) João Goulart. 

(D) João Figueiredo. 

(E) Costa e Silva. 
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Questão 45 

Sobre o estado de Rondônia é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) está situado ao norte da linha do Equador, na Região 
Norte do Brasil. 

(B) possui 52 municípios e ocupa uma área de 237.590 km² 
e sua capital é Porto Velho. 

(C) faz limites com os estados do Mato Grosso, Amazonas 
e Acre. 

(D) é uma das onze Unidades Federativas que integram a 
Faixa de Fronteira Nacional do Brasil. 

(E) é considerado um dos estados mais populosos da 
região Norte. 

 

Questão 46 

No estado de Rondônia um dos principais minerais 
explorados é a cassiterita. A jazida de cassiterita 
considerada uma das maiores do mundo localiza-se no 
município de: 
 

(A) Porto Velho. 

(B) Ji-Paraná. 

(C) Ariquemes. 

(D) Castanheiras. 

(E) São Francisco do Guaporé. 

 

Questão 47 

Estudos sobre a floresta Amazônica são realizados há 
muitos anos. Assim sendo, na década de 1970 com o 
objetivo de reconhecimento da biodiversidade, 
potencialidades econômicas e de exploração dos recursos 
naturais da floresta foi criado em 1970: 
 

(A) a Rodovia Transamazônica. 

(B) a Superintendência para o Desenvolvimento da 
Amazônia. 

(C) a Zona Franca de Manaus. 

(D) o Projeto Radam. 

(E) o Projeto Carajás. 

 

Questão 48 

Formado pela junção dos rios Mamoré e Beni, o rio 
Madeira é o principal rio do estado de Rondônia e abriga 
um Complexo Hidrelétrico composto pelas usinas 
hidrelétricas: 
 

(A) Jirau e Santo Antônio. 

(B) Três Marias e Ribeirão. 

(C) São Francisco e Esperança. 

(D) Jirau e Ribeirão. 

(E) Santo Antônio e Três Marias. 

 

Questão 49 

A hidrovia do rio Madeira é uma das mais importantes vias 
de transporte localizada no chamado Corredor Logístico 
Norte e, é formada pelo rio Guaporé e pelo rio Mamoré 
que nasce no: 
 

(A) Amazonas. 

(B) Bolívia. 

(C) Argentina. 

(D) Mato Grosso. 

(E) Acre. 

 

Questão 50 

Analise a afirmação:  
“O território de Rondônia possui um relevo 
predominantemente elevado, típico de áreas de planalto, 
constituído também por planícies fluviais.” 
Pode-se afirmar que a afirmação está: 
 

(A) correta. Rondônia é um dos estados da região Norte 
com relevo mais elevado. 

(B) parcialmente correta, pois Rondônia não tem planície. 

(C) incorreta, já que o relevo predominante é plano, com 
presença de planaltos de baixas altitude.  

(D) incorreta, porque o relevo de Rondônia é constituído 
apenas de depressões. 

(E) correta, porque Rondônia é o único estado da região 
Norte constituído de planície e planaltos. 

 

Questão 51 

O zoneamento socioeconômico e ecológico é um 
instrumento técnico e político de planejamento do estado 
de Rondônia que estabelece diretrizes de ordenamento e 
de gestão do território, considerando as características 
ambientais e a dinâmica socioeconômica de diferentes 
regiões do estado. Seu objetivo principal é: 
 

(A) expandir a extração mineral. 

(B) priorizar o desenvolvimento da produção familiar. 

(C) preservar áreas degradadas. 

(D) promover o desenvolvimento econômico com o menor 
impacto ambiental. 

(E) viabilizar a agroindústria nos territórios indígenas. 
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Questão 52 

O estado de Rondônia tem duas regiões intermediárias e 
seis imediatas, de acordo com a regionalização proposta 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2017. Assim, observe o mapa abaixo, a localidade em 
destaque trata-se da Região Geográfica Imediata de: 

 

 
 

(A) Ji-Paraná. 

(B) Cacoal. 

(C) Jaru. 

(D) Vilhena. 

(E) Ariquemes. 

 

Questão 53 

Segundo o IBGE (2020), os municípios rondonienses mais 
populosos são, EXCETO: 
 

(A) Porto Velho. 

(B) Ji-Paraná. 

(C) Vilhena. 

(D) Pimenteiras do Oeste. 

(E) Cacoal. 

 

Questão 54 

Com relação à evolução populacional do estado de 
Rondônia, dados históricos registram que o primeiro 
movimento migratório ocorreu por volta de 1877, com os 
nordestinos, em virtude da: 
 

(A) atividade agrícola. 

(B) grande seca. 

(C) abertura de rodovias. 

(D) decadência do ciclo da borracha. 

(E) construção de hidrelétrica. 

 

Questão 55 

Apesar da resistência dos indígenas à invasão de seus 
territórios, as atividades missionárias e comerciais se 
expandiam pelo estado de Rondônia, como a construção 
da ferrovia Madeira-Mamoré, no Alto Madeira, cujo grupo 
indígena mais prejudicado com a respectiva obra, sendo 
hostilizado e atém mesmo quase extintos, foram os: 
 

(A) Pakaás Novos. 

(B) Caripunas. 

(C) Karitianas. 

(D) Pataxós. 

(E) Xacriabás. 
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ATUALIDADES 

Questão 56 

Em 2015, a Grécia viveu uma explosão de entrada de 
migrantes e refugiados no país, volta a registar um 
crescimento do número de migrantes ao longo deste ano 
de 2022.  

(Fonte: Agência de notícias G1, 21 de outubro de 2022, adaptado). 

NÃO constitui elemento que desencadeia migração 
internacional: 

 

(A) desastres ambientais e guerras. 

(B) densidade demográfica. 

(C) perseguições políticas. 

(D) busca por trabalho e melhores condições de vida. 

(E) conflitos étnicos ou culturais. 

 

Questão 57 

“Um novo relatório publicado pela Agência Internacional 

de Energia Renovável (IRENA) em colaboração com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra que 

um número crescente de países está criando empregos no 

setor de energias renováveis.” 

(Fonte: Nações Unidas, 23 setembro 2022).  

Nesse contexto, podemos AFIRMAR que: 

 

(A) no Brasil as energias renováveis não compõem a matriz 
energética brasileira. 

(B) no Brasil a participação das fontes de origem renovável 
na produção de eletricidade é irrelevante. 

(C) o Brasil tem cumprido todas as metas do Acordo de 
Paris – principal acordo sobre energias renováveis. 

(D) o Brasil vive um cenário de aumento significativo na 
participação das fontes renováveis na matriz 
energética, sobretudo por causa da continuidade do 
crescimento de fontes como a solar fotovoltaica e a 
eólica. 

(E) o Brasil não tem potencial para a utilização de energia 
renovável. 

 

Questão 58 

Mais de 80 mil hectares foram desmatados em Rondônia 
nos primeiros oito meses de 2022. De acordo com o INPE, 
número de árvores derrubadas por minuto chega a 52 em 
Rondônia.  

(Fonte: Agência de notícias G1, 18 de agosto de 2022).  

A esse respeito, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) a prática da queimada tem sido uma alternativa 
sustentável ao crime florestal ligado ao desmatamento em 
Rondônia. 

(B) frente ao cenário de degradação ambiental em 
Rondônia, o governo estadual criou uma lei específica 
para frear o índice de desmatamento no estado. 

(C) as atuais áreas desmatadas em Rondônia estão sendo 
destinadas ao reflorestamento e serão contabilizadas 
como áreas de mercado de carbono. 

(D) o desmatamento, além de comprometer a 
biodiversidade, intensifica o aquecimento global e 
consequentemente impacta os espaços urbanos. 

(E) a taxa de desmatamento em Rondônia é para atender a 
agricultura de baixo carbono como os sistemas 
agroflorestais. 

 

Questão 59 

Em agosto de 2022, em Porto Velho, Rondônia, foi 
aprovado o Código de Ética com valores e princípios aos 
agentes públicos, compondo o Programa Nacional de 
Prevenção à Fraude e Corrupção. (Fonte: Jornal Tudo 
Rondônia, 03 de agosto de 2022). Dessa forma, o Código 
de Ética do Município institui: 

 

(A) valores e princípios aos agentes públicos. 

(B) cartilha de conduta particular e patrimonial. 

(C) medida integrativa entre ética e moral. 

(D) política de segurança e ética pública. 

(E) nova legislação para o servidor público municipal.  

 

Questão 60 

Constituem-se como deveres fundamentais dos servidores 
públicos: 

 

(A) Ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem próprio. 

(B) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função 
ou emprego público de que seja titular. 

(C) Exercer o cargo ou função confiada, tendo consciência 
de que seu trabalho é regido por princípios 
estritamente políticos. 

(D) Respeitar a hierarquia, e nunca questionar suas ações 
ou resoluções. 

(E) Agir de acordo com as circunstâncias e atuar de modo 
que o interesse particular prevaleça sobre o coletivo. 

 


