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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de

Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
• Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Exercer a cidadania é muito mais que um direito, é um1

dever, uma obrigação.

Você como cidadão é parte legítima para, de acordo

com a lei, informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio4

Grande do Norte (TCE/RN) os atos ilegítimos, ilegais e

antieconômicos eventualmente praticados pelos agentes

públicos. 7

A garantia desse preceito advém da própria

Constituição do estado do Rio Grande do Norte, em seu artigo

55, § 3.º, que estabelece que qualquer cidadão, partido político10

ou entidade organizada da sociedade pode apresentar, ao

TCE/RN denúncia sobre irregularidades ou ilegalidades

praticadas no âmbito das administrações estadual e municipal.13

Exercício da cidadania. Internet: <www.tce.rn.gov.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto Exercício

da cidadania, julgue os itens seguintes.

1 Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho

“informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do

Norte (TCE/RN) os atos ilegítimos” (R. 4 e 5) for reescrito da

seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Norte (TCE/RN) sobre os atos ilegítimos.

2 Na linha 8, a forma verbal “advém” está no singular porque

concorda com o núcleo do sujeito da oração em que se insere:

“garantia”.

3 A substituição da última vírgula do primeiro parágrafo do texto

pela conjunção e não acarreta erro gramatical ao texto nem traz

prejuízo à sua interpretação original. 

Internet: <http://epoca.globo.com> (com adaptações).

Com base nos dados do gráfico Evolução das finanças de

Mossoró (RN), que mostra, de forma resumida, a evolução das

finanças dessa cidade no período de 2009 a 2014, julgue os itens

subsequentes. Nesse sentido, considere que as siglas RT e DT,

sempre que empregadas, se referem a receita total e despesa total,

respectivamente.

4 O montante das DTs da cidade de Mossoró no período de 2009

a 2011 suplantou o montante das suas RTs nesse período.

5 Nos quatro últimos anos, emergiu uma regularidade: em 2011,

o valor da DT foi mais alto que o valor da RT; em 2012, essa

situação se inverteu e o valor da RT foi mais alto que o da DT;

nos dois anos seguintes, esse padrão se repetiu.

6 Seria gramaticalmente correto e estaria em consonância com os

dados do gráfico afirmar que, no período considerado, as

finanças da cidade de Mossoró caracterizaram-se por um

aumento progressivo anual tanto das RTs bem como das DTs.
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Os primeiros vestígios de atividade contábil foram1

encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C.

Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para representar

a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com4

a escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis não só

antecederam o aparecimento da escrita como subsidiaram seu

surgimento e sua evolução. Embora a fiscalização de contas7

conste de registros mais antigos, prática já exercida por

escribas egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na

Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal10

de contas, formado por dez tesoureiros, guardiões da

administração pública. Contudo, somente em Roma, a

contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a13

sistematização de mecanismos de controle que, por gozarem de

estatuto jurídico preeminente, influenciaram todo o Ocidente

e as civilizações modernas.16

Cristina Britto. Uma breve história do controle.

Salvador: P55 edições, 2015, p. 15. Internet:

<www.tce.ba.gov.br> (com adaptações).

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto Uma

breve história do controle, julgue os próximos itens.

7 Os advérbios “Inicialmente” (R.3) e “logo” (R.4) atuam como

sequenciadores textuais cuja função é organizar a sequência

temporal relativa ao registro das atividades contábeis na

Mesopotâmia.

8 O emprego do modo subjuntivo na forma verbal “conste” (R.8)

depende sintaticamente da presença da conjunção

“Embora” (R.7).

9 O adjetivo “preeminente” (R.15) pode ser substituído pelo

adjetivo proeminente. 

10 É possível identificar no trecho “foi na Grécia que se

configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas”

(R. 9 a 11) duas orações, sendo uma delas de natureza restritiva.

11 O texto descreve a evolução da atividade contábil, ressaltando

o papel que cada civilização do mundo antigo desempenhou

nessa história de evolução.

12 Os registros contábeis precedem historicamente o surgimento

da escrita e também são essenciais para o entendimento e a

evolução dos sistemas de escrita.

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização1

da Copa 2014 (CAFCOPA) constatou indícios de

superfaturamento em contratos relativos a consultorias técnicas

para modelagem do projeto de parceria público-privada usada4

para construir uma das arenas da Copa 2014. 

Após análise das faturas de um dos contratos,

constatou-se que os consultores apresentaram regime de7

trabalho incompatível com a realidade. Sete dos 11 contratados

alegadamente trabalharam 77,2 horas por dia no período entre

16 de setembro e sete de outubro de 2010. Os outros quatro10

supostamente trabalharam 38,6 horas por dia. Tendo em vista

que um dia só tem 24 horas, identificou-se a ocorrência de

superfaturamento no valor de R$ 2.383.248. “É óbvio13

que tais volumes de horas trabalhadas jamais existiram.

Diante de tal situação, sabendo-se que o dia possui somente 24

horas, resta inconteste o superfaturamento praticado nesta16

primeira fatura de serviços”, aponta o relatório da CAFCOPA.

Existem outros indícios fortes que apontam para essa

irregularidade, pois não há nos autos qualquer folha de ponto19

ou documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços

por parte dos consultores.

Internet: <www.jornaldehoje.com.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e estruturas linguísticas do texto a respeito da

CAFCOPA, julgue os itens subsecutivos.

13 O termo “com a realidade” (R.8) e a oração ‘que tais volumes

de horas trabalhadas jamais existiram’ (R.14) desempenham a

função de complemento dos adjetivos “incompatível” (R.8) e

‘óbvio’ (R.13), respectivamente.

14 O uso dos advérbios “alegadamente” (R.9) e “supostamente”

(R.11) concorre para a argumentação apresentada no texto

de que houve irregularidades em um dos contratos,

especificamente no que se refere à descrição do volume de

horas trabalhadas pelos consultores.

15 Na linha 5, a expressão “da Copa 2014” modifica o conteúdo

semântico do substantivo “arenas”.

16 A oração “que os consultores apresentaram regime de trabalho

incompatível com a realidade” (R. 7 e 8) funciona como

complemento da forma verbal “constatou-se” (R.7).

17 As formas verbais “apresentaram” (R.7), “trabalharam” (R.9) e

“Existem” (R.18) aparecem flexionadas no plural pelo mesmo

motivo: concordância com sujeito composto plural.
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De acordo com o Manual de Redação da Presidência da

República, julgue os seguintes itens.

18 Nas comunicações oficiais, estaria correta a sentença Vossa

Excelência está satisfeito com o resultado da votação se o

expediente que a contivesse fosse dirigido a uma pessoa do

sexo masculino.

19 A introdução de comunicação oficial de mero encaminhamento

de documentos deve ser iniciada com a referência ao

expediente que solicitou o envio de tais documentos, se for

esse o caso.

20 Em Senhor Juiz, está claro que Vossa Excelência corrobora

a decisão tomada por seus pares, o vocativo e o pronome de

tratamento estão empregados de acordo com as normas das

comunicações oficiais.

21 O ofício, o aviso e o memorando seguem o formato do padrão

ofício, mas se diferenciam pela finalidade: o memorando é

usado para a comunicação entre unidades administrativas de

um mesmo órgão, ao passo que o ofício e o aviso são

empregados no tratamento de assuntos oficiais por órgãos da

administração pública entre si.

22 Tanto o ofício como o memorando devem apresentar o cargo

e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação.

Com relação à ética e à moral, julgue os itens seguintes. 

23 A efetivação da cidadania e a consciência coletiva da cidadania

são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma

sociedade.

24 De acordo com a teoria contratualista, os conceitos éticos são

extraídos das regras morais que possam conduzir à perpetuação

da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social.

25 A ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem

valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de

uma sociedade.

De acordo com o código de ética profissional do serviço público,

julgue os itens a seguir.

26 A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o

servidor acerca das regras de conduta ético-profissional

concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio

público. Além disso, cabe à referida comissão competência

para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas.

27 O servidor público deve privar-se do cumprimento de função,

poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao

interesse público, salvo se observar as formalidades legais. 

Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade

administrativa, julgue os próximos itens. 

28 O simples atraso na entrega das contas públicas, sem que exista

intenção manifesta, não configura ato de improbidade que

atenta contra os princípios da administração pública.

29 As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade

administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos

particulares.

30 As cominações da lei de improbidade administrativa alcançam

os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público

ou se enriquecer ilicitamente. 

Acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto

BrOffice Writer e do programa de navegação Internet Explorer 11,

julgue os itens a seguir.

31 No Internet Explorer 11, o bloqueador de pop-ups e o filtro

SmartScreen, no que diz respeito à segurança, são semelhantes

e têm as mesmas funcionalidades.

32 No Windows 8.1, pode-se utilizar o mesmo papel de parede na

área de trabalho e na tela inicial.

33 Por meio de recursos disponíveis no BrOffice Writer, é

possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções

que podem ser inseridas nos campos de uma tabela.

34 No BrOffice Writer, ao se clicar, com o botão direito do

mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma opção para

a busca, na Internet, de sinônimos dessa palavra.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de correio

eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação em nuvem.

35 A computação em nuvem é constituída de várias tecnologias e

formada por um conjunto de servidores físicos e virtuais

interligados em rede. 

36 No Mozilla Thunderbird, independentemente da interface

utilizada pelo usuário, o atalho � + � tem a função de

abrir a caixa de entrada e selecionar todas as mensagens não

lidas.
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Julgue os itens subsequentes, a respeito de organização e

gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como

de segurança da informação.

37 A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao

modo como esses malfeitores da área de segurança da

informação atacam: os crackers são mais experientes e

realizam ataques sem utilizar softwares, ao passo que os

hackers utilizam códigos maliciosos associados aos softwares

para realizar ataques ao ciberespaço.

38 O objetivo do vírus Nimda é identificar as falhas de segurança

existentes nos sistemas operacionais para contaminar

computadores de empresas e propagar-se.

39 O aplicativo Leitor, no Windows 8, permite abrir arquivos com

extensão pdf.

40 Ao se criar um arquivo nos sistemas operacionais Linux e

Windows, é necessário informar o nome do arquivo e a sua

extensão.

Para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle

escolherá 12 de seus servidores: 5 da secretaria de controle interno,

3 da secretaria de prevenção da corrupção, 3 da corregedoria e 1 da

ouvidoria. Os 12 servidores serão distribuídos, por sorteio, nas

equipes A, B e C; e cada equipe será composta por 4 servidores.

A equipe A será a primeira a ser formada, depois a equipe B e, por

último, a C. 

A respeito dessa situação, julgue os itens subsequentes.

41 A chance de a equipe A ser composta por um servidor de cada

unidade é superior a 10%.

42 A probabilidade de um servidor que não for sorteado para

integrar a equipe A ser sorteado para integrar a equipe B é

igual a 0,5.

43 A probabilidade de a equipe A ser composta por quatro

servidores da secretaria de controle interno é inferior a 0,01.

44 Se, após a formação das 3 equipes, as quantidades de

servidores das unidades mencionadas forem iguais nas equipes

A e B, então a equipe C será formada por 1 servidor de cada

unidade.

Em campanha de incentivo à regularização da

documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os

seguintes dizeres: “O comprador que não escritura e não registra o

imóvel não se torna dono desse imóvel”. 

A partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição

P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra”

seja verdadeira, julgue os itens seguintes.

45 A proposição P é logicamente equivalente à proposição

“O comprador escritura o imóvel, ou não o registra”.

46 Se A for o conjunto dos compradores que escrituram o imóvel,

e B for o conjunto dos que o registram, então B será

subconjunto de A.

47 A proposição do cartaz é logicamente equivalente a “Se o

comprador não escritura o imóvel ou não o registra, então não

se torna seu dono”.

48 Um comprador que tiver registrado o imóvel, necessariamente,

o escriturou.

49 A negação da proposição P pode ser expressa corretamente por

“Se o comprador escritura o imóvel, então ele o registra”.

50 Considerando-se a veracidade da proposição P,

é correto afirmar que, após a eliminação das linhas de uma

tabela-verdade associada à proposição do cartaz do cartório

que impliquem a falsidade da proposição P, a tabela-verdade

resultante terá seis linhas.

Espaço livre


