Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Maranhão – CREA-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL
EDITAL Nº 001/2008, DE 27 DE JUNHO DE 2008

PROVA OBJETIVA

MOTORISTA

INSTRUÇÕES
• Verifique se este caderno contém 30 questões,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de
Matemática e 10 de Legislação
do
CONFEA/CREA-MA.
• Verifique na Folha de Respostas se o seu nome
e o número do documento de identificação
estão corretos.
• Em cada questão, você deve
somente uma das alternativas.

assinalar

• Será anulada a questão que contiver emenda,
rasura ou, ainda, a que apresentar mais de
uma alternativa assinalada na Folha de
Respostas.
• Ao marcar a alternativa correta na Folha de
Respostas, use caneta esferográfica de tinta
preta, ponta grossa.

• Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a
Folha de Respostas assinada no local indicado.
• Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só
poderão ser liberados juntos.

Boa prova!
A duração total da prova é de 3 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas.
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 2h 30min (duas horas e trinta minutos) do início das provas.
INSCRIÇÃO

NOME

DATA / HORÁRIO

FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA - FSADU
GABARITO: WWW.FSADU.ORG.BR
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Língua Portuguesa

Em “O candidato estudou muito, logo, fará boa prova.”,
a conjunção destacada expressa idéia de

Para responder às questões 01 e 02, leia a tirinha
abaixo:

a) condição.
CEBOLINHA, SE VOCÊ PARAR
DE ME XINGAR... EU NÃO
BATO MAIS EM VOCÊ, E
AINDA LHE DOU UM BEIJO!

SUA GOLDUCHA,
BALIGUDA...

b) oposição.
c) conclusão.
d) concessão.
e) adição.
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“O basquete, isso porque seja um esporte para
gigantes, ainda tem espaço para baixinhos talentosos.”

01

A expressão isso porque, na frase acima, foi mal
empregada, prejudicando o vínculo lógico da idéia.
Assinale a alternativa que apresenta o elemento que
substitui tal expressão, garantindo sentido à frase.

Após a leitura da tira, podemos compreender que
a) o Cebolinha não quer ser beijado pela Mônica.
b) a Mônica tenta enganar o Cebolinha.

a) contanto

c) o Cebolinha acha interessante a sugestão da
Mônica.

b) embora

d) o Cebolinha não compreendeu a sugestão da
Mônica.

c) mas

e) O Cebolinha sempre sentiu raiva da Mônica.

e) com isso

d) porém

02

06

A oração “se você parar de me xingar”, presente no
primeiro quadrinho da tira, expressa a idéia de

Marque a alternativa que contém, respectivamente, as
idéias centrais dos provérbios abaixo.

a) conclusão.

 Uma desgraça nunca vem só.
 Fazer o bem sem olhar a quem.
 Cada qual puxa a brasa para sua sardinha.
 Antes quero asno que me leve que o cavalo
que me derrube.

b) adição.
c) oposição.
d) explicação.
e) condição.

a) pessimismo, solidariedade, individualidade,
prudência.

03
MACHUCADOS SÃO COISAS
QUE NÓS ATLETAS TEMOS
QUE ATURAR

b) solidariedade, pessimismo, prudência,
individualidade.

SE CORTOU COM PAPEL,
JOGANDO XADREZ POR
CORRESPONDÊNCIA

c) individualidade, pessimismo, solidariedade,
prudência
d) prudência, individualidade, solidariedade,
pessimismo.
e) solidariedade, prudência, pessimismo,
individualidade.

A fala do gato Garfield no último quadro da tirinha, em
relação ao seu dono Jon, expressa
a) medo.
b) felicidade.
c) raiva.
d) ironia.
e) tristeza.
1
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Matemática

Leia o texto abaixo para responder às questões de 07 a
10.
1
2
3
4
5

11

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef,
afirmou que o presidente Lula não faz barganha
política. Disse, ainda, que nunca houve nenhuma
mesa de barganha no governo. A ministra quis
rebater as acusações feitas pela oposição.

Luís, Francisco, Paulo, Sara, Vitor e Mônica combinam
um jogo de dados com as seguintes regras:
1. os jogadores são dispostos em ordem alfabética e,
na sua vez, cada um deve lançar o dado;
2. se der um, o jogador é eliminado e o jogo continua
do seguinte;
3. se der seis, o jogador ganha o jogo e o jogo acaba;
4. se der outro resultado qualquer, o jogo continua do
seguinte, até que alguém vença ou todos sejam
eliminados.

(Jornal O Estadão, 15/09/2008 – adaptado)
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O vocábulo barganha (linha 2), pode ser substituído,
sem alteração no sentido da frase, por
a) articulação

Iniciado o jogo, Mônica, no seu primeiro lançamento, foi
eliminada. O jogo só teve um eliminado e foi vencido no
13º lançamento.

b) truque
c) ajuste

Quem foi o vencedor?

d) conluio
e) contenção

a) Sara
b) Francisco

08

c) Paulo

A palavra rebater (linha 5) significa, neste contexto,

d) Luís
e) Vitor

a) avaliar
b) confirmar

12

c) obedecer
d) afirmar

1
da distância entre duas
3
2
cidades e depois mais
dessa distância, perfazendo
5
Um ônibus percorreu

e) contestar

09

assim 616 km. A distância restante, ainda a percorrer,
para chegar na segunda cidade é

Se tirássemos o ponto final da oração “que o
presidente Lula não faz barganha política” para ligá-la a
oração seguinte, que elemento coesivo seria usado,
sem que houvesse alteração de sentido do texto?

a) 616 km
b) 280 km

a) mas

c) 224 km

b) e

d) 336 km

c) porém

e) 112 km

d) contudo
e) embora
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Seja P o maior número natural pelo qual podemos
dividir os números 574 e 754, a fim de que os restos
sejam 15 e 23, respectivamente. A soma dos valores
absolutos dos algarismos de P é

10
Um tipo de texto como este acima tem o objetivo de
a) informar o leitor sobre algo, por meio de uma
linguagem direta, objetiva e formal.

a) 9

b) convencer o leitor a adquirir um produto.

c) 6

c) informar o leitor, por meio de linguagem popular,
informal, uma mensagem rápida e urgente.

d) 11

b) 8

e) 7

d) relatar o cotidiano das pessoas, usando uma
linguagem poética.
e) narrar um fato ao leitor, usando o discurso direto.

2
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17

O piso da sala da residência de Paulo tem 18m² de
área. Paulo deseja revestir esse piso usando lajotas
retangulares que medem 20cm por 15cm. Assim, o
número necessário de lajotas para o recobrimento
desse piso é

Uma semana tem 7 dias. Então, o número de semanas
em um mês (qualquer que seja ele) não supera
a)
b)
c)
d)
e)

a) 6600
b) 600
c) 6060
d) 6000

4,1
4,2
4,0
4,5
3,9

18

e) 60000

André distribuiu um conjunto de figurinhas para seus
dois irmãos mais novos, do seguinte modo:
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1. uma para Pedro, duas para Sérgio;
2. duas para Pedro, três para Sérgio;
3. três para Pedro, quatro para Sérgio;
.....
E, assim, sucessivamente, até que as figurinhas
acabaram, quando ele entregou nove para Pedro e dez
para Sérgio.

Considere a figura indicada a seguir, onde os
segmentos formam ângulos retos.

Ao todo, André distribuiu para seus irmãos
a)
b)
c)
d)
e)

108 figurinhas.
79 figurinhas.
99 figurinhas.
86 figurinhas.
102 figurinhas.

0,007 km

19
Um bastão de madeira foi dividido em duas partes,
segundo seu comprimento, de tal modo que o
comprimento da parte maior é o dobro do comprimento
da parte menor. A parte maior corresponde a qual
fração do bastão?

O perímetro, em metros, dessa figura é
a) 32m.
b) 28m.
c) 30m.
d) 26m.

a)

3
2

b)

1
2

c)

1
3

d)

2
3

e)

1
4

e) 34m.
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O CREA-MA comprou um veículo para o
desenvolvimento de suas atividades por R$ 38.738,80.
O pagamento desse veículo foi realizado da seguinte
forma: uma entrada de R$ 6.748,30 e o restante em 18
prestações mensais e iguais. O valor de cada
prestação foi
a) R$ 1.627,35
b) R$ 1.777,25
c) R$ 1.532,75
d) R$ 1.723,15
e) R$ 1.432,07

3
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Numa rodovia as duas pistas são separadas por faixas
pintadas no asfalto. As faixas podem ser contínuas ou
não e têm 12 cm de largura. Quando a faixa não é
contínua, pinta-se pedaços de 1 m de comprimento,
intercalados por pedaços de 1 m sem pintura. A tinta
usada nessa pintura tem rendimento de 1 litro para
cada 9 metros quadrados.
Suponha um trecho retilíneo de 1 km em uma rodovia,
em que devam ser pintadas uma faixa contínua e uma
descontínua (ao longo de todo esse trecho).

A sessão plenária extraordinária do CREA pode ser
convocada
a) pelo presidente ou por dois terços dos membros do
Plenário.
b) pelo presidente, ou por dois terços dos membros do
Plenário ou ainda por 20% dos profissionais
registrados no CREA.
c) pelo presidente ou por qualquer uma das Câmaras
Especializadas com questão pendente de decisão
pelo Plenário.
d) pelo presidente ou por qualquer uma das
Comissões Permanentes com questão pendente de
decisão pelo Plenário.
e) pelo presidente ou pela Diretoria do CREA.

Observação: as medidas, bem como a situação
apresentada são hipotéticas, servindo apenas
para verificação de conhecimentos matemáticos.

24
O plenário do CREA é formado por

A quantidade de tinta necessária para a pintura das
faixas é de

a) um presidente, por conselheiros regionais
diplomados nas áreas da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geografia e da
Meteorologia, por um representante do governo do
estado, um representante do governo municipal, um
representante de cada universidade pública do
estado.

a) 20 litros
b) 10 litros
c) 30 litros
d) 25 litros
e) 35 litros

b) um presidente, por conselheiros regionais
diplomados nas áreas da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geografia e da
Meteorologia, por um representante do governo do
estado, um representante do governo municipal e
um representante do sindicato dos engenheiros.

Legislação do CONFEA/CREA-MA
21

por conselheiros regionais
c) um presidente,
diplomados nas áreas da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geografia e da
Meteorologia, por um representante do governo do
estado, um representante do governo municipal e
um representante do governo federal.

Do Regimento Interno do CREA, é CORRETO afirmarse que
a) o CREA elabora e homologa.
b) o CONFEA elabora e o CREA homologa.
c) o CREA elabora e o CONFEA homologa.

d) um presidente e por conselheiros regionais
diplomados nas áreas da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geografia e da
Meteorologia.

d) a Câmara de Legislação Profissional elabora e o
plenário do CREA homologa.
e) as câmaras especializadas elaboram e o plenário
do CREA homologa.

e) um presidente, por conselheiros regionais
diplomados nas áreas da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geografia e da
Meteorologia, por um representante das empresas
que atuam na área da jurisdição do CREA e um
representante do CONFEA.

22
O suplente do conselheiro regional
a) deve pertencer à mesma instituição do titular.

25

b) pode ser de modalidade diferente do conselheiro
titular, respeitada a proporção das modalidades.

As instâncias de julgamento no âmbito da jurisdição do
CREA são:

c) deve ser da mesma modalidade do conselheiro
titular.
d) não pode pertencer à mesma instituição do titular.

a) Comissões Permanentes e Plenário.

e) não pode ser indicado pelo governo do estado.

b) Câmaras Especializadas e Plenário.
c) Diretoria e Plenário.
d) Comissão de Legislação Profissional e Plenário.
e) Plenário em primeira e segunda instâncias.
4
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Compete à Superintendência do CREA

É vedado a membro da Diretoria do CREA pertencer à

a) representar o CONFEA no CREA.

a) Comissão Eleitoral Regional.

b) dirigir de forma eficiente os trabalhos das diversas
câmaras especializadas.

b) Comissão de Orçamento e Tomada de Contas.

c) decidir pelas matérias a serem apreciadas pelo
Plenário do CREA.

d) Comissão de Planejamento e Compras.

c) Comissão de Renovação do Terço.
e) Comissão de Sindicância e Inquérito.

d) supervisionar os atos da Diretoria do CREA.
e) coordenar, orientar e supervisionar as unidades que
compõem a estrutura auxiliar do CREA.
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A câmara especializada do CREA/MA é composta por,
no mínimo,
a) 10% dos conselheiros regionais.
b) cinco conselheiros regionais da mesma modalidade
profissional e por um membro representante das
demais modalidades.
c) três conselheiros regionais da mesma modalidade
profissional e por um membro representante das
comissões permanentes.
d) três conselheiros regionais da mesma modalidade
profissional e por um membro representante da
Diretoria do CREA.
e) três conselheiros regionais da mesma modalidade
profissional e por um membro representante das
demais modalidades.
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A Comissão Especial, órgão auxiliar na estrutura básica
do CREA,
a) tem duração fixada no ato de sua criação.
b) é extinta automaticamente no fim do ano.
c) é extinta automaticamente quando da conclusão da
atividade para a qual foi criada.
d) tem duração máxima de um ano.
e) não pode ultrapassar ao mandato da diretoria em
exercício.
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O mandato do Presidente do CREA tem duração de
a) cinco anos.
b) dois anos.
c) quatro anos.
d) três anos.
e) seis anos.
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