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ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE
DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”

ATENÇÃO
DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa

10

1

Raciocínio Lógico

5

1

Atualidades

5

1

Matemática

5

2

Informática Básica

5

2

Legislação do Sistema CONFEA/CREA

20

3

Disciplinas

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
www.funcab.org

não abusou do meu gesto, que, evidentemente,
entendeu não como uma esmola, mas como uma
prova de confiança na sua correção...

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

(BELINKY, Tatiana. Olhos De Ver. Editora Moderna: 2004)

O troco

Questão 01

Na esquina da Sete de Abril com a Bráulio
Gomes, o cafezinho era ótimo, e eu não deixava de
saboreá-lo sempre que andava nas proximidades.
Naquela tarde, lá estava eu, como de costume,
esperando no balcão pelo meu puro-sem-açúcar,
quando reparei no garoto parado do lado de fora.
Teria uns doze anos, e a roupa surrada, grande
demais, sobrava no seu corpo magrinho. Seus olhos
escuros e tristes passavam de um freguês para outro,
até que se detiveram em mim. Ele aproximou-se
timidamente e disse baixinho:
– A senhora podia me comprar um
sanduíche?
Eu até lhe compraria o sanduíche, mas aquele
lugar era um balcão de bar, não uma sanduicheria!
– Sinto muito, aqui não vendem sanduíches,
menino – falei.
Mas o garoto retrucou de pronto:
– Eu sei, mas tem lá na frente! – E indicou uma
lanchonete do outro lado da rua, na esquina da
Marconi.
– Espere um momento – falei e abri a bolsa à
procura de uns trocados para o tal sanduíche, que
devia custar dois ou três cruzeiros (o cruzeiro era a
moeda brasileira até 1994, quando foi substituído
pelo real). Só que a menor nota que encontrei na
carteira era uma grandinha, de cinquenta cruzeiros;
muito mais que o necessário. Mas o garoto era tão
subnutrido, tinha uma carinha tão triste, que lhe
estendi a nota de cinquenta, pensando: “Ele bem que
precisa, isto lhe dará para muitos sanduíches, bom
proveito!”. E voltei-me para o cafezinho que acabava
de chegar, já esquecida do menino que saíra
correndo, sem mesmo um “muito obrigado”.
O cafezinho estava bom, bem quente, e eu,
degustando-o devagarinho, ainda estava no meio da
xícara, quando de repente aquele menino surgiu
diante de mim, com o sanduíche numa mão e
algumas notas de dinheiro na outra, que ele me
estendeu, muito sério:
– O seu troco, dona!
E como eu ficasse parada, sem reagir – de
surpresa –, ele meteu o dinheiro na minha mão,
resoluto, e então sorriu:
– Muito obrigado!
E foi-se embora, rápido, antes que eu
pudesse dizer-lhe “fique com o troco”, como era a
minha vontade.
É verdade que eu podia ter ido atrás dele,
podia tê-lo chamado, mas algo me disse, lá no meu
íntimo, que eu não devia fazer isso. Devia mais era
aceitar a dignidade com que aquela criança pobre

O fato que inspirou a autora a escrever o texto não
ocorreu recentemente. Assinale a alternativa que
confirma essa afirmação.
A) “Na esquina da Sete de Abril com a Bráulio
Gomes, o cafezinho era ótimo [...]”
B) “Teria uns doze anos, e a roupa surrada, grande
demais, sobrava no seu corpo magrinho.”
C) “[...] à procura de uns trocados para o tal
sanduíche, que devia custar dois ou três cruzeiros
[...]”
D) “[...] surgiu diante de mim, com o sanduíche numa
mão e algumas notas de dinheiro na outra [...]”
E) “E foi-se embora, rápido, antes que eu pudesse
dizer-lhe ‘fique com o troco’, como era a minha
vontade.”
Questão 02
Assinale a opção em que se encontram
características do menino.
A)
B)
C)
D)
E)

humildade e inconveniência
petulância e obediência
arrogância e honestidade
honra e vivacidade
agilidade e desonestidade

Questão 03
Que ideia expressa a oração destacada no trecho
abaixo?
“[...] Mas o garoto era tão subnutrido, tinha uma
carinha tão triste, QUE LHE ESTENDI A NOTA DE
CINQUENTA, pensando: ‘Ele bem que precisa, isto
lhe dará para muitos sanduíches, bom proveito!’”. [...]
A)
B)
C)
D)
E)
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concessão
conformidade
causa
consequência
finalidade
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Questão 08

Questão 04
Se, na frase abaixo, substituíssemos o trecho
NÃO ABUSOU DO MEU GESTO por PRECISAVA,
também precisaríamos substituir a preposição COM
por:

Qual a forma composta que corresponde ao verbo
destacado em: “[...] já esquecida do menino que
SAÍRA correndo, sem mesmo um ‘muito obrigado’.”
A)
B)
C)
D)
E)

“[...] Devia mais era aceitar a dignidade com que
aquela criança pobre não abusou do meu gesto [...]”
A)
B)
C)
D)
E)

em
para
sem
a
de

Questão 09
Todos viram ___ criança, descer ___ ladeira e parar
___ direita da lanchonete. Ela não estava ali ___ toa,
tinha um propósito: esperava por ajuda.

Questão 05

A)
B)
C)
D)
E)

Em: “[...] até que se detiveram em mim. [...]”, a
colocação pronominal se justifica pela:
A) presença do pronome relativo antes do verbo.
B) presença de locução subordinativa antes do
verbo.
C) forma verbal em pretérito perfeito.
D) presença da preposição EM depois do verbo.
E) presença do verbo no pretérito perfeito do
indicativo.

a-a-à-à
a-à-à-a
a-a-à-a
à-a-a-à
à-à-à-a

Questão 10
Que função sintática exerce o termo destacado
abaixo?
“Na esquina da Sete de Abril com a Bráulio Gomes, o
cafezinho era ÓTIMO [...]”

Questão 06
Assinale a opção em que as duas palavras do texto
foram acentuadas segundo a mesma regra.
A)
B)
C)
D)
E)

teria saído
tinha saído
tivera saído
tem saído
tivesse saído

A)
B)
C)
D)
E)

açúcar - ótimo
freguês - sério
sanduíche - saíra
necessário - atrás
até - rápido

objeto direto
objeto indireto
adjunto adverbial
adjunto adnominal
predicativo

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 07

Questão 11

O primeiro elemento da palavra SUBNUTRIDO
significa:

Se Mário é agente fiscal, então ele é representante do
CREA-RO, portanto:

A)
B)
C)
D)
E)

A) Se Mário é agente fiscal, então ele não é
representante do CREA-RO.
B) Se Mário não é agente fiscal, então ele é
representante do CREA-RO.
C) Se Mário não é representante do CREA-RO,
então ele é agente fiscal.
D) Se Mário é representante do CREA-RO, então ele
não é agente fiscal.
E) Se Mário não é representante do CREA-RO,
então ele não é agente fiscal.

inferioridade
separação
excesso
anterior
negação
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Questão 14

Questão 12

Sendo “A” o conjunto dos agentes fiscais do
CREA-RO, “B” o conjunto de todos os funcionários do
CREA-RO. O diagrama que representa todos os
funcionários do CREA-RO que não são agentes
fiscais, é?

Considere as afirmações verdadeiras abaixo:
“Algum agente fiscal é universitário”.
“Todo agente fiscal universitário é dedicado”.
De acordo com essas afirmações, pode-se dizer que
a opção verdadeira é:
A) Todo agente fiscal dedicado é universitário.
B) Todo agente fiscal universitário não é dedicado.
C) Algum agente fiscal não universitário não é
dedicado.
D) Algum agente fiscal universitário não é dedicado.
E) Algum agente fiscal dedicado é universitário.

A)

B)

Questão 13
Observe as sequências abaixo:
A = (1, 4, 9, 16, ... , a11)
B = (1, 8, 27, 81, ... , b11)

C)

C = (2, 12, 36, 97, ... , c11)
De acordo com as sequências, o valor do 11º termo
da sequência C, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1100
1331
1452
1573
1694

D)

E)
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Questão 18

Questão 15

Em 2013, um país do Leste Europeu foi integrado à
União Europeia, bloco econômico formado por cerca
de 30 países do continente. Esse novo país
integrante da UE é:

Jorge, Celso e Felipe são funcionários do CREA-RO
e tiram férias cada um em um determinado mês.
Esses meses são janeiro, fevereiro e março.
Jorge não tira férias em fevereiro.
Felipe tira férias em janeiro.

?
?
?

A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com essas afirmações, pode-se dizer que:
A)
B)
C)
D)
E)

Jorge tira férias em fevereiro.
Jorge tira férias em março.
Felipe tira férias em fevereiro.
Celso tira férias em janeiro.
Celso tira férias em março.

Questão 19
Em março de 2013, foi aprovada pelo CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a
fusão entre duas empresas aéreas brasileiras. A
fusão já havia sido anunciada em 2012, mas
precisava do aval desse conselho. As duas empresas
brasileiras que se uniram foram:

ATUALIDADES
Questão 16

A)
B)
C)
D)
E)

O mês de setembro de 2013 marcou o fechamento da
pista do aeroporto de uma cidade de Rondônia para
voos comerciais. O fechamento, que tem previsão
inicial de ser mantido por cerca de 60 dias, ocorreu no
município de:
A)
B)
C)
D)
E)

Azul e Trip.
Tam e Gol.
Vasp e Azul.
Trip e Tam.
Gol e Vasp.

Questão 20

Ji-Paraná.
Cacoal.
Vilhena.
Buritis.
Ariquemes.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou em agosto de 2013 uma série de
dados, a partir das informações coletadas no Censo
de 2010. Um dos dados mais comentados é a
mudança na estrutura da população brasileira,
principalmente a diminuição do ritmo de crescimento.
O menor ritmo de crescimento populacional ocorre,
segundo o IBGE, pois:

Questão 17
Em agosto de 2013, ocorreu um incidente diplomático
envolvendo o Brasil e a Bolívia. O senador boliviano
Roger Pinto Molina, que estava asilado há um ano na
embaixada brasileira de La Paz, foi trazido para o
Brasil em um carro oficial brasileiro, sem a
autorização do governo boliviano. Após o episódio, o
Ministro das Relações Exteriores do Brasil foi
substituído. O nome do ministro que foi substituído é:
A)
B)
C)
D)
E)

Alemanha.
Canadá.
Espanha.
Austrália.
Croácia.

A) a população brasileira está com menor
expectativa de vida.
B) a u m e n t o u a e n t r a d a d e i m i g r a n t e s
sul- americanos no país.
C) diminuiu a proporção de idosos na estrutura
populacional.
D) as regiões metropolitanas estão demasiadamente
inchadas.
E) a taxa de fecundidade vem diminuindo nas últimas
décadas.

Paulo Bernardo.
Guido Mantega.
Joaquim Barbosa.
Antonio Patriota.
Aloizio Mercadante.
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Questão 23
MATEMÁTICA

O Brasil possui 27 unidades federativas. O estado de
Rondônia, situado na Região Norte, faz fronteira com
o Amazonas, o Acre, o Mato Grosso do Sul e com a
República da Bolívia.
Um grupo de amigos resolveu visitar duas das quatro
regiões que fazem fronteira com o estado de
Rondônia. Sorteando dois nomes aleatoriamente, e
de uma única vez, a probabilidade de visitarem dois
estados brasileiros, é:

Questão 21
Um assistente administrativo registrou, na tabela a
seguir, o número de filhos de um grupo de
funcionários.

A)
B)
De acordo com a tabela, a média aritmética, a moda e
a mediana do número de filhos, são respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

C)

1,72; 1 e 3.
1; 1,72 e 2.
1,72; 1 e 2.
2; 1,68 e 1.
1,78; 2 e 1.

D)
E)

Questão 22
Questão 24
Uma das viaturas de fiscalização do CREA-RO é um

Rondônia apresenta aumento de recolhimento de
embalagens de agrotóxico.
O Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias de Agrotóxicos (InpEV) informou
que, entre janeiro e julho deste ano, foram recolhidos
136.104 quilos de embalagens vazias de agrotóxicos
em Rondônia. No mesmo período de 2012, foram
devolvidos 110.340 quilos de embalagens.
A expectativa é que a retirada de embalagens
vazias continua aumentando, acompanhando a
evolução da agricultura e contribuindo com a limpeza
do meio ambiente.

automóvel flex que pode utilizar álcool, gasolina ou
uma mistura desses dois combustíveis. A capacidade
do tanque dessa viatura é de 60 litros e o motorista
sempre abastece com

de gasolina e

de álcool

pagando os valores registrados na tabela a seguir.

Fonte: www.rondonia.ro.gov.br DECOM-Departamento de
Comunicação Social.

De acordo com os dados anteriores, o valor gasto
para encher o tanque, que estava completamente
vazio, é:
A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com o texto anterior e considerando linear
o crescimento do número de quilogramas de
embalagens vazias de agrotóxicos retiradas do meio
ambiente, determine o número de quilogramas
dessas embalagens, que serão retiradas no mesmo
período em 2016.

R$ 146,00
R$ 160,00
R$ 174,00
R$ 180,00
R$ 210,00

A)
B)
C)
D)
E)
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213.396
279.636
286.963
316.796
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Questão 27

Questão 25
Uma obra de aterro consumiu 14 mil metros cúbicos
de brita que foram transportadas em caminhões
basculantes com volume interno de 8 metros cúbicos.
O número mínimo de caminhões basculantes
utilizados foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Observe o alinhamento horizontal das células A3, A4
e B5 da planilha Excel exibida abaixo.

1 250
1 480
1 550
1 675
1 750
INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 26
Dentre as opções que a tela de impressão de
aplicativos Microsoft Office oferece, NÃO existe uma
opção para:

Os ícones que correspondem ao alinhamento
horizontal das células A3, A4 e B5, respectivamente,
são:

A) visualizar, na tela do computador, como o
documento será impresso antes de imprimi-lo.
B) imprimir somente parte do documento.
C) informar o número de cópias que se deseja
imprimir.
D) alterar propriedades como tipo de papel que se
está utilizando.
E) ligar a impressora, caso a mesma esteja
desligada no momento da impressão.

A)

,

,

B)

,

,

C)

,

,

D)

,

,

E)

,

,

Questão 28
No Internet Explorer, o ícone

permite:

A) aumentar a exibição em uma página da web
(zoom).
B) reduzir a exibição em uma página da web.
C) adicionar uma página à lista de favoritos.
D) exibir sua Home Page.
E) atualizar o conteúdo de uma página.
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LEGISLAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA

Questão 29
Os recursos oferecidos pelo Windows XP, para
facilitar a organização, localização e o gerenciamento
de seus arquivos, são:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 31
N o p r o c e s s o a d m i n i s tr a ti v o , r e g i d o p e l a
Lei nº 9784/1999, se o recorrente alegar que a
decisão administrativa contraria enunciado da
súmula vinculante:

Painel de Controle e Gerenciador de Tarefas.
Área de Trabalho e Área de Notificação.
Pastas e subpastas.
Iniciar e Ferramentas Administrativas.
Agendador de Tarefas e Serviços.

A) caberá à autoridade prolatora da decisão
impugnada, incontinenti, remeter os autos à
apreciação do STF.
B) deverá a autoridade prolatora da decisão
reconsiderá-la, ou remeter os autos para o órgão
competente para decidir o recurso, não podendo
explicitar razões de aplicabilidade ou
inaplicabilidade da súmula, sob pena de usurpar
competência judicial.
C) caberá à autoridade prolatora da decisão
impugnada, se não a reconsiderar, explicitar,
antes de encaminhar o recurso à autoridade
superior, as razões da aplicabilidade ou
inaplicabilidade da súmula.
D) o órgão competente para decidir o recurso deverá
adequar sua decisão à súmula, sob pena de
responsabilização pessoal nas esferas cível,
administrativa e penal.
E) o órgão competente para decidir o recurso deverá
se manifestar expressamente a respeito da
questão e encaminhar o recurso ao STF, sob a
forma de reclamação constitucional.

Questão 30
Existem diversas maneiras de abrir um documento no
BrOffice Writer 3.0, EXCETO:
A) clicando no ícone
no BrOffice Writer.
B) clicando no menu Arquivo e selecionando a opção
“Abrir”, no BrOffice Writer.
C) utilizando a combinação de teclas CTRL + O no
BrOffice Writer.
D) com um duplo clique sobre o arquivo no Windows
Explorer.
E) com um clique sobre o arquivo no Windows
Explorer.

Questão 32
Sobre a anulação, revogação e convalidação dos
atos administrativos, assinale a alternativa correta.
A) A Administração Pública pode anular seus atos
por motivo de conveniência ou oportunidade.
B) A revogação de atos administrativos é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
C) A Administração Pública não pode convalidar
atos administrativos que apresentem defeitos,
devendo revogá-los de ofício.
D) A anulação, realizada pela própria Administração
Pública, se volta contra atos administrativos
eivados de vício de legalidade.
E) A anulação de atos administrativos não pode ter
por objeto ato de efeitos patrimoniais contínuos,
salvo na hipótese de demonstrada conveniência e
oportunidade.
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Questão 36

Questão 33
O profissional que deixar de cumprir disposição do
Código de Ética, estará sujeito, tendo em vista a
gravidade da falta e os casos de reincidência, a
critério das respectivas Câmaras Especializadas, às
penas de:

Assinale a alternativa que descreve a ART de obra ou
serviço classificada, quanto à participação técnica,
como de corresponsabilidade.
A) Indica que uma atividade técnica caracterizada
como intelectual, objeto de contrato único, é
desenvolvida em conjunto por mais de um
profissional de mesma competência.
B) Mostra que diversas atividades complementares,
objetos de contrato único, são desenvolvidas em
conjunto por mais de um profissional com
competências diferenciadas.
C) Aponta que a atividade, objeto do contrato é
desenvolvida por um único profissional.
D) Indica que uma atividade técnica caracterizada
como executiva, objeto de contrato único, é
desenvolvida em conjunto por mais de um
profissional de mesma competência.
E) Mostra a existência de vínculo com pessoa
jurídica para desempenho de cargo ou função
técnica caracterizada como intelectual.

A)
B)
C)
D)

advertência reservada ou censura pública.
censura pública ou multa.
censura pública e multa.
multa e suspensão temporária do registro
profissional.
E) suspensão temporária do registro profissional ou
cancelamento definitivo do registro.
Questão 34
Assinale a alternativa que descreve conduta punível
com multa de meio a três valores de referência.
A) O profissional, suspenso de seu exercício,
continuar em atividade.
B) O profissional se incumbir de atividades estranhas
às atribuições discriminadas em seu registro.
C) O profissional desrespeitar direitos de autoria de
plano ou projeto de engenharia.
D) A pessoa jurídica exercer atividade em outra
região, sem o respectivo registro.
E) A pessoa jurídica exercer ilegalmente a profissão
de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo.

Questão 37
Consoante previsto pela Resolução nº 1025/2009, a
ART:
A) é obrigatória para os contratos escritos de
execução de obras ou prestação de serviços, mas
facultativa para os verbais.
B) deve ser mantida pelo responsável técnico, em
uma via, no local da obra ou serviço.
C) pode ser registrada por profissional com registro
suspenso, mas não cancelado.
D) a partir de sua baixa, exime o profissional das
responsabilidades administrativa, civil e penal.
E) não pode ser cancelada por inexecução das
atividades nela descritas.

Questão 35
As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos
e engenheiros-agrônomos, nos termos da
Lei nº 5194/1966, não poderão ser inferiores a:
A) 3 (três) vezes o salário-mínimo nacional.
B) 6 (seis) vezes o salário-mínimo da respectiva
região.
C) 3 (três) vezes o salário-mínimo da respectiva
região.
D) 2 (duas) vezes o salário-mínimo da respectiva
região.
E) 5 (cinco) vezes o salário-mínimo nacional.

Questão 38
Quando o fato objeto da ação punitiva da
Administração Pública Federal também constituir
crime, o prazo da respectiva prescrição:
A) permanecerá de 5 (cinco) anos, contados da data
da infração.
B) será regido pelo prazo previsto na Lei Penal.
C) ficará suspenso até a apuração dos fatos no juízo
criminal.
D) ficará suspenso até o cumprimento da pena
prevista para o crime.
E) será dobrado.
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Questão 42

Questão 39
Assinale a alternativa que aponta informação
dispensável ao conteúdo do relatório de fiscalização.

Assinale a alternativa correta a respeito da aplicação
de multas, nos termos da Resolução nº 1008/2004.

A) Nome, matrícula e assinatura do agente fiscal.
B) Endereço da pessoa física ou jurídica fiscalizada.
C) Identificação das ARTs relativas às atividades
desenvolvidas.
D) Descrição minuciosa dos fatos que configurem
infração à legislação profissional.
E) Descrição minuciosa das penalidades a que se
sujeita a pessoa física ou jurídica fiscalizada.

A) Em caso de nova reincidência, a multa será
aplicada em quádruplo.
B) A regularização da falta cometida não pode servir
de critério para a multa a ser aplicada.
C) Não é facultada a redução de multas pelas
instâncias julgadoras do CREA.
D) As consequências da infração, tendo em vista o
dano ou o prejuízo decorrente, não pode servir de
critério para aplicação de multa.
E) A situação econômica do autuado serve de critério
para a aplicação de multas.

Questão 40
Sobre o auto de infração, é correto afirmar que:

Questão 43

A) caso os fatos envolvam a participação irregular de
mais de uma pessoa, deverá ser lavrado um auto
de infração específico para cada uma delas.
B) o auto de infração não é ato processual, não
sendo capaz de instaurar o processo
administrativo.
C) o auto de infração poderá conter emendas, a
critério do fiscal responsável por sua lavratura.
D) a infração poderá ser capitulada em qualquer
dispositivo legal ou instrumento normativo do
CREA e do CONFEA.
E) será indicado no auto de infração o prazo de 30
dias para efetuar o pagamento da multa ou
apresentar defesa à câmara especializada.

Nos processos de infração e aplicação de
penalidades, os prazos:
A) começam a correr a partir da data da juntada aos
autos do comprovante de entrega do auto de
infração ou da notificação.
B) são contados incluindo o dia do começo e
excluindo o do vencimento.
C) encontrando-se o autuado em lugar incerto,são
contados da data da lavratura do auto de infração.
D) começam a correr a partir da data do comprovante
de entrega do auto de infração ou da notificação.
E) começam a correr, em qualquer caso, só a partir
da publicação da notificação ou do auto de
infração no Diário Oficial.

Questão 41
Lavrado o auto de infração pelo agente fiscal do
CREA:

Questão 44
Aos procedimentos para instauração, instrução e
julgamento dos processos de infração e aplicação de
penalidades nos casos de omissão da Resolução
nº 1008/2004, aplicar-se-ão, supletivamente, além da
legislação profissional vigente:

A) a regularização da situação exime o autuado das
cominações legais.
B) não será mais possível a regularização da
situação do autuado.
C) não será permitida a lavratura de novo auto de
infração, referente à mesma obra, antes do
trânsito em julgado da decisão relativa à infração.
D) a regularização da situação pelo autuado
dependerá do trânsito em julgado da decisão
relativa à infração.
E) será permitida a lavratura de novo auto de
infração referente à mesma obra, a critério do
agente fiscal responsável.

A) as normas de direito administrativo, do processo
civil brasileiro e os princípios gerais do direito.
B) as normas de direito administrativo, do processo
penal brasileiro e os princípios gerais do direito.
C) os costumes, as normas do processo penal
brasileiro e os princípios gerais do direito.
D) a jurisprudência, os costumes e as normas do
direito penal brasileiro.
E) a doutrina, os costumes e a jurisprudência do
direito penal brasileiro.

10

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 45

Questão 47

O exercício da profissão de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo, no Brasil, observadas as
condições de capacidade e as demais exigências
legais, é assegurada:

Os contratos referentes a qualquer ramo da
engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a
elaboração de projeto, direção ou execução de obras,
quando firmados por entidade pública ou particular
com pessoa física ou jurídica não legalmente
habilitada a praticar a atividade nos termos da
Lei nº 5194/1966, são:

A) apenas aos brasileiros natos, que possuam
diploma, devidamente registrado, de faculdade ou
escola superior de engenharia, arquitetura ou
agronomia oficiais existentes no país.
B) apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados,
que possuam diploma devidamente registrado, de
faculdade ou escola superior de engenharia,
arquitetura ou agronomia oficiais existentes no
país.
C) aos brasileiros ou estrangeiros que possuam,
devidamente revalidado e registrado no país,
diploma de faculdade ou escola estrangeira de
ensino superior de engenharia, arquitetura ou
agronomia.
D) aos estrangeiros contratados, mesmo sem
registro de títulos.
E) apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados,
que possuam diploma devidamente registrado, de
faculdade ou escola superior de engenharia,
arquitetura ou agronomia oficiais existentes no
país ou no exterior.

A) nulos de pleno direito.
B) anuláveis, sob critério discricionário do CREA.
C) anuláveis, nos termos e prazos previstos pela
lei civil.
D) ineficazes perante terceiros, mas válidos e
eficazes entre as partes contratantes e perante o
CREA.
E) ineficazes perante terceiros e perante o CREA,
mas válidos e eficazes entre as partes
contratantes.
Questão 48
A pessoa jurídica que se constitua para prestar ou
executar serviços e/ou obras ligadas ao exercício
profissional da engenharia, arquitetura, agronomia,
geologia, geografia ou meteorologia só terá
condições legais para o início de sua atividade
técnico profissional, após ter o seu registro efetivado
no CREA. Diante disso, pode-se afirmar que se a
pessoa jurídica não requerer o seu registro:

Questão 46
Constatada a existência de empreendimento de
engenharia, arquitetura ou agronomia, iniciado sem a
participação efetiva de responsável técnico
habilitado:

A) no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
arquivamento de seus atos constitutivos nos
órgãos competentes, será notificada para que, em
15 (quinze) dias, promova a sua regularização
perante o CREA, sob pena de ser autuada por
exercício ilegal da profissão.
B) em 30 (trinta) dias a contar do arquivamento de
seus atos constitutivos nos órgãos competentes,
será autuada por exercício ilegal da profissão.
C) em 60 (sessenta) dias a contar do arquivamento
de seus atos constitutivos nos órgãos
competentes, será autuada por exercício ilegal da
profissão.
D) no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do
arquivamento de seus atos constitutivos nos
órgãos competentes, será notificada para que, em
30 (trinta) dias, promova a sua regularização
perante o CREA, sob pena de ser autuada por
exercício ilegal da profissão.
E) em 15 (quinze) dias a contar do arquivamento de
seus atos constitutivos nos órgãos competentes,
será autuada por exercício ilegal da profissão.

A) não cabe ao CREA propor demanda judicial para
embargo da obra ou interdição do local.
B) o empreendimento poderá ser regularizado, a
critério do CREA, ainda que já em curso medida
judicial para embargo da obra.
C) a regularização do empreendimento prescinde da
análise das condições técnicas dos trabalhos já
concluídos.
D) a regularização do empreendimento isenta os
intervenientes nos trabalhos sem participação do
responsável técnico das respectivas penalidades
legais.
E) é facultado ao CREA, sob critério discricionário,
propor ou não medida judicial ou administrativa
para impedir o prosseguimento da obra ou serviço
ou uso do que foi concluído.
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Questão 49
De acordo com o regulamento para condução do
processo ético disciplinar os órgãos do sistema
CREA/CONFEA, é correto afirmar que:
A) os processos, em regra, serão públicos, podendo
ser determinado que corram em segredo, a
critério do órgão julgador.
B) o rol de testemunhas deverá ser apresentado até
10 dias antes da audiência de instrução.
C) a Comissão de Ética Profissional não poderá ouvir
testemunhas além das arroladas.
D) a pena de advertência reservada não será
anotada nos assentamentos do profissional.
E) nenhum ato processual será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para as partes.
Questão 50
Segundo a Lei nº 5194/1966, a atribuição de registrar
as tabelas básicas de honorários profissionais
elaboradas pelos órgãos de classe é conferida:
A)
B)
C)
D)
E)

aos CREAs.
ao CONFEA.
às Câmaras Especializadas.
ao Conselho de Ética.
ao Comitê de Fiscalização Profissional.
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