CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ – CREA-PA
CONCURSO PÚBLICO 2014
PROVA OBJETIVA: 06 de abril de 2014

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA TÉCNICO
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta.
Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação
das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 5 de Noções
de Direito, 5 de Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova
terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário de Belém).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
pois lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só
será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Pará – CREA-PA o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital
Nº 01/2014/CREA-PA do referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 10.

Desafiando a sorte
09 de janeiro de 2014 | 2h 09
Luis Fernando Verissimo - O Estado de S. Paulo
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Uma pessoa que nasce pobre, num dos chiqueiros do mundo, com pouca
perspectiva de sobreviver, o que dirá de melhorar de vida, tem todo o direito de pensar
que a sorte (ou Deus, ou que nome tenha o responsável pela sua sina) lhe foi cruel. E de
assumir sua própria biografia, já que o destino que lhe foi reservado de nascença
claramente não serve. Como um dos despossuídos da Terra, só tem duas opções:
resignação ou fuga. Fatalismo ou revolta. Aceitar ou rejeitar sua sina. E literalmente
desafiar a sua sorte.
Assim, essas cenas que se vê, de barcos precários lotados de imigrantes ilegais
da África arriscando a vida para chegar à Europa, ou mexicanos sendo caçados na
fronteira ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, entre outras imagens de
desumanidade e desespero, são cenas de uma tragédia recorrente e sem solução, mas
uma tragédia com mais significados do que os que aparecem. Representam graficamente,
didaticamente, a desigualdade entre nações pobres e ricas, que seria apenas outro
fatalismo irredimível se a desigualdade não fosse deliberada, cultivada por nações ricas
que muitas vezes estão na origem histórica da miséria dos pobres. E tem este outro
significado, o de cada refugiado da sua sina representar um indivíduo em revolta contra o
acaso que determinou que vida ele teria. São pessoas de posse da sua própria biografia,
desafiando a ideia de que o destino de cada um está preordenado, na geografia ou nos
astros.
A maioria dos que desafiam a sorte e conseguem chegar onde queriam continua a
padecer. Transformam-se em problemas sociais no país de destino, sofrem com a
hostilidade e o racismo e a falta de oportunidades. Mas o importante é que passaram
pelas barreiras: a da sua origem na miséria e a barreira maior que separa o mundo rico do
mundo pobre. Mesmo os que não conseguiram ser mais do que vendedores de bolsas
Vuitton falsificadas na calçada, são símbolos de uma vitória. Já se disse da mistura e da
quantidade de raças que se vê na Inglaterra, por exemplo, que são os filhos bastardos do
império inglês, na metrópole para reclamar sua parte da herança. O normal é que
imigrantes legais ou ilegais, na Europa e nos Estados Unidos, continuem deserdados.
Mas, pelo menos, não é mais uma sina.
Disponível em:<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desafiando-a-sorte,1116497,0.htm>
Acesso em: 10 fev. 2014.

01. No texto “Desafiando a sorte”, o problema apontado e sua causa são, respectivamente, o (a)
(A)
(B)
(C)
(D)

hostilidade em relação aos imigrantes e o racismo.
miséria dos países da África e sua total falta de perspectiva.
caça aos imigrantes e a venda ilegal de produtos falsificados.
imigração ilegal e a desigualdade econômica entre as nações.

02. A leitura do texto permite concluir que Luis Fernando Veríssimo
(A)
(B)
(C)
(D)

desaprova a decisão dos imigrantes de fugirem para os países ricos.
vê o movimento de imigração para os países ricos como um modo de lutar contra o destino.
considera normal a forma como a Europa e os Estados Unidos tratam os imigrantes legais e ilegais.
critica aqueles que chama de “despossuídos da Terra” por continuarem a padecer nos países em
que se refugiam.
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03. No texto, o enunciado “E literalmente desafiar a sua sorte.” (linhas 6 e 7) significa
(A)
(B)
(C)
(D)

arriscar a vida na luta contra a miséria dos pobres.
aceitar o papel de deserdados que o acaso determinou.
rejeitar sua sina e arriscar a vida fugindo para outro país.
resignar-se com o destino que lhe foi reservado de nascença.

04. Os fatores que determinam o problema discutido no texto são mencionados no trecho
(A) “Como um dos despossuídos da Terra, só tem duas opções: resignação ou fuga. Fatalismo ou
revolta. Aceitar ou rejeitar sua sina. E literalmente desafiar a sua sorte.” (linhas 5 a 7).
(B) “A maioria dos que desafiam a sorte e conseguem chegar onde queriam continua a padecer.
Transformam-se em problemas sociais no país de destino, sofrem com a hostilidade e o racismo e
a falta de oportunidades.” (linhas 20 a 22).
(C) “Representam graficamente, didaticamente, a desigualdade entre nações pobres e ricas, que seria
apenas outro fatalismo irredimível se a desigualdade não fosse deliberada, cultivada por nações
ricas que muitas vezes estão na origem histórica da miséria dos pobres.” (linhas 12 a 15).
(D) “Assim, essas cenas que se vê, de barcos precários lotados de imigrantes ilegais da África
arriscando a vida para chegar à Europa (...) são cenas de uma tragédia recorrente e sem solução,
mas uma tragédia com mais significados do que os que aparecem.” (linhas 8 a 12).
05. O fragmento de texto em que não há a expressão de uma opinião é
(A) “Mesmo os que não conseguiram ser mais do que vendedores de bolsas Vuitton falsificadas na
calçada, são símbolos de uma vitória.” (linhas 24 e 25).
(B) “Mas o importante é que passaram pelas barreiras: a da sua origem na miséria e a barreira maior
que separa o mundo rico do mundo pobre.” (linhas 22 a 24).
(C) “O normal é que imigrantes legais ou ilegais, na Europa e nos Estados Unidos, continuem
deserdados. Mas, pelo menos, não é mais uma sina.” (linhas 27 e 29).
(D) “A maioria dos que desafiam a sorte e conseguem chegar onde queriam continua a padecer.
Transformam-se em problemas sociais no país de destino, sofrem com a hostilidade e o racismo e
a falta de oportunidades.” (linhas 20 a 22).

06. O recurso utilizado pelo autor para caracterizar aqueles que nascem em “um dos chiqueiros do
mundo” está indicado corretamente em
(A) “imigrantes ilegais” (linha 8) → antítese.
(B) “cada refugiado da sua sina” (linha 16) → comparação.
(C) “um dos despossuídos da Terra” (linha 5) → pleonasmo.
(D) “os filhos bastardos do império inglês” (linhas 26 e 27) → metáfora.

07. A sequência em que há palavras que pertencem ao mesmo campo semântico é
(A)
(B)
(C)
(D)

sorte, destino, sina, acaso.
fatalismo, nascença, biografia.
vida, biografia, geografia, astros.
resignação, desespero, tragédia.

08. A relação entre a forma verbal e seu sujeito sintático está corretamente indicada em
(A)
(B)
(C)
(D)

está / ideia (linha 18).
aparecem / significados (linha 12).
determinou (linha 17) / revolta (linha 16).
continuem (28) / filhos bastardos (linha 26).

09. De acordo com a norma culta, há desvio quanto à concordância e à regência verbal,
respectivamente, em
(A) “... essas cenas que se vê...” (linha 8) / “... chegar onde queriam...” (linha 20).
(B) “Mas o importante é que passaram pelas barreiras ...” (linhas 22 e 23) / “... para chegar à Europa ...”
(linha 9).
(C) “... que seria apenas outro fatalismo irredimível...” (linhas 13 e 14) / “Já se disse da mistura e da
quantidade de raças...” (linhas 25 e 26).
(D) “A maioria dos que desafiam a sorte e conseguem chegar onde queriam continua a padecer.”
(linhas 20 e 21) / “Transformam-se em problemas sociais...” (linha 21).
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10. A pronominalização como recurso coesivo só não ocorre em
(A) “Mesmo os que não conseguiram ser mais do que vendedores de bolsas Vuitton falsificadas na
calçada...” (linhas 24 e 25).
(B) “E de assumir sua própria biografia, já que o destino que lhe foi reservado de nascença claramente
não serve.” (linhas 3 a 5).
(C) “... são cenas de uma tragédia recorrente e sem solução, mas uma tragédia com mais significados
do que os que aparecem.” (linhas 11 e 12).
(D) “O normal é que imigrantes legais ou ilegais, na Europa e nos Estados Unidos, continuem
deserdados. Mas, pelo menos, não é mais uma sina.” (linhas 27 e 29).
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NOÇÕES DE DIREITO
11. É caso de inexigibilidade de licitação
(A) contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias
e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
(B) contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para
a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação
protegida.
(C) as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e
administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por
decreto.
(D) aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
12. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de _________ pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até _________ horas da apresentação das propostas. Os dados que preenchem
corretamente as lacunas são
(A) dois e 24.
(B) três e 24.
(C) dois e 48.
(D) três e 48.
13. De acordo com a Lei nº9784/99, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da ______________, finalidade, _____________, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. As palavras que preenchem
corretamente as lacunas são
(A) responsabilidade e legalidade.
(B) impessoalidade e motivação.
(C) legalidade e motivação.
(D) legalidade e impessoalidade.

14. De acordo com a Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, percebidos pelo(s)
(A) Presidente da República.
(B) Ministros do TCU.
(C) Ministros do STF.
(D) Ministros do STJ.

15. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo
Presidente da República dentre cidadãos maiores de _________ anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.
(A) 25 anos.
(B) 30 anos.
(C) 35 anos.
(D) 40 anos.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Informando os valores 10, 15, 18, 30 nas células A1, A2, A3, A4, respectivamente, numa planilha
no Microsoft Office Excel 2010, e a fórmula inserida na célula A5, o número visualizado na célula A6,
que também contém uma fórmula, será:
Fórmula inserida na Célula A5
=SOMA(A1;A3;A4;MÉDIA(A4;A2;A3))

(A)
(B)
(C)
(D)

Fórmula inserida na Célula A6
=SOMA(A1;A4;A5)

128.
107.
119.
115.

17. O barramento que interliga os principais componentes do computador, tais como CPU, memórias
auxiliares e dispositivos de entrada/saída é o barramento de
(A) Expansão.
(B) Sistema.
(C) Mapeamento.
(D) Operacional.

18. O dispositivo de entrada que permite ao usuário selecionar opções através de indicações sobre o
vídeo, que é constituído de um painel sensível a pressões, é o vídeo
(A) Screen Hand.
(B) Touch Pen.
(C) Digital Screen.
(D) Touch Screen.
19. Sobre os tipos de Malware, considere as afirmativas abaixo:
I.
II.

Adwares são programas comerciais que exibem anúncios publicitários num computador;
o programa espião que monitora informações no computador, tais como e-mails e mensagens
instantâneas (Messenger), é o Spyware;
III. Hijacker são discadores mal-intencionados que forçam o computador a discar um número para
conectar a um determinado lugar.
Estão corretos os itens
(A) I e II.
(B) I, II e III.
(C) II e III.
(D) I e III.

20. O tipo de site de busca denominado “Guias de busca local” lista as empresas e os prestadores de
serviços próximos ao endereço do internauta. A alternativa que apresenta um exemplo desse tipo de
site de busca é o
(A) Listão.
(B) MapLink.
(C) Buscapé.
(D) IIocal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. De acordo com a Lei nº 5194/66, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia é
constituído por __________ membros, brasileiros, diplomados em Engenharia, Arquitetura ou
Agronomia, habilitados de acordo com esta lei. A informação que preenche corretamente a lacuna é
(A) dez.
(B) doze.
(C) quinze.
(D) dezoito.

22. De acordo com a Lei nº 5194/66, contra as penalidades impostas pelas Câmaras especializadas,
poderá o interessado, dentro do prazo de _____ dias, contados da data da notificação, interpor recurso
que terá efeito suspensivo, para o Conselho Regional e, no mesmo prazo, deste para o Conselho
Federal. A informação que preenche corretamente a lacuna é
(A) quinze.
(B) trinta.
(C) sessenta.
(D) oitenta.

23. De acordo com a Lei nº 6496/77, a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia é administrada por uma Diretoria Executiva, composta de ________ membros,
sendo _______ indicados pelo CONFEA e ________ pelos CREAs. As informações que preenchem
corretamente as lacunas são, respectivamente,
(A) seis / quatro / dois.
(B) cinco / três / dois.
(C) seis / três / três.
(D) cinco / dois / três.
24. De acordo com o Regimento Interno do CREA-PA, dentre outros órgãos, compõem a sua estrutura
básica
(A) inspetoria, comissão permanente e grupo de trabalho.
(B) diretoria, inspetoria e comissão permanente.
(C) comissão permanente, grupo de trabalho e comissão especial.
(D) diretoria, plenário e inspetoria.

25. De acordo com a Resolução 336/89 – CONFEA, atuando a pessoa jurídica em região diferente
daquela em que se encontra registrada, e caso a atividade exceda de _________ dias, fica a pessoa
jurídica, a sua agência, filial ou sucursal, obrigada a proceder ao seu registro na nova região.
(A) 90
(B) 120
(C) 150
(D) 180

26. Conforme a Resolução 425/98 – CONFEA, o erro ou falta de preenchimento de qualquer campo ou
formulário da ART, gerará a obrigatoriedade de substituição da referida ART, no prazo de ______ dias,
sob pena de ser considerada nula na forma do Inciso I do artigo 9º dessa mesma Resolução.
(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 30

27. No processo ético-disciplinar, a câmara especializada deverá julgar o denunciado no prazo de até
________ dias, contados da data do recebimento do processo. A informação que preenche
corretamente a lacuna é
(A) 30.
(B) 45.
(C) 60.
(D) 90.
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28. No processo ético-disciplinar, será concedido prazo de ________ dias para que as partes, se
quiserem, manifestem-se quanto ao teor do relatório, prorrogável mediante justificativa, e a juízo do
Coordenador da Câmara Especializada, por, no máximo, mais ________ dias. As informações que
preenchem corretamente as lacunas são, respectivamente,
(A) dez / cinco.
(B) dez / dez.
(C) quinze / dez.
(D) quinze / cinco.

29. Em processo ético-disciplinar da decisão proferida pelo Plenário do CREA, as partes poderão,
dentro do prazo de __________ dias, contados da data da juntada ao processo do aviso de
recebimento ou do comprovante de entrega da intimação, interpor recurso que terá efeito suspensivo,
para o Plenário do CONFEA.
(A) 15.
(B) 30.
(C) 45.
(D) 60.

30. A suspensão temporária ou a ampliação do período de suspensão do registro são penalidades
previstas em lei que podem ser aplicadas pelo CREA ao profissional que incorrer em nova reincidência,
dentre outra, da seguinte infração:
(A) por deixar de efetuar o pagamento da anuidade durante dois anos consecutivos, situação em que o
cancelamento será automático.
(B) por condenação em última instância em virtude de crime considerado infamante.
(C) conste como autuado em processo por infração aos dispositivos do Código de Ética Profissional.
(D) emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços
sem sua real participação.

31. Conforme previsão da Resolução 1008/2004 – CONFEA, da decisão proferida pela câmara
especializada o autuado pode interpor recurso, que terá efeito __________, ao Plenário do CREA no
prazo de _______ dias, contados da data do recebimento da notificação. As informações que
preenchem corretamente as lacunas são, respectivamente,
(A) devolutivo / dez.
(B) suspensivo / vinte.
(C) devolutivo / trinta.
(D) suspensivo / sessenta.

32. Conforme a Resolução 1015/2006 – CONFEA, dentre outras atribuições, compete ao Plenário do
CONFEA
(A) apreciar e decidir sobre recurso referente a decisão da diretoria executiva da Mútua.
(B) apreciar e deliberar sobre sua proposta de plano anual de trabalho.
(C) apreciar e deliberar sobre a indicação de representantes do CONFEA em organizações
governamentais e não governamentais, e no desempenho de missão específica referente à sua
finalidade.
(D) apreciar e deliberar sobre os resultados dos programas e dos projetos do planejamento estratégico
do CONFEA relacionados às suas atividades específicas.

33. Conforme a Resolução 1015/2006 – CONFEA, dentre outras atribuições, compete ao conselho
Diretor do CONFEA:
(A) autorizar pagamento e movimentar contas bancárias, assinando, com um dos responsáveis pela
gestão financeira do CONFEA, cheques, balanços e outros documentos pertinentes.
(B) designar pessoas para exercerem as funções de confiança e os cargos em comissão relacionados
à direção, à chefia e ao assessoramento ou assistência aos órgãos do CONFEA e às unidades de
sua estrutura organizacional, de acordo com o disposto em normativo específico.
(C) determinar a cobrança administrativa ou judicial dos créditos devidos ao CONFEA.
(D) apreciar e decidir sobre o plano anual de trabalho do CONFEA.
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34. Conforme a Resolução 1015/2006 – CONFEA, em Sessão Plenária, o conselheiro federal, em sua
comunicação, pode fazer uso da palavra por, no máximo, ______
(A) cinco minutos.
(B) três minutos.
(C) dois minutos.
(D) um minuto.

35. De acordo com a Resolução 1015/2006 – CONFEA, toda decisão plenária deve, obrigatoriamente,
ser assinada pelo presidente, no prazo máximo de ________ dias após a realização da sessão plenária
que a exarou. A informação que preenche corretamente a lacuna é
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20

36. De acordo com a Resolução 1015/2006 – CONFEA, as reuniões ordinárias da Comissão
Permanente do CONFEA são realizadas em número definido no calendário anual de reuniões, com
antecedência mínima de _____ dias das sessões plenárias do CONFEA.
(A) vinte.
(B) quinze.
(C) dez.
(D) cinco.
37. Conforme previsto na Resolução 1020/2006 – CONFEA, na hipótese de ocorrer readmissão à
Mutua, ficará o mutualista sujeito a novo prazo de carência, conforme o estabelecido no § 2º do art. 11
da Lei nº 6.496, de 1977, salvo se tiver contribuído ininterruptamente durante _____ anos ou se a
readmissão ocorrer dentro de vinte e quatro meses da exclusão. A informação que preenche
corretamente a lacuna é
(A) seis.
(B) cinco.
(C) quatro.
(D) três.

38. Conforme previsto na Resolução 1020/2006 – CONFEA, até 30 de _________ de cada ano, a
Diretoria-Executiva da Mútua submeterá ao Plenário do CONFEA, para apreciação, a proposta
orçamentária para o exercício seguinte.
(A) Agosto
(B) Setembro
(C) Outubro
(D) Novembro

39. Conforme previsto na Resolução 1020/2006 – CONFEA, a Mútua será administrada por uma
Diretoria-Executiva composta de _____ membros, sendo _____ indicados pelo CONFEA e _____ pelo
Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, dentre os mutualistas contribuintes, profissionais
fiscalizados pelo Sistema CONFEA/CREA, com mais de um ano de associação. As informações que
preenchem corretamente as lacunas são, respectivamente,
(A) seis / três / três.
(B) sete / quatro / três.
(C) cinco / três / dois.
(D) quatro / dois / dois.

40. Conforme previsto na Resolução 1020/2006 – CONFEA, de qualquer ato da Diretoria-Executiva da
Mútua caberá recurso, com efeito ___________, ao ________.
(A) Devolutivo, CREA.
(B) Suspensivo, CREA.
(C) Devolutivo, CONFEA.
(D) Suspensivo, CONFEA.
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