CONCURSO PÚBLICO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
PERNAMBUCO – CREA-PE

FISCAL AUDITOR – TIPO B
 Ao receber este Caderno de Questões, verifique se:
 A sua opção de CARGO está correta.
 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40 e UMA PROVA DISSERTATIVA.
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao iniciar a prova, assinale no seu CARTÃO RESPOSTA o tipo de prova indicado no Caderno de Questões.
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 O tempo de duração da totalidade das provas será de 4h (quatro horas) corridas. Este tempo inclui o necessário para a
transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA e para o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO.
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO confira seu nome, número de inscrição,
número do documento de identidade.
 O CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO NÃO podem ser dobrados, amassados, rasurados,
manchados ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada de cada questão.
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida 1 (uma) hora do tempo da prova e, em
hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas, o CARTÃO RESPOSTA ou o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO.
 Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões, o CARTÃO RESPOSTA e o
CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao
Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações
acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
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NOME COMPLETO
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TEXTO I - FELIZ POR NADA
Geralmente, quando uma pessoa exclama “Estou tão feliz!”, é porque engatou um novo amor, conseguiu uma promoção,
ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos que precisava ou algo do tipo. Há sempre um porquê. Eu costumo torcer para
que essa felicidade dure um bom tempo, mas sei que as novidades envelhecem e que não é seguro se sentir feliz apenas por
atingimento de metas. Muito melhor é ser feliz por nada.
Digamos: feliz porque maio recém começou e temos longos oito meses para fazer de 2010 um ano memorável. Feliz por
estar com as dívidas pagas. Feliz porque alguém o elogiou.
Feliz porque existe uma perspectiva de viagem daqui a alguns meses. Feliz porque você não magoou ninguém hoje. Feliz
porque daqui a pouco será hora de dormir e não há lugar no mundo mais acolhedor do que sua cama.
Esquece. Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito.
Feliz por nada, nada mesmo?
Talvez passe pela total despreocupação com essa busca. Essa tal de felicidade inferniza.
“Faça isso, faça aquilo”. A troco? Quem garante que todos chegam lá pelo mesmo caminho?
Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a alegria, que procura relativizar as chatices diárias e se concentrar
no que importa para valer, e assim alivia o seu cotidiano e não atormenta o dos outros. Mas não estando alegre, é possível ser
feliz também. Não estando “realizado”, também. Estando triste, felicíssimo igual. Porque felicidade é calma.
Consciência. É ter talento para aturar o inevitável, é tirar algum proveito do imprevisto, é ficar debochadamente assombrado
consigo próprio: como é que eu me meti nessa, como é que foi acontecer comigo? Pois é, são os efeitos colaterais de se estar
vivo.
Benditos os que conseguem se deixar em paz. Os que não se cobram por não terem cumprido suas resoluções, que não
se culpam por terem falhado, não se torturam por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos. Apenas
fazem o melhor que podem.
Se é para ser mestre em alguma coisa, então que sejamos mestres em nos libertar da patrulha do pensamento. De querer
se adequar à sociedade e ao mesmo tempo ser livre.
Adequação e liberdade simultaneamente? É uma senhora ambição. Demanda a energia de uma usina. Para que se
consumir tanto?
A vida não é um questionário de Proust. Você não precisa ter que responder ao mundo quais são suas qualidades, sua
cor preferida, seu prato favorito, que bicho seria. Que mania de se autoconhecer. Chega de se autoconhecer. Você é o que é, um
imperfeito bem-intencionado e que muda de opinião sem a menor culpa.
Ser feliz por nada talvez seja isso.
(Marta Medeiros. Feliz por Nada. In: Feliz por Nada, editora - L&PM, 2015.)

1. Analise o seguinte trecho:

3. A respeito do TEXTO I e das possíveis inferências com base
em sua leitura, analise as afirmativas a seguir:

Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por
muito. (linha 9)

I. O texto afirma que devemos ficar felizes por coisas que são
realmente relevantes, isso descarta toda e qualquer felicidade
gerada pelas coisas simples da vida.
II. No texto, há uma reflexão realizada pela autora, pela qual
incide sobre os leitores a ideia de que a felicidade pode e deve
ser vivenciada através de simples experiências.
III. Do texto conclui-se que estar bem consigo mesmo e evitando
cobranças é uma das formas de ser feliz por nada.

O segmento sublinhado no período acima, em relação ao
trecho anterior, apresenta uma
A)
B)
C)
D)
E)

concessão.
causalidade.
explicação.
exemplificação.
proporcionalidade.

É correto o que se afirma

2. Analise o seguinte trecho:

A)
B)
C)
D)
E)

Eu costumo torcer para que essa felicidade dure um bom
tempo, mas sei que as novidades envelhecem e que não é
seguro se sentir feliz apenas por atingimento de metas. (linhas
2 a 4)
O pronome sublinhado indica um valor textual de sentido
A)
B)
C)
D)
E)

dêitico.
anafórico.
pleonástico.
elíptico.
catafórico.
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em nenhuma das afirmativas.
apenas em I e II.
apenas em I e III.
apenas em II e III.
em I, II e III.
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4. O TEXTO I classifica-se como pertencente ao gênero crônica,
pois tem características de

7. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, a exposição de motivos é uma modalidade
bastante peculiar da Redação oficial e é expedida

A) narração dos acontecimentos cotidianos, linguagem simples e
descontraída, presença de poucos personagens.
B) exposição de acontecimentos do cotidiano, linguagem
rebuscada, presença de poucos personagens.
C) descrição denotativa do cotidiano, linguagem simples e
descontraída, vários focos narrativos.
D) narração dos acontecimentos do cotidiano, linguagem
coloquial, ausência de personagens.
E) dissertação sobre fatos do cotidiano, linguagem
argumentativa, presença do ponto de vista do narrador.

A) de Ministro de Estado para qualquer outra autoridade.
B) de Ministro de Estado para, exclusivamente, Presidente da
República.
C) de Ministro de Estado para Ministro de Estado.
D) de Ministro de Estado para cargos executivos.
E) de Ministro de Estado para Presidente da República ou Vice.
8. Nos documentos oficiais, não se deve, de acordo com o
Manual de Redação da Presidência da República,
A)
B)
C)
D)
E)

5. Analise o seguinte trecho:
Digamos: feliz porque maio recém começou e temos longos
oito meses para fazer de 2010 um ano memorável. (linha 5)
Os conectivos sublinhados indicam um valor textual,
respectivamente, de
A)
B)
C)
D)
E)

usar linguagem técnica.
utilizar opção do uso da norma culta.
manter a civilidade e a polidez.
evitar uso de jargões.
evitar linguagem burocrática.

9. Sobre o emprego do pronome de tratamento em um
expediente oficial, é correto afirmar que

adição e tempo.
causa e finalidade.
explicação e causa.
explicação e finalidade.
concessão e consequência.

A) a hierarquia existente entre o remetente e o destinatário
determina o pronome de tratamento a ser utilizado nas
correspondências oficiais.
B) a hierarquia existente entre o remetente e o destinatário
apenas determina o fecho.
C) o vocativo Prezado colega é adequado para compor um
memorando, modalidade de comunicação entre unidades
administrativas de um mesmo órgão.
D) o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos
chefes dos poderes da República é Ilustríssimo Senhor.
E) em comunicações oficiais dirigidas a ministros de tribunais
superiores, deve-se empregar o pronome de tratamento
Senhor Ministro.

6. Analise o seguinte trecho:
Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a
alegria, que procura relativizar as chatices diárias e se
concentrar no que importa para valer, e assim alivia o seu
cotidiano e não atormenta o dos outros. (linhas 13 e 14)
Assinale a alternativa em que alterações no período acima
tenham-no mantido de acordo com as regras de pontuação e
boa discursividade.

10. O correio eletrônico é uma forma de comunicação oficial e

A) Particularmente gosto de quem tem compromisso com a
alegria, que procura relativizar as chatices diárias e, se
concentrar no que importa para valer, e assim alivia o seu
cotidiano e não atormenta o dos outros.
B) Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a
alegria, que procura relativizar as chatices diárias e, se
concentrar no que importa para valer, e, assim, alivia o seu
cotidiano e não atormenta o dos outros.
C) Particularmente gosto de quem tem compromisso com a
alegria, que procura relativizar as chatices diárias e, se
concentrar no que importa para valer, e assim alivia o seu
cotidiano, e não atormenta o dos outros.
D) Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a
alegria, que procura relativizar as chatices diárias e, se
concentrar no que importa para valer, e, assim, alivia o seu
cotidiano, e não atormenta o dos outros.
E) Particularmente  gosto de quem tem compromisso com a
alegria  que procura relativizar as chatices diárias e se
concentrar no que importa para valer, e assim alivia o seu
cotidiano e não atormenta o dos outros.

A) não existe padrão definido para a estrutura das mensagens
enviadas.
B) não precisa de confirmação de recebimento ou de leitura da
mensagem pelo destinatário para ter valor documental.
C) possui estrutura flexível, mas não linguagem, esta deve ser
formal, impessoal, clara.
D) recomenda-se utilizar texto em caixa alta para destaques de
palavras ou trechos da mensagem.
E) é permitido o uso de fechos menos formais, como Att.,
Abraços, Saudações.

~3~

CARGO: FISCAL AUDITOR – TIPO B
13. Sobre as memórias do tipo Flash, assinale a alternativa
correta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. No Excel 2013, a função lógica “E” é usada para determinar
se todas as condições em um teste são VERDADEIRAS ou
FALSAS. Assim, observe a imagem da tabela a seguir:

A) Exatamente como as memórias ROM, a memória flash (ou
flash ROM) não pode ser atualizada.
B) Desenvolvidas a partir da Memória ROM (Read-Only Memory),
permite que múltiplos endereços sejam apagados ou escritos
numa só operação.
C) Memória flash é um tipo de dispositivo de armazenamento não
volátil, ou seja, mesmo se não tiver energia, manterá as
informações que foram salvas nela.
D) Precisa de energia para manter as informações armazenadas
no chip.
E) São pouco duráveis, não sendo capazes de resistir à pressão
intensa ou variações extremas de temperatura.
14. Por padrão, os arquivos criados pelo PowerPoint 2013 são
denominados de
A)
B)
C)
D)
E)

Na tabela da imagem acima, o bônus de 10% sobre as vendas
só será dado ao vendedor que fizer 15 ou mais vendas e atingir
a meta de vendas de R$ 10.000,00. Para isso foi criada uma
fórmula que utiliza a função “E” juntamente com a função “SE”.
Note que apenas os vendedores Anita e Zózimo conseguiram
atingir os resultados.

15. “Um dispositivo periférico ou, simplesmente, periférico é ‘um
dispositivo auxiliar usado para enviar ou receber informações
do computador’".

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula
utilizada na tabela da imagem acima exibida.
A)
B)
C)
D)
E)

Fonte: Laplante, Philip A. (2000). Dictionary of Computer Science, Engineering and
Technology. [S.l.]: CRC Press. p. 366. ISBN 0-8493-2691-5.

Sobre os periféricos, assinale a alternativa correta.

=SE(E(B6>=$C$2;C6>=$C$1);(C6*0,1);"-")
=SE(OU(B6>=$C$2;C6>=$C$1);(C6*0,1);"-")
=SE(E(B6>=$C$2;C6>=$C$1); "-";(C6*0,1))
=SE(E(B6>$C$2;C6>$C$1); "-";(C6*0,1))
=SE(E(B6>$C$2;C6=$C$1);(C6*0,1);"-")

A) O scanner permite copiar o conteúdo de uma folha ou
documento como uma imagem digital. Nas impressoras
multifuncionais você encontrará o scanner e a impressora ao
mesmo tempo, mas, se um deles apresentar defeito, ambos
param de funcionar.
B) Uma WebCam é um tipo de dispositivo de saída com a qual
você pode gravar vídeos ou tirar fotos. Você também pode
transmitir vídeos através da internet em tempo real fazendo
chamadas de vídeo, com qualquer pessoa e em qualquer parte
do mundo.
C) Um joystick é um dispositivo utilizado para controlar jogos de
computador, sendo considerados periféricos de saída de
dados.
D) Microfones são dispositivos de entrada de áudio. Eles podem
ser conectados ao computador para gravar sons ou para você
se comunicar por internet com outros usuários.
E) As câmeras digitais permitem que você capture uma imagem
ou vídeo em formato digital. Ao conectar a câmera na entrada
USB, você pode transferir as imagens da câmera para o
computador, uma função de saída de dados.

12. Sobre as Unidades de Estado Sólido (em inglês SSD), analise
os itens a seguir.
I. Em comparação com as unidades eletromecânicas, os SSDs
geralmente são menos resistentes a choques físicos.
II. Funcionam silenciosamente e têm IOPS mais alta e latência
mais baixa.
III. SSDs baseados em NAND Flash mantêm a sua carga ao longo
do tempo se forem mesmo se deixados por longos períodos
sem energia.
A)
B)
C)
D)
E)

folhas.
slides.
planilhas.
documentos.
apresentação.

Assinale
se todos os itens estiverem corretos.
se somente os itens I e II estiverem corretos.
se somente os itens I e III estiverem corretos.
se somente os itens II e III estiverem corretos.
se todos os itens estiverem incorretos.
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16. Sobre as opções de configurações básicas acessadas através
do aplicativo “Configurações” do sistema operacional Windows
10 listadas abaixo, assinale a alternativa correta.

19. Abaixo temos o triângulo de Pascal, onde como podemos ver,
cada elemento, a partir da terceira linha, com exceção do
primeiro e do último é a soma dos dois elementos da linha
anterior, imediatamente acima dele, sabendo que cada
elemento é formado pela combinação
. Assinale o item que
representa a soma dos dois elementos imediatamente acima.

A) Notificações e ações: Nesta seção é possível gerenciar as
notificações apenas do sistema, bem como escolher as ações
rápidas que serão exibidas na Central de Ações e selecionar
os ícones que aparecem na barra de tarefas.
B) Energia e suspensão: Para otimizar ainda mais o uso da
bateria, este menu é usado para configurar o tempo em que a
tela ficará ativa e também o tempo de uso antes que o
computador seja automaticamente suspenso.
C) Multitarefas: Traz opções de ajuste das janelas durante o
modo multitarefa, sem que permita configuração das áreas de
trabalho virtuais.
D) Aplicativos e recursos: Aqui é possível realizar a desinstalação
ou mover aplicativos de uma unidade para outra, mas a
instalação é realizada em outra opção.
E) Armazenamento: Exibe o que está ocupando espaço no seu
computador, a quantidade de espaço restante que você tem
no seu HDD, mas se você utilizar um SSD essas informações
não serão exibidas.
RACIOCÍNIO LÓGICO
17. Seja 𝐴, 𝐵 e 𝐶 ângulos externos ao triângulo, como dado na
imagem. Determine o valor de 𝐸 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶.
A)
B)
C)
D)
E)

𝐸
𝐸
𝐸
𝐸
𝐸

A)

=

+

, para 𝑛 ≥ 2.

B)

=

+

, para 𝑛 ≥ 2.

C)

=

+

, para 𝑛 ≥ 2.

D)

=

+

, para 𝑛 ≥ 2.

E)

=

+

, para 𝑛 ≥ 2.

20. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 são formados números de 3
algarismos distintos. Determine a probabilidade de escolher
um número entre eles, e esse número ser par.

= 270°
= 300°
= 360°
= 720°
= 180°

A) 𝑃 =
B) 𝑃 =
C) 𝑃 =
D) 𝑃 =
E) 𝑃 =

18. Considere as seguintes afirmações abaixo:

I. Na Progressão Aritmética, em que o primeiro termo é 𝑎 e a
razão é 𝑟, o n-ésimo termo é 𝑎 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑟.

II. Se (𝑎, 𝑏, 𝑐) é uma Progressão Aritmética, então
(𝑎 𝑏𝑐, 𝑎𝑏 𝑐, 𝑎𝑏𝑐 ) também é uma Progressão Aritmética.

III. A soma dos n primeiros termos de uma Progressão
Aritmética é dada por 𝑆 =

.

Assinale o item correto:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I está correto.
Somente II está correto.
Somente III está correto.
Somente I e II estão corretos.
Todas as afirmações estão corretas.
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RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A Lei n° 4.950-A, de 22 de abril de 1966, dispõe sobre a
remuneração de profissionais diplomados em Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária. Com relação à
referida Lei, promulgada pelo então Presidente do Senado
Federal, Auro Moura Andrade, assinale a alternativa correta.
A) A lei fixa o salário-base mínimo, para os profissionais definidos
na referida Lei, como sendo 4 vezes o maior salário vigente no
país.
B) O salário-mínimo fixado pela referida Lei é a remuneração
máxima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais
definidos na própria Lei.
C) A remuneração do trabalho noturno, para os profissionais
definidos na referida Lei, será feita na base da remuneração
do trabalho diurno, acrescida de 25%.
D) As atividades desempenhadas pelos profissionais definidos
por esta Lei são classificadas em: atividades com exigência de
8 horas diárias de serviço; e atividades com exigência de mais
de 8 horas diárias de serviço.
E) Os profissionais definidos nesta Lei são classificados em:
diplomados com mais de 10 anos de formados; e diplomados
com menos de 10 anos de formados.
22. A Lei 4.076, de 23 de junho de 1962, que regula o exercício da
profissão de geólogo, traz em seu artigo 6° tarefas que são de
competência do geólogo ou engenheiro geólogo. Assinale a
alternativa que não indica uma competência do geólogo ou
engenheiro geólogo.
A)
B)
C)
D)
E)

levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos.
fiscalização e construção de estradas de rodagem.
trabalhos topográficos e geodésicos.
estudos relativos a ciências da terra.
trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas
e determinação de seu valor econômico.

23. A Resolução n° 1.094, de 31 de outubro de 2017, dispõe sobre
a adoção do Livro de Ordem de obras e serviços das
profissões abrangidas pelo Sistema Confe/Crea. Segundo
essa Resolução, o Livro de Ordem constituirá a memória
escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou
serviço, servindo de subsídio para os itens das alternativas a
seguir, com exceção de
A) comprovar autoria de trabalhos.
B) garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas como
administrativas.
C) dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra.
D) avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos
imprevistos e acidentes de trabalho.
E) supressão de dados para trabalhos estatísticos.
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24. A Resolução n° 359, de 31 de julho de 1991, do Confea dispõe
sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do
Engenheiro de Segurança do Trabalho e dá outras
providências. Analise os itens a seguir, identificando quais
deles são atividades dos engenheiros e arquitetos na
especialidade de Engenharia e Segurança do Trabalho.

27. De acordo com a Resolução n° 1.007, de 5 de dezembro de
2003, do Confea, que dispõe sobre o registro de profissionais,
aprova os modelos e os critérios para a expedição de Carteira
de Identidade Profissional e dá outras providências, assinale a
alternativa correta.
A) O registro para habilitação ao exercício profissional tem
validade em todo o território nacional e se torna efetivo com a
anotação das informações referentes ao profissional no SIC
(Sistema de Informações Confea/Crea).
B) O registro do profissional é efetivado um ano após a anotação
no Sistema de Informações Confea/Crea do diploma, das
atribuições concedidas e das restrições impostas.
C) A interrupção do registro deve ser requerida pela instituição de
ensino superior que concedeu o diploma ao profissional.
D) A interrupção do registro é concedida por três anos; após esse
prazo, o profissional deve solicitar a suspensão do registro.
E) É facultativo ao profissional registrado, que exercer atividade
na jurisdição de outro Crea, visar o seu registro no Crea desta
jurisdição.

I. Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços
de Engenharia de Segurança do Trabalho.
II. Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a
gerenciamento e controle de riscos.
III. Propor políticas, programas, normas e regulamentos de
Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância.
IV. Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a
segurança do Trabalho, delimitando áreas de periculosidade.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
E)

apenas em I e II.
apenas em III e IV.
apenas em I, II e III.
em nenhum dos itens.
em I, II, III e IV.

28. Para efeito da fiscalização do exercício das profissões, objeto
da Resolução n° 1.073 do Confea, de 19 de abril de 2016,
algumas definições são adotadas. Assinale a alternativa que,
segundo essa Resolução, define “campo de atuação
profissional”.

25. Com base na Resolução n° 1.066, de 25 de setembro de 2015,
do Confea, que fixa os critérios para cobrança das anuidades,
serviços e multas a serem pagos pelas pessoas físicas e
jurídicas registradas no Sistema Confea/Crea, assinale a
alternativa correta.

A) Conjunto de práticas profissionais que visam à aquisição de
conhecimentos, capacidades, atitudes, inovação e formas de
comportamentos exigidos para o exercício das funções
próprias de uma profissão regulamentada.
B) Ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do
ordenamento jurídico que rege a sociedade.
C) Conjunto de habilidades e conhecimentos adquiridos pelo
profissional no decorrer de sua vida laboral em consequência
da sua formação profissional obtida em cursos regulares, junto
ao sistema oficial de ensino brasileiro.
D) Ato específico de consignar direitos e responsabilidades, na
defesa da sociedade, para o exercício da profissão de acordo
com a formação profissional obtida em cursos regulares, junto
ao sistema oficial de ensino brasileiro.
E) Processo de aquisição de habilidades e conhecimentos
profissionais, mediante conclusão com aproveitamento e
diplomação em curso regular, junto ao sistema oficial de
ensino brasileiro, visando ao exercício responsável da
profissão.

A) É opcional o pagamento de anuidade por pessoas jurídicas
que estiverem registradas no Sistema Confea/Crea em 1º de
janeiro de cada ano.
B) A anuidade profissional só será cobrada de forma proporcional
em caso de solicitações feitas até 30 de junho de cada ano.
C) É facultado à pessoa física ou jurídica que pagar a anuidade
até 31 de março requerer ao Crea, a qualquer tempo do
exercício e sem ônus, uma certidão de registro e quitação.
D) É proibido que o Crea conceda descontos nos valores das
anuidades.
E) Todo profissional do sexo masculino com mais de 55 anos de
idade tem direito a desconto na anuidade do Crea.
26. Segundo a Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do
Confea, o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da
vida do profissional compatíveis com suas atribuições e
registradas no Crea por meio de anotações de
responsabilidade técnica é denominado de
A)
B)
C)
D)
E)

Anotação de Responsabilidade Técnica.
Registro de Atestado.
Nulidade da ART.
Acervo Técnico.
Baixa da ART.
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29. A Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea
dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica. Com
relação a essa Resolução, assinale a alternativa correta.

32. A Resolução do Confea n° 1.008, de 09 de dezembro de 2004,
dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e
julgamento dos processos de infração e aplicação de
penalidades. De acordo com a referida Resolução, assinale a
alternativa correta.

A) Não é necessário que o responsável técnico mantenha uma
via da ART no local da obra ou serviço, mas a guarda da via
assinada da ART será de responsabilidade do profissional e
do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
B) O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema
eletrônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente.
C) Profissionais com registro interrompido podem registrar uma
ART.
D) Profissionais com registro cancelado podem registrar uma
ART.
E) Existe um prazo de 60 dias entre o cadastro da ART no
sistema do CREA e o recolhimento do valor da ART, em que é
possível o início da atividade profissional sem o recolhimento
do valor da ART.

A) A denúncia anônima pode ser efetuada, verbalmente ou por
escrito, e será recebida pelo Crea, desde que contenha
descrição detalhada dos fatos, apresentação de elementos e,
quando for o caso, provas circunstanciais que configurem
infração à legislação profissional.
B) O auto de infração é o ato processual que instaura o processo
administrativo, mas não expõe os fatos ilícitos atribuídos ao
autuado nem indica a legislação infringida, sendo lavrado
somente pelo presidente do Crea da jurisdição da infração.
C) Por questões de segurança da informação, o relatório de
fiscalização não deve conter o nome completo nem a matrícula
do agente fiscal.
D) Os procedimentos para instauração do processo têm início no
Confea, através de denúncia e, então, é julgada no Crea em
cuja jurisdição for verificada a infração.
E) Uma denúncia anônima sempre é admitida após ser efetuada
no Crea, não sendo necessária a verificação dos fatos pelo
Crea local.

30. O Decreto n° 23.196, de 12 de outubro de 1933, que regula o
exercício da profissão agronômica, apresenta em seu artigo 1º
que o exercício da profissão do agrônomo ou engenheiro
agrônomo, em qualquer dos seus ramos, com as atribuições
estabelecidas no Decreto citado, será permitido
A) somente aos profissionais com nacionalidade brasileira (com
diploma em agronomia no Brasil ou no exterior).
B) aos profissionais diplomados no Brasil por escolas ou institutos
de ensino agronômico oficiais, equiparados ou oficialmente
reconhecidos.
C) a qualquer profissional diplomado em agronomia no exterior,
sem necessidade de validar ou revalidar no Brasil o seu
diploma.
D) a qualquer profissional diplomado em agronomia por
correspondência.
E) a qualquer profissional diplomado em engenharia.
31. A Lei n° 6.664, de 26 de junho de 1979, disciplina a profissão
do geógrafo e dá outras providências. Com base nessa Lei,
assinale a alternativa correta.
A) Apesar de serem profissionais registrados no Crea, os
geógrafos não têm direito a uma carteira profissional, em
nenhuma condição.
B) O Crea pode conceder registro profissional aos geógrafos sem
que seja apresentado diploma registrado em órgão próprio do
Ministério da Educação.
C) Aos geógrafos é concedido o direito de projetar edificações
com até 10 pavimentos.
D) A fiscalização do exercício da profissão de geógrafo será
exercida pelo Confea.
E) Uma das atribuições dos geógrafos é projetar e executar obras
de estradas, pontes e barragens.

33. A Resolução do Confea n° 1.134, de 29 de outubro de 2021,
traz os princípios e diretrizes de fiscalização. Analise os itens
a seguir indicando se constituem princípios da fiscalização do
Sistema Confea/Crea.
I. Risco Social e Proteção à Vida, segundo o qual as situações
ou os empreendimentos que possam gerar riscos à sociedade
e ao meio ambiente devem ser fiscalizados de forma prioritária
mediante ações preventivas voltadas a minimizar a ocorrência
de sinistros ou desastres.
II. Universalidade, segundo o qual todos os grupos e
modalidades profissionais devem ser fiscalizados, observadas
as características regionais, tendo em vista o caráter
multiprofissional do Sistema Confea/Crea.
III. Aprimoramento Contínuo, segundo o qual a fiscalização deve
aperfeiçoar-se continuamente para adaptar-se a novos
contextos e aumentar a eficiência de suas ações, visando à
excelência de seus resultados.
IV. Visibilidade, segundo o qual a atuação da fiscalização deve ser
notada pelos fiscalizados e pela sociedade e associada
positivamente à valorização das profissões e à defesa da
sociedade e dos interesses públicos de segurança, saúde e
sustentabilidade.
Constituem princípios da fiscalização do Sistema Confea/Crea
A)
B)
C)
D)
E)
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apenas os itens I e II.
apenas os itens I e III.
apenas os itens II e IV.
apenas os itens I, II e III.
todos os itens.
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34. O Art. 28 do Decreto n° 23.569, de 11 de dezembro de 1933,
que regula o exercício das profissões de engenheiro, de
arquiteto e de agrimensor, trata das especializações
profissionais do engenheiro civil. Sobre o tema, analise os
itens a seguir:

37. De acordo com a Lei n° 6.835, de 14 de outubro de 1980, que
dispõe sobre o exercício da profissão de meteorologista,
assinale a alternativa correta.
A) O Confea é o órgão superior da fiscalização profissional,
porém os meteorologistas não podem ter o registro profissional
requerido pelo Crea.
B) Profissionais que exercem a função de meteorologista em
entidade pública não ficam obrigados ao uso da carteira
profissional de meteorologista ou ao respectivo registro,
somente os que exercem a função em entidade privada ficam
obrigados ao uso da carteira profissional.
C) A execução de previsões meteorológicas não é uma das
atribuições do meteorologista.
D) Pode exercer a profissão de meteorologista o profissional com
diploma de Bacharel em Física, modalidade meteorologia,
concedido pelo Instituto de Geociências da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e devidamente registrado no órgão
próprio do ministério da Educação e Cultura (ou seu
equivalente atual).
E) O meteorologista não pode executar pesquisas em
meteorologia.

I. Trabalhos topográficos e geodésicos.
II. O projeto, direção e fiscalização das obras de arquitetura
paisagística.
III. O estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras
de drenagem e irrigação.
IV. Projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo.
Assinale a alternativa que indica corretamente as tarefas que
são de competência do engenheiro civil.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas os itens I e IV.
Apenas os itens II e III.
Apenas os itens I e III.
Apenas os itens I, III e IV.
Todos os itens.

35. A Resolução n° 1.090, de 3 de maio de 2017, do Confea, que
dispõe sobre o cancelamento de registro profissional por má
conduta pública, escândalo ou crime infamante, traz em seu
Capítulo 1 algumas definições para os fins dessa Resolução.
Assinale a alternativa que define corretamente, segundo a
referida Resolução, a “má conduta pública”.

38. A Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, institui a “Anotação
de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de
engenharia, de arquitetura e agronomia e autoriza a criação de
uma Mútua de Assistência Profissional, pelo Confea. De
acordo com essa Lei, assinale a alternativa correta.
A) Umas das rendas da Mútua é proveniente de 1/3 (um terço) da
taxa de ART.
B) É de responsabilidade do Confea, na forma do Regimento, a
supervisão do funcionamento da Mútua.
C) É vetado à Mútua o recebimento de doações, legados e
quaisquer valores adventícios, como forma de constituição de
renda da Mútua.
D) A Mútua será administrada por uma Diretoria Executiva,
composta de 6 (seis) membros, sendo todos indicados pelo
Confea.
E) É vetado à Mútua, na forma do Regimento, assegurar aos seus
associados um auxílio funeral.
39. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a
seguir.

A) Aquilo que acarreta desonra, indignidade e infâmia ao seu
autor, ou que repercute negativamente em toda a categoria
profissional, atingindo a imagem coletiva dos profissionais do
Sistema Confea/Crea.
B) A atuação do profissional que se incumbe de atividades para
as quais não possua conhecimento técnico suficiente, mesmo
tendo legalmente essas atribuições.
C) A atuação incorreta, irregular, que atenta contra as normas
legais ou que fere a moral quando do exercício profissional.
D) A atuação do profissional que, mesmo podendo prever
consequências negativas, pratica ato sem considerar o que
acredita ser fonte de erro.
E) A atuação omissa do profissional ou a falta de observação do
seu dever, principalmente aquela relativa à não participação
efetiva na autoria do projeto ou na execução do
empreendimento.

A Resolução n° 1.073, de 19 de abril de 2016, que
regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências
e campos de atuação profissionais aos profissionais
registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de
fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia
ou Agronomia, traz em seu Capítulo III artigos “do registro e
das atribuições dos profissionais”.
“_____________ deverá anotar as características da formação
do profissional, com a correspondente atribuição inicial de
título, atividades e campos de atuação para o exercício
profissional, levando em consideração as disposições dos
artigos anteriores.”

36. A Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o
exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo, trata em seu Capítulo II da
responsabilidade e autoria. Os direitos de autoria de um plano
ou projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia,
respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e
outros interessados, são
A)
B)
C)
D)
E)

do Confea.
do profissional que os elaborar.
do Sistema Confea/Crea.
da regional do Crea onde o projeto for executado.
da regional do Crea onde o projeto for elaborado.

A)
B)
C)
D)
E)
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O Confea
O Estado
A Mútua
A Prefeitura
O Crea
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40. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a
seguir:
A Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, do Confea
adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia e da Meteorologia.
“_____________ deve ser resultante de um pacto profissional,
de um acordo crítico coletivo em torno das condições de
convivência e relacionamento que se desenvolve entre as
categorias integrantes de um mesmo sistema profissional,
visando uma conduta profissional cidadã.”
A)
B)
C)
D)
E)

Um código de ética profissional
Um Conselho Regional
Uma Norma Técnica
Uma Resolução
Uma Lei

PROVA DISSERTATIVA
Um Engenheiro de Segurança de uma empresa recebeu um
COMUNICADO DE ACIDENTE com um funcionário, Motorista
de Caçamba, em uma construção de uma rodovia. Foi
constatado que o mesmo estava trafegando do acostamento
para uma via pública quando foi surpreendido por um motorista
em alta velocidade vindo a colidir na lateral do seu veículo. O
técnico de segurança da empresa comunicou urgente ao setor
de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio-ambiente e Saúde) e
descreveu a situação de acordo com o COMUNICADO DE
ACIDENTE abaixo:
COMUNICADO DE ACIDENTE
Nome da empresa: Empresa A LTDA
Nome do colaborador: Yuri Da Silva (envolvido no acidente)
Cidade: Brejo Santo - CE
Local do Sinistro: Via Pública ABCD - CE
Data: 22/03/2022
Horário da Ocorrência: 16:40hrs
Houve lesão: Vítima veio a óbito no local.
Descrição: Segunda informações, o Sr. Yuri da Silva, que
trabalha de motorista de caçamba na Empresa ASA LTDA e
presta serviço para a empresa Malta ABC LTDA na obra de
Brejo Santo - CE, estava na direção de uma jazida buscar a
última carrada de material de base para o pavimento da
rodovia em construção. Quando trafegava na VIA Pública
ABCD entre Brejo Santo e São Sebastião no estado do Ceará,
foi fazer a travessia do acostamento para a Via Pública onde
foi surpreendido por um motoqueiro que vinha em alta
velocidade. O mesmo não conseguiu frear a tempo, vindo a
colidir na lateral do caminhão caçamba. Infelizmente o
motoqueiro veio a óbito no local. O motorista da caçamba foi
retirado do local antes da chegada da polícia do município.
O técnico de segurança de uma outra obra, da mesma
empresa contratante, a 100 km da obra onde ocorreu o
acidente, foi comunicado imediatamente sobre a ocorrência e
ficou no local até a chegada da perícia e averiguação da polícia
do município.
Sabendo-se que a empresa não seguiu a norma NR-4 de
dimensionamento do SESMT corretamente, a partir desse
COMUNICADO DE ACIDENTE, faça uma redação, com, no
máximo, 40 (quarenta) linhas apontando o que deveria ser
feito pelo setor de QSMS da empresa contratante, para mitigar
ocorrências desse tipo. Aponte também as falhas relatadas
nesse comunicado.
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