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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 
 

A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 
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A indústria global está em meio a um processo de profundas mudanças, que deve culminar em novos processos 

de produção, novos modelos de negócios e de relacionamento entre empresas e consumidores. A digitalização da indústria

representa uma confluência de tecnologias que se baseia na comunicação entre redes, Internet, big data, e na integração 

entre sistemas de simulação virtual e real. Com isso, a indústria digitalizada utiliza recursos virtuais desde o design até a 

engenharia, eliminando, assim, a necessidade de diferentes protótipos e acelerando o desenvolvimento do produto. Além

da redução do tempo de desenvolvimento, a aplicação do conceito também permite a fabricação de produtos 

personalizados: com o uso de sensores e chips RFID (identificação via radiofrequência), as máquinas da linha de produção

podem ler as especificações de um produto e conversar entre si. Com isso, a nova indústria opera conectada a uma rede

dinâmica de produção, interligada por sistemas inteligentes que integram e complementam as atividades. O novo modelo

também tem a vantagem de atender a ciclos de inovação mais curtos e de aumentar a produtividade, respondendo às 

exigências de mais eficiência no uso de energia e recursos. 

Essa nova era na indústria vem sendo estimulada por três fatores: a necessidade de os países desenvolvidos

retomarem suas unidades de produção, hoje concentradas em países como a China; a escassez de recursos; e a mudança

no comportamento do consumidor, hoje mais exigente e envolvido com o processo de desenvolvimento dos produtos.

Esse novo modelo vai exigir que as indústrias reduzam significativamente seus custos. “Teremos que ter mais tempo de 

máquinas funcionando, produtos com menos volume de perdas e defeitos e maior eficiência energética”, diz o

vice-presidente de Digital Factory da Siemens, lembrando que a digitalização é uma resposta a tudo isso. 

Há de se considerar ainda um outro fator: a farta disponibilidade de informações. Mesmo hoje, já é possível

armazenar uma infinidade de dados relativos a fornecedores, produtos, produção e consumo. A implementação de

modelos profundos de análise é uma exigência do mercado e uma questão de sobrevivência. 

Esse novo conceito de indústria traz uma série de mudanças e uma delas é a otimização dos processos de forma

colaborativa. Outra é o crescimento do fluxo de dados para dentro das indústrias, que com isso poderão aprender cada 

vez mais sobre seus clientes. Essas mesmas informações permitirão também a geração de novos modelos de negócios, a 

oportunidade de integrar processos e torná-los mais inteligentes, o que também proporciona novas oportunidades. 

Segundo o executivo, essas mudanças estão invertendo a lógica do mercado: o consumidor passa a buscar a

indústria, que deve estar pronta para isso. É o que já se vê em países como Estados Unidos, China e Alemanha, onde o 

conceito vem ganhando força com o respaldo de novas políticas industriais. “Esses países estão todos trabalhando,

analisando os impactos em suas economias e preparando políticas para isso”, afirma.  

Como se trata ainda do início do processo de transformação, existe uma oportunidade enorme para que a 

indústria brasileira volte a participar da cadeia global e a digitalização parece indicar essa possibilidade. 

Internet: <www.patrocinados.estadao.br> (com adaptações).

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Acerca da tipologia do texto, das ideias nele expressas e de 

seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 1 a 9. 

 

1 O texto, estruturado em forma dissertativa, aborda a 

importância de as indústrias se adequarem ao modelo 

digitalizado para sobreviverem à competitividade no 

mercado mundial. 

2 De acordo com as informações do texto, um dos fatores 

estimuladores para os novos processos de produção 

industrial, que envolvem o emprego de tecnologia 

digital, é a privação de recursos. 

3 Pelo exposto no texto, entende-se que os novos 

modelos de negócios, característicos da digitalização da 

indústria, estão associados a uma nova forma de 

relacionamento com os clientes. 

4 Entende-se da leitura do texto que o Brasil já teve lugar 

de destaque entre os principais competidores no 

mercado industrial mundial. 

5 Constituem, segundo o texto, vantagens da digitalização 

da indústria a redução do tempo de desenvolvimento 

dos produtos e o aumento da produtividade. 
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6 Entende-se da organização das ideias do primeiro 

parágrafo que o termo “conceito” (linha 6) e a expressão 

“O novo modelo” (linha 9) se referem a “indústria 

digitalizada” (linha 4). 

7 Estariam preservados os sentidos e a correção 

gramatical do texto caso o termo “também” (linha 23) 

fosse deslocado para o início do período, desde que feito 

o devido ajuste de letra inicial maiúscula e  

minúscula — Também essas mesmas informações (...). 

8 O núcleo do sujeito da oração que inicia o último 

parágrafo do texto é o termo “início” (linha 29), o que 

justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular. 

9 A primeira oração do último período do texto expressa 

circunstância de causa em relação à oração que a 

sucede. 

 ____________________________________________________  

Em relação à ortografia oficial, à correção gramatical e à 

preservação dos sentidos do texto, julgue os itens de 10 a 12, 

que consistem em propostas de substituição para vocábulos 

e trechos destacados do texto. 

 

10 “culminar” (linha 1) por coligir 

11 “que se baseia” (linha 3) por embasa-se 

12 “onde o conceito” (linhas 26 e 27) por cujo conceito  

 ____________________________________________________  

Considerados os mecanismos de coesão no texto, julgue os 

itens 13 e 14, no que concerne à correta correspondência 

entre o termo destacado e o respectivo elemento de 

referência. 

 

13 “que” (linha 1) — “processo” (linha 1) 

14 “Outra” (linha 22) — “forma” (linha 21) 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 15 a 18, que consistem em propostas de 

reescrita para trechos destacados do texto, no que diz 

respeito à correção gramatical e à coerência das ideias do 

texto. 

 

15 “vai exigir que as indústrias reduzam significativamente 

seus custos” (linha 15): exigirá a redução significativa 

dos custos industriais 

16 “Há de se considerar ainda um outro fator” (linha 18): 

Um outro fator deve, ainda, ser considerado 

17 “uma série de mudanças e uma delas é a otimização dos 

processos de forma colaborativa.” (linhas 21 e 22): uma 

série de mudanças, sendo uma delas a otimização dos 

processos de maneira colaborativa. 

18 “para que a indústria brasileira volte a” (linhas 29 e 30): 

de a indústria brasileira voltar à 

Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

19 Informamos que, caso esta Comissão de Sindicância não 

receba as informações solicitadas no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data do recebimento deste, serão 

providenciadas a aplicação das sanções previstas nas 

normas que rege este órgão. 

20 Reiteramos que, a partir do momento que as instâncias 

interessadas proporem as alterações que julgar 

necessário, serão tomadas as providências que nos cabe 

diante dos fatos apresentados, que, a princípio, nos 

parece insuficientes e inconsistentes para a tomada de 

decisão. 

 ____________________________________________________  

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Quanto aos conceitos de hardware, ao sistema operacional 

Windows 8.1 e aos conceitos de redes de computadores, 

julgue os itens de 21 a 25. 

 

21 O computador é um exemplo de máquina digital, pois 

utiliza o sistema de numeração binário (0 e 1). 

22 Os dispositivos de saída retornam somente dados não 

processados ao usuário. 

23 No sistema operacional Windows 8.1, um arquivo pode 

ser aberto por diferentes aplicativos, desde que 

compatíveis com seu tipo. 

24 No Windows 8.1, não é permitido pesquisar arquivos a 

partir da tela inicial. 

25 Uma rede de dados, por si só, é considerada passiva, já 

que não possui estrutura para processar informação. 
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No que se refere ao programa de correio eletrônico Microsoft 

Outlook 2016, aos conceitos de organização e gerenciamento 

de informações e arquivos e aos procedimentos de backup, 

julgue os itens de 26 a 30. 

 

26 O usuário do Outlook 2016 pode obter ajuda on-line 

pressionando a tecla � ou digitando sua pergunta 

diretamente na caixa . 

27 No Outlook 2016, o usuário, ao posicionar o mouse sobre 

a palavra “Calendário”, obterá uma pré-visualização, em 

um pop-up, de compromissos e tarefas para o dia atual. 

28 Quanto ao gerenciamento de informações, a expansão 

exponencial da taxa de crescimento da quantidade de 

informações não gera impacto algum para os órgãos 

públicos ou para as empresas privadas, haja vista a 

eficiência dos softwares de gerenciamento empregados. 

29 O formato de arquivo GIF (Graphics Interchange Format) 

é conhecido como um padrão no qual a imagem 

comprimida apresenta qualidade semelhante àquela 

sem compressão. 

30 As fitas são dispositivos que possuem baixa velocidade 

de acesso, razão pela qual elas não podem ser utilizadas 

para armazenamento de cópias de segurança dos 

dados (backup). 

 ____________________________________________________  

Considerando uma esfera de raio �, um cubo de aresta � e 

um cilindro de raio � e altura �, julgue os itens de 31 a 35. 

 

31 O volume do cilindro é igual a 25% do volume da esfera. 

32 A razão entre o volume do cilindro e o volume do cubo é 

igual a um número racional. 

33 O volume do cubo está para o volume da esfera assim 

como 0,75 está para π. 

34 Se � é racional, então o volume do cilindro é um número 

irracional. 

35 Se um cone cujo raio da base é � e cuja altura é � tem o 

mesmo volume que a esfera, então 

3

2

4a
c

b
. 

 ____________________________________________________  

Amanda pinta o mural de uma escola em duas horas. 

Bárbara pinta o mesmo mural em três horas.  

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 36 e 37. 

 

36 Trabalhando juntas, Amanda e Bárbara precisariam de 

uma hora e vinte minutos para concluir a pintura do 

mural. 

37 Se Bárbara pintasse o mural sozinha por uma hora, 

Amanda precisaria de uma hora e trinta minutos para 

terminar de pintá-lo. 

O percurso total de uma prova de 

triatlo (combinação de natação, ciclismo e corrida) é 

subdividido da seguinte maneira: 

 

3

103
 de natação; 

 20 km de ciclismo; e 

 

20

103
 de corrida. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens de 38 a 40. 

 

38 O percurso total dessa prova é igual a 25,75 km. 

39 O comprimento do trecho de natação é igual a 7,5% do 

comprimento do trecho de ciclismo. 

40 O número que representa o comprimento do trecho de 

corrida em quilômetros possui dez divisores naturais. 
 

 

 

 

 



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4.a REGIÃO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRT-4 ANALISTA ADMINISTRATIVO 4 

 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

À luz das disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 

41 a 50. 

 

41 Nos processos administrativos, considera-se prorrogado 

o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento 

cair em dia em que não houver expediente ou este for 

encerrado antes da hora normal. 

42 Os processos administrativos de que resultem sanções 

poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de 

ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 

relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da 

sanção aplicada. 

43 Salvo disposição legal em contrário, os recursos 

interpostos em processos administrativos possuem 

efeito suspensivo automático. 

44 Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 

administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 

sessenta dias, a partir do recebimento dos autos pelo 

órgão competente. 

45 Das decisões administrativas cabe recurso para discutir 

apenas razões de legalidade, não sendo admitida a 

discussão sobre o mérito administrativo. 

46 A Administração deve anular seus próprios atos quando 

eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos. 

47 O órgão competente somente poderá declarar extinto o 

processo quando exaurida sua finalidade. 

48 Concluída a instrução de processo administrativo, a 

Administração tem o prazo de até vinte dias para decidir, 

salvo prorrogação por igual período expressamente 

motivada. 

49 Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, 

diante da relevância da questão, poderá ser realizada 

audiência pública para debates sobre a matéria do 

processo. 

50 Os resultados da consulta e audiência pública e de 

outros meios de participação de administrados deverão 

ser apresentados com a indicação do procedimento 

adotado. 

Segundo as disposições da Lei n.o 12.527/2011, julgue os itens 

de 51 a 55. 

 

51 É dever do Estado garantir o direito de acesso à 

informação, que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão. 

52 É dever dos órgãos e das entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em 

local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 

de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

53 O órgão ou a entidade pública deverá autorizar ou 

conceder o acesso imediato à informação disponível. 

54 Quando se tratar de acesso à informação contida em 

documento cuja manipulação possa prejudicar sua 

integridade, a autoridade competente poderá, a seu 

critério, indeferir o requerimento. 

55 Poderá, a critério da autoridade competente e 

independentemente da explicitação dos motivos, ser 

negado o acesso à informação necessária à tutela judicial 

ou administrativa de direitos fundamentais. 

 ____________________________________________________  

Sanções econômicas são medidas comumente 

usadas por países ou blocos contra certos países, regimes ou 

empresas. Podem assumir diferentes formas, desde 

embargos de comércio até proibições de negócios com uma 

empresa específica. No caso da Rússia, em 2022, a principal 

ameaça se dá sobre o sistema financeiro. 

 

Internet: <https://www.nexojornal.com.br> (com adaptações). 

 

Acerca das sanções econômicas impostas à Rússia e de seus 

desdobramentos devido à invasão ucraniana, julgue os itens 

de 56 a 60. 

 

56 Com as sanções econômicas impostas à Rússia, o preço 

do gás natural russo vendido à Europa subiu além do 

nível considerado normal. 
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57 A guerra na Ucrânia é preocupante para a economia da 

Europa, pois o continente importa mais da metade do 

petróleo vendido pela Rússia. 

58 As mesmas sanções econômicas impostas à Rússia pelos 

Estados Unidos e pelos países europeus também foram 

impostas, em momentos distintos, a países como Irã e 

Coreia do Norte, que mudaram seus respectivos 

sistemas políticos em virtude dessas sanções.  

59 O bloqueio de bens dos bilionários russos próximos ao 

presidente Vladimir Putin faz parte das sanções 

impostas à Rússia, mas manobras como o uso de 

empresas de fachada e o registro de ativos em paraísos 

fiscais dificultam tal obstrução de bens. 

60 A desvalorização da moeda, a inflação, o desemprego e 

a fuga de capital estrangeiro são efeitos sentidos pelos 

países que sofrem sanções econômicas. 

 ____________________________________________________  

Enquanto certos governos andaram (re)descobrindo 

as virtudes do setor público, o setor privado não para de 

estender seus tentáculos. Em todo lugar, reconfigurações 

vêm sendo implantadas, alterando os sistemas de saúde no 

mundo e contribuindo para aumentar ou diminuir a 

incidência de algumas doenças. 

 

Internet: <https://diplomatique.org.br> (com adaptações). 

 

Quanto ao setor da saúde no Brasil e no mundo, julgue os 

itens de 61 a 65. 

 

61 O anúncio oficial do governo federal sobre o fim da 

Emergência em Saúde Pública de Importância  

Nacional (Espin), referente à pandemia de covid-19, 

ocorreu porque chegou a zero o número de casos de 

pessoas infectadas pelo novo coronavírus, assim como 

não há mais registros de mortes de pessoas vacinadas 

contra a doença. 

62 A queda significativa na taxa de vacinação contra o 

sarampo pode ser considerada um dos motivos de o 

Brasil ter perdido o certificado de país livre dessa 

doença. 

63 A maior incidência de doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes Aegypti, como dengue, zika e 

chikungunya, aconteceu no último verão brasileiro, 

devido ao aumento da vacinação e à consequente 

retração da pandemia de covid-19. 

64 Mesmo com o acontecimento da pandemia de covid-19, 

as doenças cardíacas ainda permanecem entre as que 

mais matam no mundo. 

65 As maiores vítimas de pandemias são os trabalhadores 

temporários e sub-remunerados, os que vivem de 

atividades informais, os desempregados e os sem-teto, 

por habitarem as áreas mais precárias das grandes 

cidades. 

 ____________________________________________________  

Em relação à política internacional, julgue os itens 

de 66 a 70. 

 

66 A entrada da Suécia e da Finlândia na Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (Otan) acirrou as tensões 

geopolíticas entre Estados Unidos e Rússia. 

67 O momento político das tensões entre o mundo 

ocidental e a Rússia, mediante a invasão ucraniana, fez 

os países que compõem o Brics adotarem o 

pragmatismo de serem totalmente contra o Kremlin. 

68 Gabriel Boric é o presidente mais jovem da história do 

Chile, e seu espectro ideológico defende maiores 

investimentos sociais e presença do Estado em frentes 

como a previdência e um sistema de saúde universal. 

69 A polaridade brasileira entre dois candidatos de visões 

diferentes para as eleições presidenciais de 2022 

ascendeu uma velha luta do povo indígena, que ainda 

não tem direito ao voto no Brasil. 

70 A eleição de Daniel Ortega na Nicarágua significou uma 

grande ruptura com o regime autoritário anterior, ao 

instaurar uma democracia plena. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

No que se refere à evolução da Administração Pública no  

Brasil (após 1930), às reformas administrativas e à nova 

gestão pública, julgue os itens 71 e 72. 

 

71 A Administração Pública gerencial diferencia-se da 

burocrática em sua forma de controle, que deixa de 

basear-se nos processos para concentrar-se nos 

resultados, o que faz com que a rigorosa 

profissionalização da Administração Pública deixe de ser 

um princípio fundamental. 

72 A criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), em 1936, representou a tentativa de 

formação da burocracia nos moldes weberianos, 

baseada no princípio do mérito profissional. 

 ____________________________________________________  

A respeito de governança, governabilidade e accountability 

na Administração Pública, julgue os itens 73 e 74. 

 

73 A accountability pode ser conceituada como a 

responsabilização dos maus gestores por atos praticados 

com inobservância da legislação ou do interesse público, 

em função da cobrança por parte dos cidadãos. 

74 As reformas do Estado empreendidas no Brasil a partir 

dos anos 1990 buscavam o reforço da governabilidade, 

ou seja, do poder para governar com o apoio da 

sociedade civil e da capacidade de implementação de 

políticas públicas. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens 75 e 76, relativos ao Plano de Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE). 

 

75 O primeiro setor corresponde ao núcleo estratégico, que 

trata de atividades exclusivas do Estado, que possui 

forma de propriedade estatal e gestão que mescla a 

burocrática e a gerencial, com foco em efetividade. 

76 O conceito de privatização corresponde à transferência 

dos serviços não exclusivos do Estado do setor estatal 

para agentes privados, como as organizações não 

governamentais. 

Acerca do planejamento estratégico — visão, missão e análise 

SWOT, matriz GUT e ferramenta 5W2H —, julgue os itens 

de 77 a 80. 

 

77 Na análise SWOT, as forças e as fraquezas referem-se ao 

ambiente externo da organização, sob o qual elas não 

possuem pleno controle. 

78 Na matriz GUT, a urgência representa o potencial de 

crescimento do problema ou a ação com o passar do 

tempo. 

79 A ferramenta 5W2H tem como objetivo principal auxiliar 

no planejamento de ações, de modo a esclarecer 

questionamentos, sanar dúvidas sobre um problema ou 

tomar decisões. 

80 Considerando-se que determinada empresa tenha 

definido o conceito “ser líder mundial na venda de 

automóveis, oferecendo qualidade aos seus clientes”, é 

correto afirmar que esse conceito pode ser entendido 

como a visão dessa empresa. 

 ____________________________________________________  

Quanto à análise competitiva e às estratégias genéricas, 

julgue os itens 81 e 82. 

 

81 De acordo com o modelo de Porter de análise 

competitiva, o ambiente da organização é influenciado 

tanto pelo poder de barganha dos clientes da 

organização quanto pelo poder de barganha de seus 

fornecedores. 

82 A estratégia genérica de diferenciação, via de regra, é 

implementada por meio do ganho de experiência, do 

investimento em instalações para produção em grande 

escala, do uso de economias de escala e da monitoração 

cuidadosa dos custos operacionais totais. 

 ____________________________________________________  

Em relação à administração por objetivos (APO), julgue os 

itens 83 e 84. 

 

83 Entre as características da APO, inclui-se o 

estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente 

e o seu superior, bem como o apoio intensivo do staff. 

84 Embora haja uma contínua avaliação do planejamento 

estabelecido na APO entre gerentes e subordinados, a 

sua natureza rígida impede que haja uma revisão. 
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Considerando o recrutamento e a seleção de pessoas, julgue 

os itens de 85 a 88. 

 

85 No modelo de colocação, há vários candidatos e apenas 

uma vaga a ser preenchida. 

86 Quando o mercado de trabalho está em oferta, há uma 

ênfase no recrutamento interno, como meio de reter os 

funcionários atuais e dinamizar planos de carreira. 

87 A entrevista de seleção possui a vantagem de facilitar a 

comparação de vários candidatos entre si, bem como de 

não exigir conhecimento do entrevistador a respeito do 

cargo. 

88 As provas de conhecimento, independentemente do 

tipo, possuem como característica a aplicação simples e 

rápida, o que facilita a avaliação. 

 ____________________________________________________  

No que concerne à gestão de processos, julgue os  

itens 89 e 90. 

 

89 No desenho de processos em uma organização, o 

modelo de negócio “TO-BE” é definido com base no 

modelo de estado atual, a partir de ideias para 

transformar a sua operação. 

90 Segundo a BPMN 2.0, a figura a seguir representa um 

fluxo condicional, ou seja, que só é utilizado quando 

ocorre uma condição. 

 

 ____________________________________________________  

O orçamento público é o principal instrumento de 

planejamento das ações governamentais, uma vez que, por 

meio desse documento, são previstas as receitas e fixadas as 

despesas para um exercício financeiro. No que se refere a 

esse assunto, julgue os itens de 91 a 95, com base na 

legislação vigente. 

 

91 Pelo princípio orçamentário da unidade, cada ente da 

Federação terá apenas uma lei orçamentária a cada 

exercício financeiro, a qual compreenderá o orçamento 

fiscal, o da seguridade social e o de investimentos das 

estatais. 

92 A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) tem, entre 

outros, o papel de orientar a elaboração da lei 

orçamentária anual (LOA) e de estabelecer a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

93 Os projetos de lei relativos à LDO e à LOA são de 

iniciativa compartilhada entre todos os poderes dos 

entes da Federação, devendo ser enviados para análise 

do Poder Legislativo até o dia 30 de junho do exercício 

anterior ao de sua vigência. 

94 A técnica de elaboração orçamentária  

atualmente adotada no Brasil é denominada  

orçamento-programa, e algumas de suas principais 

características são a quantificação de objetivos e a 

fixação de metas. 

95 O Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) tem como objetivo prover 

mecanismos adequados ao registro e ao controle diário 

da gestão orçamentária, financeira e contábil. 

 ____________________________________________________  

Para alcançar o objetivo de prover o bem-estar social à 

população, o governo necessita arrecadar receitas, que 

devem estar previstas na lei orçamentária respectiva. Em 

relação a esse tema, julgue os itens de 96 a 105. 

 

96 De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a receita 

orçamentária classificar-se-á em receitas correntes e 

receitas de capital, sendo estas últimas as provenientes 

da realização de recursos financeiros oriundos da 

constituição de dívidas, da conversão, em espécie, de 

bens e direitos, dos recursos recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, destinados a 

atender despesas classificáveis em despesas de capital e, 

ainda, o superavit do orçamento corrente. 

97 O simples fato de prever uma receita de serviços na lei 

orçamentária anual já é suficiente para ocasionar 

impacto positivo no balanço patrimonial do ente da 

Federação. 

98 Dívida ativa é o conjunto de créditos da Fazenda Pública 

não recebidos no prazo para pagamento definido em lei 

ou processo administrativo, classificando-se em 

tributária e não tributária. Por sua natureza, é 

reconhecida contabilmente no passivo da entidade. 

99 Assim como as receitas, as despesas orçamentárias são 

classificadas, segundo a sua natureza, nas categorias 

econômicas corrente e de capital; um exemplo de 

despesa orçamentária de capital é a aquisição de terreno 

para construção de uma nova sede de um órgão ou uma 

entidade. 

100 O consumo da dotação orçamentária fixada na lei 

orçamentária anual ocorre no momento do pagamento 

da despesa, de acordo com a Lei n.o 4.320/1964. 
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101 O adiantamento, ou suprimento de fundos, é um regime 

diferenciado de execução da despesa orçamentária, por 

meio do qual se coloca à disposição do servidor uma 

quantia definida para a realização de despesas que não 

possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, 

estando sujeito à futura prestação de contas. 

102 As despesas empenhadas, mas não pagas até o 

encerramento do exercício financeiro serão inscritas em 

restos a pagar. Para ocorrer o regular pagamento desses 

valores, é necessário consignar dotação na LOA do 

exercício subsequente, submetendo-os novamente ao 

estágio do empenho. 

103 A modalidade de licitação denominada pregão não se 

aplica às contratações de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente 

intelectual. 

104 A dispensa de licitação é uma das modalidades de 

contratação direta; no entanto, para ser efetivada, é 

necessário que seja instruída com a justificativa de 

preços e a razão da escolha do fornecedor. 

105 A Lei n.o 14.133/2021 dispõe sobre normas gerais de 

licitações e contratos administrativos; suas disposições, 

no entanto, não se aplicam às autarquias, como é o caso 

do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da  

4.a Região. 

 ____________________________________________________  

Conforme as disposições do Decreto n.o 90.922/1985, julgue 

os itens de 106 a 111. 

 

106 É lícito aos técnicos industriais prestar assistência 

técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e 

pesquisas tecnológicas. 

107 As atribuições dos técnicos industriais, em suas diversas 

modalidades, para efeito do exercício profissional e de 

sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, 

consistem exclusivamente em executar e conduzir a 

execução técnica de trabalhos profissionais, bem como 

orientar e coordenar equipes de execução de 

instalações, montagens, operação, reparos ou 

manutenção. 

108 É vedado aos técnicos industriais dar assistência técnica 

na compra, venda e utilização de equipamentos e 

materiais especializados. 

109 A qualificação de técnico industrial poderá ser acrescida 

à denominação de qualquer pessoa jurídica, ainda que 

esta não seja composta exclusivamente por técnicos 

industriais. 

110 A fiscalização do exercício das profissões de técnico 

industrial será exercida pelos respectivos conselhos 

profissionais. 

111 O profissional, a firma e a organização registrados em 

qualquer conselho profissional, quando exercerem 

atividades em outra região, diferente daquela em que se 

encontram registrados, obrigar-se-ão ao visto do 

registro na nova região. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições da Lei n.o 13.639/2018, julgue os itens 

de 112 a 120. 

 

112 O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e os 

Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais são 

empresas públicas com autonomia administrativa e 

financeira. 

113 O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e os 

Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais terão sua 

estrutura e seu funcionamento definidos em regimento 

interno próprio, aprovado por seus conselheiros por 

unanimidade. 

114 O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede e 

foro em Brasília, será integrado por brasileiros, natos ou 

naturalizados, cujos diplomas profissionais estejam 

registrados de acordo com a legislação em vigor. 

115 O mandato dos membros do Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais terá duração de quatro anos, não 

sendo admitida a reeleição. 

116 O plenário do Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

será composto por, no mínimo, 21 e, no máximo, trinta 

conselheiros federais, acrescido dos membros da 

diretoria executiva. 

117 Compete ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

adotar medidas para assegurar o funcionamento regular 

dos respectivos conselhos regionais. 

118 Compete aos Conselhos Regionais dos Técnicos 

Industriais julgar, em primeira instância, os processos 

disciplinares, na forma que determinar o regimento 

interno do Conselho Federal. 

119 O trabalho de atuação compartilhada com outras 

profissões regulamentadas será objeto de termo de 

responsabilidade técnica. 

120 O processo disciplinar poderá ser instaurado de ofício ou 

mediante representação de qualquer autoridade ou 

pessoa interessada. 




