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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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Texto para os itens de 1 a 16. 

 
Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava

cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela 
última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro
escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem
algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê 
que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha
acabado como acabou. 

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, 
disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver.
O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê 
não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você
vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos
cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. 
O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. 
Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de 
um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall

do prédio do seu escritório. Lá estava sempre,
pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às 
vezes lhe passava um recado ou uma correspondência.
Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia?
Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser
notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar
estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também
que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos
e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente,
coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos 
atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é
capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê.
Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu
a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se 
gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no
coração o monstro da indiferença. 
 

Otto Lara Resende. Vista Cansada.

Internet: <www.universodosleitores.com> (com adaptações).

 ____________________________________________________  

Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, 
julgue os itens de 1 a 13. 
 
1 A crônica apresentada classifica-se como narrativa. 
2 Do trecho “Uma criança vê o que o adulto não vê” (linha 

30) infere-se que as crianças ainda não apresentam o 
desgaste do olhar provocado pela rotina. 

3 O título do texto faz alusão ao fato de que os pessimistas, 
como Hemingway, acreditam que o olhar das pessoas 
para as coisas implica sempre uma visão de despedida 
da vida. 

4 Segundo o autor, olhar com um olhar de despedida é a 
melhor forma de ver. 

5 À linha 2, o pronome “a” retoma “cada coisa”. 

6 Na linha 8, a relação estabelecida entre as orações é 

condicional. 

7 O vocábulo “já” (linha 13) classifica-se como advérbio e 

expressa, na oração em que está empregado, 

circunstância de tempo. 

8 Na linha 14, o vocábulo “um” desempenha a função de 

numeral. 

9 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

do texto caso o ponto final empregado após o termo  

“porta” (linha 15) fosse substituído pelo sinal de ponto e 

vírgula, feito o devido ajuste de letras maiúsculas e 

minúsculas no período. 

10 O sujeito da oração iniciada por “Sei de um profissional 

que” (linhas 17 e 18) é indeterminado. 

11 Na linha 23, não haveria prejuízo das ideias do texto caso 

a forma verbal “era” fosse deslocada para 

imediatamente depois de “ele”. 

12 Na linha 30, a flexão da forma verbal “Tem” na terceira 

pessoa do singular justifica-se pela concordância do 

verbo com o termo “criança”, que é o núcleo do sujeito 

da oração. 

13 Na linha 33, o emprego de uma vírgula após o vocábulo 

“pai” justificar-se-ia por separar a oração “que nunca viu 

o próprio filho”, que é adjetiva explicativa. 

 ____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias 

do texto, julgue os itens de 14 a 16, que consistem em 

propostas de substituição para vocábulos e trechos 

destacados do texto. 

 

14 “a fio” (linha 18) por ininterruptamente 

15 “às pampas” (linha 34) por em grande quantidade 

16 “se gastam” (linhas 34 e 35) por gastam-se 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 17 a 20, quanto à correção gramatical dos 

trechos apresentados e à adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

17 Solicitamos que a documentação em questão seja 

encaminhada por e-mail, a Comissão, no prazo de  

30 (trinta) dias contados do recebimento desta 

correspondência e informamos que caso a pendência 

não seja sanada no prazo mencionado, o processo será 

arquivado. 

18 É com grande satisfação, que, por meio deste, 

encaminho o Relatório Anual de Saúde Coletiva desse 

Conselho, tendo o número de casos, diminuído 

sensivelmente do ano passado para cá, o que demonstra 

o acerto dos esforços desta Gestão para a melhora da 

saúde dos colaboradores. 
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19 Pelo ocorrido, apresentamos à Vosso excelentíssimo 
nossas escusas, deixando claro que estamos 
trabalhando com afinco para o mais bom cumprimento 
da solicitação encaminhada para nós. 

20 Solicito a divulgação das novas regras de controle 
administrativo junto aos analistas administrativos para 
bem utilização da ferramenta implementada, visto a 
facilidade e agilidade decorrentes. 

 ____________________________________________________  

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. 
 
Acerca do sistema operacional Windows 10, do programa 
PowerPoint 2013 e dos conceitos de redes de computadores, 
julgue os itens de 21 a 25. 
 
21 Interagir com a BIOS para transferência de arquivos da 

RAM representa uma das funções do sistema 
operacional Windows 10. 

22 No Windows 10, é possível organizar as janelas abertas 
usando o teclado. Para isso, o usuário, após selecionar a  
janela, poderá fazer uso, por exemplo, das teclas 

 + . 
23 Com o recurso Folheto Mestre, do PowerPoint 2013, é 

possível adicionar números das páginas, dos cabeçalhos 
e dos rodapés, entre outros, aos folhetos de 
apresentações. 

24 Um dos objetivos das redes de computadores é o 
compartilhamento de recursos, em que os programas, 
equipamentos e dados estão ao alcance das pessoas; 
porém, para que tenham acesso ao compartilhamento, 
as pessoas devem estar localizadas fisicamente no 
mesmo edifício onde estão os recursos compartilhados. 

25 No modelo de rede cliente-servidor, somente é possível 
executar programas na máquina servidora. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 
versão mais atual, aos conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas e aos procedimentos de 
segurança da informação, julgue os itens de 26 a 30. 
 
26 Caso o usuário do Firefox queira navegar na Internet de 

forma anônima, basta que ele utilize a navegação 
privativa. Ao utilizar este recurso, ele terá a garantia de 
que o navegador não manterá nenhum histórico de 
navegação. 

27 Ao selecionar o arquivo , por 

meio do Explorador de Arquivos do Windows 10, e clicar 

, será criado o arquivo 

no mesmo diretório 

do arquivo original. 

28 Por padrão, a pasta do Windows 10 é 
protegida contra gravação; logo, todos os arquivos 
baixados nessa pasta não podem ser editados. 

29 A informação de uma empresa deve ser protegida, pois 

ela possui valor tanto para ela quanto para seus 

concorrentes. 

30 Em função da facilidade de construção da solução, do 

baixo custo envolvido e do bom nível de proteção que se 

pode atingir, a senha é o recurso mais utilizado para 

proteger a informação. 

 ____________________________________________________  

A respeito dos anagramas distintos da palavra “GAROTO”, 

julgue os itens de 31 a 34. 

 

31 Ao todo, há 720 anagramas. 

32 Há 24 anagramas que começam com a letra G e 

terminam com a letra A. 
33 Existem 180 anagramas que começam com vogais. 
34 Escolhendo-se um anagrama ao acaso, a probabilidade 

de se escolher um anagrama em que todas as vogais 
estejam juntas é de exatamente 20%. 

 ____________________________________________________  

Considerando as raízes da equação �� + 5�� = 14�, julgue 
os itens de 35 a 37. 
 
35 A equação ������� + 7��� − 2� = 0 admite as mesmas 

raízes reais. 

36 As raízes naturais são 0, −7 e 2. 
37 As raízes são números não racionais. 

 ____________________________________________________  

Acerca de estruturas lógicas, julgue os itens de 38 a 40. 
 
38 A negação de “Todo administrador é cauteloso” é  

“Todo administrador não é cauteloso”. 
39 A negação de “Algum aluno está doente” é “Nenhum 

aluno está doente”. 
40 A negação de “Alex troca de carro se, e somente se, ele 

não tiver que pagar plano de saúde” é “Alex não troca de 
carro e não tem que pagar plano de saúde ou Alex troca 
de carro e tem que pagar plano de saúde”. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Relativamente à ética no serviço público, julgue os itens  

41 e 42. 

 

41 O agente público deverá zelar, no exercício do direito de 

greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 

segurança coletiva. 

42 O servidor público que representar contra atos 

contrários à lei do seu superior hierárquico poderá ser 

processado administrativamente, uma vez que agiu com 

insubordinação, violando o dever de lealdade. 

 ____________________________________________________  

De acordo com as disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os 

itens de 43 a 46. 

 

43 O agente público que, culposamente, violar os deveres 

de honestidade poderá ser responsabilizado por ato de 

improbidade administrativa. 

44 Em caso de cometimento de ato de improbidade que 

importe em enriquecimento ilícito, o ímprobo estará 

sujeito ao pagamento de multa civil equivalente ao valor 

do acréscimo patrimonial, sem prejuízo de outras 

penalidades. 

45 Se, em decorrência da prática de ato de improbidade 

administrativa, ocorrer lesão ao patrimônio público, a 

reparação do dano deverá ser cumulada com o 

ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e 

administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. 

46 Não se aplica, na ação de improbidade administrativa, o 

reexame obrigatório da sentença de improcedência ou 

de extinção sem resolução de mérito. 

Com relação à Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 47 a 50. 

 

47 Os órgãos do Poder Legislativo, ainda que no 

desempenho das funções administrativas, não se 

sujeitam aos preceitos da Lei que Regula o Processo 

Administrativo. 

48 As associações legalmente constituídas poderão figurar 

no processo administrativo como interessadas, 

independentemente do direito a ser questionado. 

49 A decisão de recursos administrativos não poderá ser 

objeto de delegação. 

50 As intimações serão nulas quando feitas sem 

observância das prescrições legais, mas o 

comparecimento do administrado supre sua falta ou 

irregularidade. 

 ____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 12.527/2011 e no Decreto  

n.o 7.724/2012, julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 Informação primária é aquela coletada na fonte, com o 

máximo de detalhamento possível, ainda que 

parcialmente modificada. 

52 Sem prejuízo da segurança e da proteção das 

informações e do cumprimento da legislação aplicável, o 

órgão ou a entidade poderá oferecer meios para que o 

próprio requerente possa pesquisar a informação de que 

necessitar. 

53 As informações relativas à remuneração dos ocupantes 

de cargos efetivos na Administração Pública serão 

classificadas como sigilosas. 
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Com base no Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55. 

 

54 As orientações normativas, as súmulas, os enunciados e 

as respostas a consultas terão caráter vinculante em 

relação ao órgão ou à entidade da Administração Pública 

a que se destinarem, até ulterior revisão. 

55 As controvérsias jurídicas sobre a interpretação de 

norma, instrução ou orientação de órgão central de 

sistema poderão ser submetidas à Advocacia-Geral da 

União. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988 (CF), julgue os itens de 56 a 58. 

 

56 O pluralismo político constitui um dos princípios que 

deve reger a República Federativa do Brasil nas suas 

relações internacionais. 

57 A soberania e a cidadania são fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

58 A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é 

um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos 

no bojo da CF, julgue os itens de 59 a 62. 

 

59 A inviolabilidade do domicílio poderá ser afastada em 

caso de flagrante delito ou, durante o dia, por 

determinação judicial. 

60 A criação de associações dependerá de autorização do 

poder público para sua criação e seu funcionamento. 

61 O tribunal do júri terá competência para o julgamento 

dos crimes dolosos e culposos contra a vida. 

62 O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins constitui 

crime inafiançável e imprescritível. 

A CF traz, em seu texto, uma série de direitos sociais dos 

trabalhadores. Considerando esse tema, julgue os itens  

de 63 a 65. 

 

63 O seguro-desemprego será devido tanto em caso de 

desemprego involuntário quanto voluntário. 

64 O piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 

do trabalho é um direito do trabalhador. 

65 A ação quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho terá prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho. 

 ____________________________________________________  

Quanto à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos, 

conforme a CF, julgue os itens de 66 a 68. 

 

66 Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que 

de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 

serviço de seu país, são brasileiros natos. 

67 O cargo de senador da República é privativo de brasileiro 

nato. 

68 A iniciativa popular constitui forma de exercício direto 

da soberania popular. 

 ____________________________________________________  

À luz dos preceitos constitucionais relativos à Administração 

Pública, julgue os itens 69 e 70. 

 

69 É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 

de pessoal do serviço público. 

70 A administração fazendária e seus servidores fiscais 

terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 

precedência sobre os demais setores administrativos, na 

forma da lei. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

À luz da Lei n.o 8.666/1993 e da Lei n.o 10.520/2002, julgue os 

itens de 71 a 80. 

 

71 A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis 

ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 

conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

72 Segundo a Lei n.o 8.666/1993, considera-se obra toda 

aquisição remunerada de bens para fornecimento de 

uma só vez ou parceladamente. 

73 Poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação 

ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de 

bens a eles necessários o autor do projeto, básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica. 

74 É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou 

a combinação das já existentes. 

75 As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 

repartição interessada, salvo por motivo de interesse 

público, devidamente justificado. 

76 Concurso é a modalidade de licitação entre interessados 

do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de três 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 24 horas da apresentação das 

propostas. 

77 O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 

comissão de licitação ou o responsável pelo convite 

realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, 

com os critérios previamente estabelecidos no ato 

convocatório e com os fatores exclusivamente nele 

referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos 

licitantes e pelos órgãos de controle. 

78 Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 

adotada a licitação na modalidade de pregão; 

consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

79 No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 

pregoeiro e de membro da equipe de apoio não poderão 

ser desempenhadas por militares. 

80 Segundo a Lei n.o 10.520/2002, é vedada a exigência de 

garantia de proposta, aquisição do edital pelos licitantes 

como condição para participação no certame e 

pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes 

a fornecimento do edital, que não serão superiores ao 

custo de sua reprodução gráfica e aos custos de 

utilização de recursos de tecnologia da informação, 

quando for o caso. 

 ____________________________________________________  

Quanto a licitação pública, suas modalidades e casos de 

dispensa e inexigibilidade do procedimento licitatório, julgue 

os itens de 81 a 85. 

 

81 Pregão é a modalidade utilizada para a venda de bens 

móveis inservíveis para a Administração, de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados ou para a 

alienação de bens imóveis cuja aquisição haja derivado 

de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. 

82 Concurso é a modalidade prevista pela legislação para 

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 

mediante prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios apresentados pelo edital. 

83 Há dispensa em relação à licitação quando, no caso 

concreto, ficar caracterizada uma das situações previstas 

pela legislação; nesse caso, as hipóteses legais são 

taxativas. 

84 Licitação deserta é caso de inexigibilidade de licitação. 

85 Tanto nas hipóteses de dispensa quanto nas de 

inexigibilidade, há a possibilidade de competição, porém 

o legislador permite não fazê-la. 
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Acerca de gestão de projetos, julgue os itens de 86 a 90. 

 

86 Projetos são tarefas especiais que fogem da rotina das 

atividades funcionais. São também empreendimentos 

que se repetem, mas que, a cada vez, resultam em um 

produto ou esforço diferente dos anteriores. 

87 Os projetos têm começo e fim programados, devendo 

fornecer um produto final singular. O produto do projeto 

é definido em função de um problema, uma 

oportunidade ou um interesse de uma pessoa ou 

organização, que é o cliente do projeto. Não fornecer o 

produto, não o realizar dentro do prazo previsto ou 

consumir recursos além do orçamento significa 

insucesso na administração do projeto. 

88 As fases do ciclo de vida do projeto incluem a fase da 

concepção, fase em que o modelo mental transforma-se 

em um desenho detalhado do produto. 

89 Entre as fases do ciclo de vida do projeto, estão as fases 

de descoberta da ideia ou visão do produto, concepção, 

desenho (ou projeto do produto), desenvolvimento e 

entrega. 

90 Para administrar um projeto, é necessário, entre outros 

pilares, planejar o tempo e os recursos necessários para 

fornecer o produto. 

 ____________________________________________________  

Considerando o conceito de departamentalização e temas 

correlatos, julgue os itens de 91 a 95. 

 

91 Departamentalização consiste no agrupamento,  

de acordo com um critério específico de 

homogeneidade, das atividades e dos correspondentes 

recursos — humanos, financeiros, tecnológicos, 

materiais e de equipamentos — em unidades 

organizacionais. 

92 Uma empresa, para trabalhar com a departamentalização 

funcional, deve agrupar certo número de pessoas não 

diferenciáveis que, a partir dessa situação, têm a 

obrigação de executar tarefas sob as ordens de um 

superior. 

93 A departamentalização por produtos ou serviços é 

aquela em que as atividades são agrupadas de acordo 

com as etapas de um processo. 

94 Não se apresenta como um cenário possível uma 

empresa ter, em sua estrutura, mais de um tipo de 

departamentalização para se adequar à realidade da 

referida empresa. 

95 Organograma é a representação gráfica de 

determinados aspectos da estrutura organizacional. 

 ____________________________________________________  

Quanto a liderança, julgue os itens de 96 a 100. 

 

96 A liderança é um dos papéis dos administradores;  

a pessoa que desempenha o papel de líder influencia o 

comportamento de um ou mais liderados. Só há 

liderança quando há liderados, que seguem o líder, ou 

aceitam sua influência. 

97 A liderança não é apenas um atributo da pessoa, mas 

também um processo social complexo, no qual 

interagem quatro variáveis ou componentes: as 

motivações dos liderados; a tarefa ou missão; o líder; e 

a conjuntura ou contexto dentro do qual ocorre a 

relação entre o líder e os liderados. 

98 Um líder não pode ser orientado para pessoas e tarefas 

simultaneamente. 

99 O líder transacional é aquele que oferece como 

recompensa a própria realização da tarefa e faz seus 

seguidores trabalharem para realizar a missão, meta ou 

causa proposta, além de também afetar as emoções de 

seus seguidores, encorajando-os e dando-lhes 

inspiração. 

100 A essência das teorias da liderança situacional é a ideia 

de que, para ser eficaz, o estilo tem que ser apropriado 

à situação. 
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Acerca do balanced scorecard, julgue os itens de 101 a 105. 

 

101 O balanced scorecard complementa as medidas 

financeiras do desempenho passado com medidas dos 

vetores que impulsionam o desempenho futuro.  

Os objetivos e as medidas do scorecard derivam da visão 

e da estratégia da organização. 

102 O balanced scorecard traduz a missão e a estratégia das 

organizações em um conjunto abrangente de medidas 

de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica. 

103 O balanced scorecard continua enfatizando a busca de 

objetivos financeiros, mas não inclui vetores de 

desempenho desses objetivos. 

104 O scorecard mede o desempenho organizacional sob 

três perspectivas equilibradas: financeira, do cliente e 

dos processos internos da empresa. 

105 O balanced scorecard permite que as empresas 

acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, 

ao mesmo tempo, o progresso na construção de 

capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis 

necessários para o crescimento futuro. 

 ____________________________________________________  

Com base nas disposições da Lei n.o 5.524/1968 e do Decreto  

n.o 90.922/1985, julgue os itens de 106 a 110. 

 

106 Orientar e coordenar a execução dos serviços de 

manutenção de equipamentos e instalações constitui 

uma das atividades profissionais do técnico industrial de 

nível médio. 

107 O profissional que tenha sido diplomado por escola ou 

instituto técnico industrial estrangeiro, para exercer a 

atividade técnico industrial de nível médio, necessitará 

somente de registro no Conselho competente. 

108 Os técnicos industriais de 2.o grau poderão ministrar 

disciplinas técnicas de sua especialidade, 

independentemente de formação específica e 

especialização pedagógica. 

109 Os técnicos em agrimensura terão as atribuições para 

medição, demarcação e levantamentos topográficos, 

bem como para projetar, conduzir e dirigir trabalhos 

topográficos, funcionar como peritos em vistorias e 

arbitramentos relativos à agrimensura e exercer a 

atividade de desenhista de sua especialidade. 

110 No caso em que a atividade exceda a 180 dias, fica a 

pessoa jurídica, sua agência, filial, sucursal ou escritório 

de obras e serviços, obrigada a proceder ao seu registro 

no Conselho Regional na nova região. 

 ____________________________________________________  

Considerando o teor da Lei n.o 13.639/2018, julgue os itens 

de 111 a 120. 

 

111 O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e os 

Conselhos Regionais serão auditados anualmente por 

auditoria independente, e os resultados serão 

divulgados para conhecimento público. 

112 O plenário do Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

será composto por, no mínimo, 27 conselheiros federais, 

incluindo os membros da diretoria executiva. 

113 A prescrição será interrompida pela intimação do 

acusado para apresentar defesa. 

114 Em caso de vacância do cargo de diretor administrativo 

dos Conselhos Regionais, o plenário deliberativo 

escolherá, entre seus membros, o novo diretor. 

115 A criação de colegiados com finalidades e funções 

específicas pelos Conselhos Regionais dependerá de 

aprovação prévia do Conselho Federal. 

116 A pedido do representado ou do representante, o 

processo disciplinar poderá tramitar em sigilo, 

disponíveis as informações e os documentos nele 

contidos apenas ao representado, ao eventual 

representante e aos procuradores por eles constituídos. 

117 A pena de multa não poderá incidir cumulativamente 

com a sanção de cancelamento do registro. 

118 A pretensão de punição das sanções disciplinares 

prescreverá no prazo de dez anos, contado do dia em 

que o Conselho competente tomou conhecimento do 

fato. 

119 A suspensão do exercício da atividade de técnico 

industrial, em todo o território nacional, por período 

entre trinta dias e um ano, é uma espécie de sanção 

disciplinar. 

120 O processo disciplinar poderá ser instaurado de ofício ou 

mediante representação de qualquer autoridade ou 

pessoa interessada. 


