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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 18. 

 
Leio a reclamação de um repórter irritado que

precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem
havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente, e
chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro
tomando café. 

Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um
pouco de imaginação e bom humor podemos pensar que uma
das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase: 

– Ele foi tomar café. 
A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso

falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir
tomar um “cafezinho”. Para quem espera nervosamente, esse
“cafezinho” é qualquer coisa infinita e torturante. 

Depois de esperar duas ou três horas dá vontade de
dizer: 

– Bem cavalheiro, eu me retiro. Naturalmente o Sr.
Bonifácio morreu afogado no cafezinho. 

Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. 
Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e
vago: 

– Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. 
Quando a Bem-amada vier com seus olhos tristes e

perguntar: 
– Ele está? 
– Alguém dará o nosso recado sem endereço. 
Quando vier o amigo e quando vier o credor, e

quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a
morte vier, o recado será o mesmo: 

– Ele disse que ia tomar um cafezinho… 
Podemos, ainda, deixar o chapéu. Devemos até

comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão:
– Ele foi tomar um café. Com certeza volta logo.

O chapéu dele está aí… 
Ah! fujamos assim, sem drama, sem tristeza,

fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito
pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é
não estar. 

Quando vier a grande hora de nosso destino nós 
teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café.
Vamos, vamos tomar um cafezinho. 
 

Rubem Braga. O Conde e o passarinho & Morro do isolamento.

Rio de Janeiro: Record, 2002. p.156-7.

 ____________________________________________________  

Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, 
julgue os itens de 1 a 10. 
 
1 Quanto ao gênero textual, trata-se de uma crônica. 
2 O texto apresenta linguagem simples e espontânea, 

situada entre a linguagem oral e a escrita. 

3 Segundo o texto, o aborrecimento do repórter decorre 
do fato de ele necessitar de uma resposta e não a obter. 

4 O pronome “lhe” (linha 2) retoma “repórter” (linha 1). 
5 O trecho “mergulhemos de corpo e alma no  

cafezinho” (linha 18) consiste em uma tentativa do autor 
de intensificar a ideia do “cafezinho” como fuga dos 
problemas. 

6 Estariam preservados os sentidos e a correção 
gramatical do texto caso o sinal de ponto final 
empregado à linha 6 fosse substituído por vírgula, feito 
o devido ajuste de letras maiúsculas e minúsculas. 

7 Estariam preservados os sentidos e a correção 
gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula 
imediatamente depois do vocábulo “horas” (linha 14). 

8 No texto, está claro quem deu a informação ao repórter 
a respeito do delegado. 

9 A expressão “passou o dia inteiro tomando café” (linhas 4 
e 5) significa que o delegado saiu e não voltou ao seu local 
de trabalho. 

10 As orações do trecho “– Ele disse que ia tomar um 
cafezinho…” (linha 29) apresentam uma relação de 
coordenação. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 11 a 18, que consistem em propostas de 
substituição para vocábulos e trechos destacados do texto, 
no que se refere à correção gramatical e à coerência das 
ideias do texto. 
 
11 “precisava” (linha 2) por precisou 
12 “de que” (linha 4) por da qual 
13 “esta” (linha 8) por essa 
14 “falar com um número excessivo de pessoas” (linha 11) 

por falar com um grande número de pessoas 
15 “torturante” (linha 13) por excruciante 
16 “dele” (linha 33) por seu 
17 “fujamos” (linha 34) por Fujamos 
18 “há” (linha 39) por a 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 
dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 
correspondência oficial. 
 
19 Solicitamos a essa chefia para instruir os novos técnicos 

administrativos a realizar serviços operacionais e 
administrativos, tendo em vista o funcionamento deste 
Conselho, conforme às regras e procedimentos 
estabelecidos. 

20 Esclareço que, para mim, não está certo os 

levantamentos de dados referentes a assuntos técnicos 

administrativos, a fim de serem utilizados por terceiros 

interessados nos dados necessários ao seu controle, 

então não concordo com a sua iniciativa. 



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 3.a REGIÃO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

 

CRT-03 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2 

 

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. 
 
Em relação aos conceitos de hardware e de software, ao 
sistema operacional Windows 10 e aos conceitos de redes de 
computadores, julgue os itens de 21 a 25. 
 
21 Na computação, a parte lógica, as imagens e os sons são 

chamados de software. 
22 Para medir a capacidade de armazenamento dos 

dispositivos, algumas unidades de medidas são usadas. 
Um exemplo de unidade é o GB (Gigabyte), que  
possui a seguinte equivalência: 1 GB corresponde a 512 
MB (Megabytes). 

23 A principal característica de um sistema operacional do 
tipo multiusuário, como, por exemplo, o Windows 10, é 
o fato de que esse tipo de sistema permite que vários 
usuários se conectem a ele ao mesmo tempo; 
entretanto, ele não permite o compartilhamento de 
recursos entre estes usuários. 

24 Além das opções disponíveis no menu Iniciar do 

Windows 10 —  — para desligar o computador, 
há uma outra forma de desligá-lo que muitos usuários 
desconhecem. Para usá-la, o usuário deve clicar o botão 

“Mostrar itens ocultos” ( ), localizado na Barra de 

Tarefas, e clicar o botão . Este botão, por padrão, 
é disponibilizado neste local após a instalação do 
Windows. 

25 O FTP é um protocolo para transferir arquivos. Logo, ele 
não permite que sejam removidos arquivos em outro 
computador, ou seja, remotamente. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 
versão mais recente, aos procedimentos de segurança da 
informação e aos aplicativos para segurança, julgue os itens 
de 26 a 30. 
 
26 Se o usuário, utilizando a navegação privativa do Firefox, 

baixar um arquivo de um site, o arquivo permanecerá 
em seu computador, mas não aparecerá no gerenciador 
de downloads do navegador. 

27 É importante criar mecanismos de segurança da 
informação nas organizações tanto para computadores 
pessoais quanto para computadores do tipo servidor, 
pois ambos os tipos de computador podem se tornar 
vulneráveis. 

28 O termo de compromisso é um documento que faz parte 
do processo de segurança da informação, sendo 
adotado por diversas organizações para explicitar as 
responsabilidades de cada colaborador em relação à 
proteção da informação. 

29 Por meio do firewall, não é possível bloquear os tráfegos 
na rede, apenas no computador, já que na rede existem 
programas específicos para tal finalidade. 

30 Os firewalls pessoais, conhecidos também como 
firewalls domésticos, são utilizados pelos usuários para 
proteger o computador (desktop). 

 ____________________________________________________  

Em uma sala, há 12 pessoas nascidas em dezembro, 
sendo 8 do signo de sagitário e 4 do signo de capricórnio.  
Seis delas são selecionadas ao acaso, sem reposição. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 31 a 33. 
 
31 Há mais de mil formas de selecionar essas pessoas. 
32 A probabilidade de que todas as pessoas selecionadas 

sejam do signo de sagitário é de 
1

36
. 

33 A probabilidade de que exatamente três pessoas do 
signo de capricórnio sejam selecionadas é de 25%. 

 ____________________________________________________  

Considerando que um warhol seja equivalente a 15 minutos, 
julgue os itens de 34 a 36. 
 
34 Um warhol é equivalente a um quarto de hora. 
35 Um warhol é equivalente a 900 segundos. 
36 Um dia é equivalente a 96 warhols. 

 ____________________________________________________  

Sendo verdadeiras as proposições “Se Marcelo é corinthiano, 
então André é flamenguista”, “André é vascaíno e Lucca é 
botafoguense” e “Marcelo é palmeirense ou Lucca é 
gremista”, julgue os itens de 37 a 40.  
 
37 A proposição “Lucca é gremista se, e somente se, André 

é flamenguista” é verdadeira. 
38 A proposição “Se Marcelo é corinthiano, então Lucca é 

botafoguense“ é falsa. 
39 A proposição “André é vascaíno ou Marcelo é 

corinthiano” é falsa. 
40 A proposição “Sarita é santista ou Sarita não é santista” 

é uma contradição. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética dos servidores públicos, julgue os itens 

de 41 a 43. 

 

41 A publicidade de todo e qualquer ato administrativo 

constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando 

sua omissão comprometimento ético contra o bem 

comum, imputável a quem a negar. 

42 Em respeito à hierarquia, o servidor público deve 

cumprir as ordens emanadas de seus superiores, ainda 

que estas sejam manifestamente contrárias à lei ou ao 

interesse público. 

43 O servidor público deve participar dos movimentos e 

estudos que se relacionem com a melhoria do exercício 

de suas funções, tendo por escopo a realização do bem 

comum. 

 ____________________________________________________  

Com base nas disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os 

itens de 44 a 46. 

 

44 O sistema da improbidade disciplinado na Lei de 

Improbidade Administrativa prescinde de aplicação dos 

princípios constitucionais do direito administrativo 

sancionador. 

45 A incidência da Lei de Improbidade Administrativa 

abrange exclusivamente as pessoas jurídicas, 

integrantes da Administração Direta. 

46 A omissão dolosa que enseje, efetiva e 

comprovadamente, perda patrimonial dos bens das 

entidades da Administração Pública poderá configurar 

ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário. 

 ____________________________________________________  

Considerando a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 47 a 49. 

 

47 Nos processos administrativos, a Administração deverá 

observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

48 A impulsão, de ofício, do processo administrativo pela 

Administração afasta a atuação dos interessados. 

49 São capazes, para fins de processo administrativo, os 

maiores de dezoito anos de idade, ressalvada previsão 

especial em ato normativo próprio. 

 ____________________________________________________  

Conforme a Lei n.o 12.527/2011 e o Decreto n.o 7.724/2012, 

julgue os itens de 50 a 52. 

 

50 Os órgãos públicos integrantes da Administração Direta 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário têm a 

faculdade de implementar as disposições previstas na 

Lei de Acesso à Informação. 

51 As entidades privadas sem fins lucrativos que não 

recebam, para realização de suas atividades de interesse 

público, recursos públicos não se sujeitam aos ditames 

da Lei de Acesso à Informação. 

52 É dever dos órgãos públicos promover, mediante 

requerimento por escrito e fundamentado, a divulgação 

de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

 ____________________________________________________  

À luz do Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens de 53 a 55. 

 

53 A decisão que decretar invalidação de normas 

administrativas poderá ser imotivada, quando convirja 

com o interesse dos interessados. 

54 O compromisso buscará solução proporcional, 

equânime, eficiente e compatível com os interesses 

gerais. 

55 Na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado 

por agentes públicos que agirem com erro grosseiro, não 

será celebrado termo de ajustamento de gestão. 
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No que concerne à classificação das Constituições, julgue os 

itens 56 e 57. 

 

56 Quanto à estabilidade, a Constituição rígida é aquela que 

não poderá sofrer modificações em seu texto. 

57 A Constituição Federal de 1988 (CF) é considerada 

dirigente, pois o seu conteúdo traz normas 

programáticas que visam ao progresso socioeconômico 

da sociedade. 

 ____________________________________________________  

A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, 

julgue os itens de 58 a 62. 

 

58 O cidadão não poderá ser compelido a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

59 A inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas 

do cidadão poderá ser afastada por decisão da 

autoridade administrativa competente. 

60 A obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal, será assegurada mediante pagamento 

das taxas correspondentes. 

61 O brasileiro naturalizado será extraditado em caso de 

cometimento de crime comum praticado antes da 

naturalização. 

62 O mandado de injunção é um remédio constitucional 

que será concedido para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data. 

 ____________________________________________________  

Quanto aos direitos sociais, previstos na CF, julgue os itens  

de 63 a 65. 

 

63 O salário-família é garantido a trabalhadores com 

vínculo permanente, desde que possuam filhos menores 

de idade. 

64 O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

domingos, é um direito exclusivo dos trabalhadores 

urbanos. 

65 É um direito do trabalhador o seguro contra acidentes 

de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer 

em dolo ou culpa. 

 ____________________________________________________  

A CF traz, em seu conteúdo, diretrizes acerca da 

nacionalidade e dos direitos políticos. A respeito desses 

temas, julgue os itens de 66 a 68. 

 

66 Aos portugueses com residência permanente no País, se 

houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 

atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os 

casos previstos na CF. 

67 Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 

que, em quaisquer hipóteses, adquirir outra 

nacionalidade. 

68 A idade mínima de 21 anos constitui um dos requisitos 

indispensáveis para o cidadão concorrer ao cargo de 

vereador. 

 ____________________________________________________  

Considerando as disposições na CF relativas à Administração 

Pública, julgue os itens 69 e 70. 

 

69 Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 

pelo Poder Executivo. 

70 O servidor abrangido por regime próprio de previdência 

social será aposentado compulsoriamente, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 

70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de 

lei complementar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Acerca de Estado, governo e Administração Pública, julgue os 

itens de 71 a 75. 

 

71 A Administração Pública, em sentido material, refere-se 

ao conjunto dos órgãos públicos, integrantes da 

estrutura do Estado. 

72 A atividade administrativa é privativa do Poder Executivo 

Federal. 

73 O Poder Legislativo poderá desempenhar, atipicamente, 

a função jurisdicional. 

74 O princípio da eficiência constitui um princípio implícito 

da Administração Pública, razão pela qual um agente 

público poderá descartá-lo quando for considerado 

inoportuno. 

75 A edição de medidas provisórias pelo presidente da 

República constitui uma exceção ao princípio da 

legalidade. 

 ____________________________________________________  

Em relação à organização administrativa da União, julgue os 

itens de 76 a 80. 

 

76 A Administração Pública Indireta é composta por 

entidades desprovidas de personalidade jurídica, as 

quais são subordinadas diretamente ao Poder Executivo. 

77 As empresas públicas, quando prestadoras de serviços 

públicos, são entidades integrantes da Administração 

Pública Direta. 

78 As autarquias possuem receitas próprias e capacidade 

de autoadministração. 

79 No capital da empresa pública, é vedada a participação 

das entidades da Administração Indireta. 

80 A sociedade de economia mista é a entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, criadas por lei, 

podendo ser extintas mediante ato do chefe do Poder 

Executivo, quando declarada a sua desnecessidade. 

 ____________________________________________________  

Quanto à classificação dos agentes públicos, julgue os itens 

de 81 a 83. 

 

81 Os empregados públicos são celetistas e considerados 

servidores públicos em sentido estrito. 

82 Os cidadãos requisitados para prestar serviços ao 

Estado, ainda que sem remuneração, são considerados 

agentes públicos. 

83 Os detentores de emprego público nas entidades da 

Administração Indireta são considerados agentes 

políticos e são estatutários. 

A respeito de cargos, empregos e funções públicas, julgue os 

itens 84 e 85. 

 

84 O gozo dos direitos políticos não constitui requisito 

básico para investidura em cargo público. 

85 A readaptação é considerada uma forma de provimento 

derivado em cargo público. 

 ____________________________________________________  

Relativamente aos poderes administrativos, julgue os itens  

86 e 87. 

 

86 O poder disciplinar é conferido ao agente público para 

limitar as atividades dos particulares em prol do 

interesse público. 

87 O poder regulamentar conferido ao chefe do Poder 

Executivo permite que ele atue contra a lei, desde que 

discorde, justificadamente, de seu conteúdo. 

 ____________________________________________________  

Quanto aos serviços públicos, especialmente quanto a sua 

classificação e delegação, mediante concessão, permissão e 

autorização, julgue os itens de 88 a 91. 

 

88 Os serviços públicos de utilidade pública são 

indelegáveis aos particulares. 

89 As concessões e permissões se sujeitarão à fiscalização 

pelo poder concedente responsável pela delegação, com 

a cooperação dos usuários. 

90 O princípio da continuidade do serviço público deverá 

ser interpretado de acordo com o interesse da 

coletividade, razão pela qual eventuais suspensões no 

seu fornecimento não caracterizam a sua 

descontinuidade. 

91 A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo 

preço da proposta vencedora da licitação e preservada 

pelas regras de revisão previstas em lei, no edital e no 

contrato. 

 ____________________________________________________  

Considerando o controle e a responsabilização da 

Administração Pública, julgue os itens de 92 a 95. 

 

92 A interposição de recurso administrativo constitui 

espécie de controle externo que a Administração Pública 

realiza sobre os atos de seus subordinados. 

93 O Poder Legislativo poderá revogar os atos do Poder 

Executivo quando considerados ilegais. 

94 A Administração Pública não poderá rever os seus 

próprios atos de ofício, situação que dependerá de 

requerimento fundamentado do interessado. 

95 Na responsabilidade civil do Estado, na modalidade de 

risco administrativo, caso fortuito ou força maior poderá 

excluir a responsabilidade da Administração Pública. 
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De acordo com a Lei n.o 14.133/2021, que dispõe sobre 

licitações e contratos administrativos, julgue os itens  

de 96 a 100. 

 

96 A Lei de Licitações e Contratos Administrativos abrange 

os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando 

no desempenho de função administrativa. 

97 A concorrência é a modalidade de licitação para a 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e 

serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério 

de julgamento poderá ser maior retorno econômico. 

98 É dispensável a licitação quando inviável a competição, 

em especial no caso de contratação de profissional do 

setor artístico, diretamente ou por meio de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. 

99 O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de 

quaisquer bens ou serviços, cujo critério de julgamento 

poderá ser o de melhor técnica ou conteúdo artístico. 

100 A revogação da licitação poderá ocorrer a critério da 

Administração e independe de manifestação dos 

interessados. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições da Lei n.o 5.524/1968 e do Decreto  

n.o 90.922/1985, julgue os itens de 101 a 105. 

 

101 Os cargos de técnico industrial de nível médio, no serviço 

público, somente serão exercidos por profissionais 

legalmente habilitados. 

102 Os técnicos em eletrotécnica poderão projetar e dirigir 

instalações elétricas com demanda de energia de até 

800 kva, bem como exercer a atividade de desenhista de 

sua especialidade. 

103 O exercício da atividade profissional do técnico em 

região diferente daquela em que se encontre registrado 

independe de visto do registro na nova região. 

104 A carteira profissional conterá, obrigatoriamente, o 

número do registro e o nome da profissão, além da 

respectiva modalidade. 

105 As qualificações de técnico industrial de 2.o grau 

poderão ser acrescidas à denominação de pessoa 

jurídica quando composta, em sua maioria, de 

profissionais possuidores de tais títulos. 

Com base na Lei n.o 13.639/2018, julgue os itens de 106 a 120. 

 

106 O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede e 

foro em Brasília, será integrado por brasileiros, natos ou 

naturalizados. 

107 O mandato dos membros do Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais terá duração de quatro anos, 

admitida uma reeleição. 

108 A Diretoria Executiva do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais será composta, exclusivamente, pelo 

presidente, pelo vice-presidente e pelo diretor 

administrativo. 

109 Cada unidade federativa do País será representada no 

plenário do Conselho Federal por três conselheiros. 

110 O Conselho Federal dos Técnicos Industriais será 

composto pela diretoria executiva e pelo plenário 

deliberativo. 

111 Os membros da diretoria executiva dos Conselhos 

Regionais serão eleitos, por meio de voto direto e 

secreto, pelos profissionais aptos a votar. 

112 No caso de vacância do cargo de diretor de fiscalização e 

normas do Conselho Regional, a assembleia geral dos 

profissionais escolherá o novo diretor. 

113 Os Conselhos Regionais poderão criar colegiados com 

finalidades e funções específicas. 

114 Caberá ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

cobrar as anuidades e multas que lhe são devidas pelos 

profissionais sujeitos a sua jurisdição. 

115 O plenário dos Conselhos Regionais será composto por, 

no mínimo, 12 e, no máximo, 28 conselheiros. 

116 O número de conselheiros de cada Conselho Regional 

será definido em resolução aprovada pelo Conselho 

Federal. 

117 As atividades do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais e dos Conselhos Regionais serão custeadas 

por renda própria. 

118 O trabalho de atuação compartilhada com outras 

profissões regulamentadas será objeto de termo de 

responsabilidade técnica. 

119 O termo de responsabilidade técnica independe do 

pagamento de taxas. 

120 Compete ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

adotar medidas para assegurar o funcionamento regular 

dos Conselhos Regionais. 


