
 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 50 (cinquenta) questões objetivas e 01(uma) Redação e não deve ser folheado antes 

da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova. 

4. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Excepcionalmente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
5. O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva e deixar definitivamente o local de 

realização da prova objetiva somente   depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá 

levar consigo o Caderno de Questões. 
6. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
7. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable 

tech, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, 
gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, 
gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou 
legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material 
não transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, 
viseira, gorro ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto 
fornecido pela instituição organizadora. 

f) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e/ou a Versão Definitiva da Prova Discursiva. 
9. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

10. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
11. Fique atento as instruções contidas do verso da capa. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA – Estado do Paraná 

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática e Raciocínio Lógico: 11 a 20; Informática: 21 a 25; Legislação Específica do 
Sistema Confea/Creas: 26 a 35; Direito Administrativo e Processo Administrativo: 36 a 45 e Direito do Trabalho e Contrato de Trabalho: 46 
a 50. 
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11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  

 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E                
AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA – PR 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 023/2019 

 

DESTAQUE AQUI 



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
 

1. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a 
inscrição.  

2. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Prova Discursiva. 

3. Ao receber a Folha de Respostas  e a Versão Definitiva da Prova Discursiva , realize a conferência de seus dados 
e quaisquer divergências comunique o fiscal. 

4. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a 
responda corretamente.  

5. A Folha de Respostas  e a Versão Definitiva da Prova Discursiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou 
conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

6. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Prova Discursiva. 

7. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS e a VERSÃO DEFINITIVA DA PROVA 
DISCURSIVA devidamente preenchida e assinada. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 

Gatos conseguem reconhecer seus próprios nomes, diz estudo 
 

Ou seja: se seu bichano não responde quando você chama, pode ser que ele simplesmente não esteja a fim de fazer isso. 
4 abr 2019, 18h08  
 

Gatos são, por natureza, mais blasés que qualquer outro pet que você consiga listar. É raro conquistar a confiança 
de um deles de cara: até que isso aconteça, qualquer tentativa de interação costuma ser sumariamente ignorada. 

Isso, é claro, não significa que eles sejam menos inteligentes — e, por esse motivo, não consigam sacar o que está 
acontecendo. Um estudo da Universidade Sophia, no Japão, confirmou essa ideia ao cravar que os felinos são capazes de 
reconhecer o próprio nome. Ou seja: quando você chama seu gato e ele simplesmente ignora, é porque ele pode estar 
querendo fazer exatamente isso. 

Gatos domésticos acompanham os humanos a pelo menos 10 mil anos. No entanto, como afirma o grupo de 
pesquisadores japoneses, a relação entre ambos nunca foi amplamente examinada. Estudos anteriores já mostraram que 
outros animais, como cachorros, golfinhos e papagaios, demonstram compreensão das vocalizações humanas. Mas, até 
então, nenhum teste havia conseguido cravar se os felinos também eram capazes disso – até agora. 

Como todo mundo já conhece o temperamento difícil dos gatos, a metodologia usada para saber se eles associam 
vozes humanas a objetos foi diferente. Normalmente, os pesquisadores pedem para os animais testados reconhecerem 
objetos que foram nomeados e mostrados a eles antes, para saber se os bichos conseguem associar o som à determinada 
coisa. 

Mas isso dificilmente funcionaria com os gatos. Eles poderiam até reconhecer o som, mas demandam treinos muito 
mais exigentes para ter a mesma resposta que um cachorro, por exemplo. Daí os cientistas bolaram um novo teste, mais 
simples, que exige menos esforço – bem como os felinos costumam preferir. 

A nova abordagem consistia em um alto falante tocando quatro palavras (substantivos aleatórios) seguidas pelo 
nome do gato, todas com a mesma entonação. A partir disso, os cientistas observavam as respostas e os movimentos 
naturais do animal por meio de gravações em vídeo, feitas em um ambiente em que o gato se sentia confortável. 
Participaram do estudo gatos de famílias comuns que viviam sozinhos ou que conviviam com outros gatos. 

Os resultados mostraram que os bichinhos raramente faziam mais do que contrair uma orelha ou mover a cabeça 
em resposta às vozes – menos de meia dúzia de gatos-pingados (com o perdão do trocadilho) reagiram de forma mais 
ativa, movimentando a cauda ou miando, por exemplo. 

No entanto, a equipe disse que os resultados, criados a partir de uma escala de quatro pontos a partir do que cada 
felino respondeu, mostraram que os gatos conseguem sim distinguir seus nomes das outras palavras. 

No primeiro teste, cada gato ouviu a voz de seu dono no auto falante. Para ter certeza de que a relação emocional 
não influenciou na resposta, o experimento foi repetido com a voz de um estranho e, em um terceiro cenário, as vozes dos 
donos foram reproduzidas apenas para gatos habituados a viver com muitos outros felinos, seja em ambientes domésticos 
ou em cafés pet friendly. 

A equipe relatou que, em todos esses cenários, os gatos sabiam identificar quando seus nomes eram 
mencionados. Até quando as quatro palavras aleatórias que ouviam incluíam nomes de outros gatos que convivem juntos, 
os felinos conseguiam distinguir seus próprios nomes. 

Atsuko Saito, cientista que liderou a pesquisa, acrescentou que o estudo esclarece um pouco da relação entre 
felinos e homo sapiens. “Gatos entendem as pistas humanas melhor do que muitas pessoas pensam”, disse ela. Isso não 
significa, claro, que eles vão responder como os donos esperam. 

 
Disponível em: < https://super.abril.com.br/ciencia/gatos-conseguem-reconhecer-seus-proprios-nomes-diz-estudo/> 

Acesso em: 22 jul 2019. 

QUESTÃO 01 
 
De acordo com o 1º e 2º parágrafos do texto, é possível dizer que os gatos: 

 
(A) São altamente responsivos e têm a tendência de interagir sempre que possível. 
(B) Têm menor capacidade de interação e, por isso, procuram manter-se afastados. 
(C) Têm a tendência de serem seletivos em suas interações.  
(D) Conseguem reconhecer o som do próprio nome, mas não possuem a capacidade cognitiva para responder ao chamado. 
(E) Atendem ao chamado dos donos sempre que solicitados. 

 

QUESTÃO 02 
 
Com base no texto, considere as seguintes assertivas: 

 
1.  No segundo parágrafo, o termo “por esse motivo” retoma a expressão “tentativa de interação”, presente no 

primeiro   parágrafo. 
 
2.  No terceiro parágrafo, a palavra “ambos” faz referência a gatos domésticos e humanos.  
 
3.  O uso dos termos “felinos” (final do terceiro parágrafo) e do termo “os bichinhos” (sétimo parágrafo) evita a 

repetição da palavra “gatos”. 
 
4.  No sexto parágrafo, a expressão “todas com a mesma entonação” refere-se aos nomes dos gatos.  

 

https://super.abril.com.br/ciencia/gatos-conseguem-reconhecer-seus-proprios-nomes-diz-estudo/
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Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Somente as assertivas 1 e 3 estão corretas.  
(B) Somente a assertiva 2 está correta. 
(C) Somente as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas.  
(D) As assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.  
(E) Somente as assertivas 2 e 3 estão corretas. 

  

QUESTÃO 03 
 
Está clara e CORRETA a redação desse livre comentário sobre o texto: 

 
(A) Os gatos não são capazes de reagir quando chamados pelos donos, e, por isso, eles conseguem distinguir quando ouvem 

seus nomes ou nomes de outros gatos.  
 

(B) Gatos são capazes de reconhecer seus próprios nomes, muito embora nem sempre vão reagir às vocalizações humanas. 
 

(C) A pesquisa demonstrou que gatos são tão ou mais inteligentes que os demais animais domésticos, entretanto, eles sabem 
reconhecer seu próprio nome. 

 
(D) Ao passo que, na maioria das vezes, demonstrar o seu reconhecimento da vocalização de seu nome com poucos sinais 

físicos, os gatos devem saber quando interagir com os seres humanos.  
 

(E) Não importa quais recursos os donos usem, para tanto, os gatos sempre respondem ao serem chamados embora não 
queiram. 

 

QUESTÃO 04 
 
Na oração: “Até quando as quatro palavras aleatórias que ouviam incluíam nomes de outros gatos que convivem juntos, 
os felinos conseguiam distinguir seus próprios nomes.”, o termo destacado é classificado como: 

 
(A) Advérbio. 
(B) Preposição. 
(C) Adjetivo.  
(D) Conjunção. 
(E) Substantivo.  

 

QUESTÃO 05 
 
Na sentença: “a metodologia usada para saber se eles associam vozes humanas a objetos foi diferente” (quarto parágrafo), 
a substituição de metodologia por procedimentos implicaria em quantas outras alterações no trecho citado? 
 

(A) Nenhuma. 
(B) Uma. 
(C) Duas. 
(D) Três. 
(E) Quatro. 

 
QUESTÃO 06 
 

“Atsuko Saito, cientista que liderou a pesquisa, acrescentou que o estudo esclarece um pouco da relação entre felinos e 
homo sapiens.” O uso das vírgulas para separar o termo destacado na sentença se justifica por se tratar: 
 

(A) De um aposto.  
(B) Do uso de vocativo.  
(C) De oração subordinada substantiva.  
(D) De um adjunto adverbial. 
(E) Do predicado do sujeito. 

 

QUESTÃO 07 
 

Ao analisar a linguagem usada pelo autor na construção do texto, verifica-se que: 
 

(A) Há o uso reiterado da primeira pessoa, o que dá o tom informal do texto, atendendo às características do texto jornalístico. 
 

(B) Predomina o uso do sentido conotativo das palavras, evitando assim que o leitor entenda as informações de forma 
ambígua. 

 

(C) O uso de termos como “os bichinhos”, “daí” e “bolaram” conferem ao texto tom menos formal.  
 

(D) O tom formal foi empregado para apresentar as informações do texto e o tom informal foi usado para emitir a opinião do 
autor.  

 

(E) O autor utiliza termos técnicos, o que restringe o texto aos círculos acadêmicos.  
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QUESTÃO 08 
 
Quanto à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto, é possível afirmar que: 

 
(A) Por serem proparoxítonas, os vocábulos “próprio” e “famílias” devem ser acentuados.  
(B) Por serem paroxítonas terminadas em “a”, as paroxítonas “nunca” e “natureza” não devem ser acentuadas.  
(C) Os vocábulos “até”, “daí” e “já” são monossílabos tônicos e por isso devem ser acentuados. 
(D) Os vocábulos “confortável” e “difícil” são paroxítonas e levam acentuação por terminarem em ditongo aberto. 
(E) Por serem oxítonas terminadas em vogal, os vocábulos “nova” e “gatos” não são acentuados.   

 

QUESTÃO 09 
 
“Mas, até então, nenhum teste havia conseguido cravar se os felinos também eram capazes disso – até agora.” O termo 
em destaque pode ser substituído por: 

 
(A) Ocasionar. 
(B) Cogitar. 
(C) Retificar. 
(D) Determinar. 
(E) Confundir. 

 

QUESTÃO 10 
 
Quais elementos da sentença justificam o uso do sinal indicativo da crase no trecho “[...] os bichos conseguem associar o 
som à determinada coisa”? 

 
(A) O sujeito masculino singular e a regência do verbo associar. 
(B) A regência do verbo associar e o substantivo masculino. 
(C) A regência do verbo conseguir e o substantivo feminino singular.  
(D) A regência do verbo associar e o substantivo feminino.  
(E) O sujeito masculino plural e o substantivo feminino plural.  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 
 
Nas eleições do Brasil, a votação se encerra às 17h. Quando o relógio marcar 15h37 min 20 s, quando tempo faltará para 
terminar a votação? 

 

(A) 2h e 30 s. 
(B) 1h40 min e 20 s. 
(C) 1h22 min e 40 s. 
(D) 1h20 min e 40 s. 
(E) 1h30 min e 40 s. 

 

QUESTÃO 12 
 
Em uma padaria são produzidos 100 pães de 32 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 20 gramas cada um, quantos 
iremos obter?  

 
(A) 150 pães. 
(B) 160 pães. 
(C) 165 pães. 
(D) 170 pães. 
(E) 174 pães. 

 
QUESTÃO 13 
 
O dono de um supermercado comprou 150 garrafas de água e pagou ao fornecedor R$ 2,90 cada uma. Se o dono vender 
todas as garrafas por R$ 3,25 cada uma, qual será seu lucro final? 

 
(A) R$ 52,50. 
(B) R$ 59,50. 
(C) R$ 60,50. 
(D) R$ 61,00. 
(E) R$ 62,00. 

 

QUESTÃO 14 
 

Um disco gira a 35 rotações por minuto. Em 6 segundos, o disco dá:  
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(A) 3,5 rotações.  
(B) 5,5 rotações. 
(C) 6,5 rotações. 
(D) 9,5 rotações.  
(E) 9,6 rotações. 

 

QUESTÃO 15 
 
Um brinquedo custa R$ 180,00 à vista. Se for vendido em três prestações, terá um acréscimo de 5%. Qual o valor de cada 
prestação se o livro não for vendido à vista? 

 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 61,00. 
(C) R$ 63,00. 
(D) R$ 65,00. 
(E) R$ 68,00. 
 

QUESTÃO 16 
 
Se 7% de um número é igual a 14, quanto vale a metade desse número? 

 
(A) 78. 
(B) 84. 
(C) 92. 
(D) 100. 
(E) 101. 

 

QUESTÃO 17 
 

Analise a sequência a seguir:  3, 3, 6, 9, 15, 24, 39,... . Qual é a soma dos dois próximos termos dessa sequência?  

 

(A) 63. 
(B) 107. 
(C) 165. 
(D) 178. 
(E) 182. 

 

QUESTÃO 18 
 

Maria tinha R$ 300,00. No primeiro dia ela gastou 
𝟐

𝟓
 desse valor e no segundo dia ela gastou 

𝟏

𝟑
  desse valor. Qual é a quantia 

que Maria ainda ficou? 

 
(A) R$ 70,00. 
(B) R$ 80,00. 
(C) R$ 85,00. 
(D) R$ 87,00. 
(E) R$ 88,00. 

 

QUESTÃO 19 
 
Pedro tinha uma quantia no banco. Na segunda-feira ele retirou R$ 150,00 e na terça-feira fez um depósito de R$ 90,00. Com 
isso, seu saldo ficou de R$450,00. Qual é a quantia que ele tinha inicialmente no banco? 

 

(A) R$ 380,00. 
(B) R$ 400,00. 
(C) R$ 495,00. 
(D) R$ 510,00. 
(E) R$ 512,00. 

 

QUESTÃO 20 
 

Durante uma competição um tenista disputou 120 jogos e venceu 96 deles. Qual foi seu aproveitamento em porcentagem? 

 
(A) 75%. 
(B) 77%. 
(C) 78%. 
(D) 80%. 
(E) 90%. 
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 21 
 
Com o avanço da tecnologia, a necessidade de armazenamento de arquivos cresceu rapidamente. O Armazenamento em 
Nuvem proporciona ao usuário a facilidade de acessar seus arquivos de qualquer local desde que tenha acesso à internet.  
Dos serviços apresentados abaixo, marque qual é utilizado especificamente para armazenamento em nuvem: 

 
(A) Cloud Coding. 
(B) Dropbox. 
(C) Zimbra. 
(D) ZilaFile. 
(E) Winrar. 

 

QUESTÃO 22 
 

O Google, atualmente o maior site de busca da internet, dispõe de pesquisas direcionadas, ou seja, utilizando determinados 
caracteres juntamente com palavras facilitam o resultado da pesquisa. Ao realizar uma pesquisa utilizando o símbolo @ 
antes de uma palavra, direciona-se a pesquisa para:  
 

(A) Mídias removíveis. 
(B) Arquivos em PDF. 
(C) Mídias Sociais. 
(D) E-mail. 
(E) Nada. 

 

QUESTÃO 23 
 
No Sistema Operacional Windows 7, o responsável pelo gerenciamento de arquivos e pastas do sistema é:  

 
(A) Windows Explorer. 
(B) Gerenciador do Computador. 
(C) Windows Media Center. 
(D) Documentos Server. 
(E) Windows CardSpace. 

 

QUESTÃO 24 
 
Sobre os tipos de backup, assinale a alternativa que melhor define backup incremental:  

 
(A) São copiados apenas arquivos de documentos pdf salvos na última hora. 
(B) É um tipo de backup realizado apenas uma vez no mês. 
(C) O backup incremental é a cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo. 
(D) Backup incremental não é um tipo válido de backup. 
(E) O backup incremental só pode ser realizado através de mídias. 

 

QUESTÃO 25 
 
Com o avanço tecnológico surgiu várias Redes Sociais buscado espaço na rede de internet. Observe o contexto: “maior 
rede profissional do mundo, com aproximadamente 550 milhões de usuários, com objetivo de conectar profissionais de 
todo o mundo, focando no crescimento de suas carreiras, permitindo assim, a empresa a buscar pelos perfis profissionais 
nessa rede social”. 
 
O texto apresentado descreve sobre a Rede Social: 

 
(A) Hotmail. 
(B) Linkedin. 
(C) Facebook. 
(D) Twitter. 
(E) Instagram. 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO SISTEMA CONFEA/CREAS 
 

QUESTÃO 26 
 
São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos na Lei N.º 5.194/66, as denominações de engenheiro ou 
engenheiro-agrônomo, acrescidas obrigatoriamente, das características de sua formação básica. Dessa maneira, só poderá 
ter em sua denominação as palavras engenharia ou agronomia, a firma comercial ou industrial: 

 
(A) Cuja diretoria for composta, em sua maioria, de profissionais registrados nos Conselhos Regionais. 
(B) Que tiver pelo menos um engenheiro ou agrônomo em seu quadro técnico. 
(C) Em que pelo menos um sócio da empresa for profissional registrado nos Conselhos Regionais. 
(D) Em que todos os sócios forem profissionais registrados nos Conselhos Regionais. 
(E) Em que o Objeto Social citar a palavra engenharia ou agronomia. 
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QUESTÃO 27 
 
As profissões de engenheiro e engenheiro-agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano 
que importem na realização dos seguintes empreendimentos, EXCETO: 

 
(A) Aproveitamento e utilização de recursos naturais. 
(B) Meios de locomoção e comunicações. 
(C) Edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos comerciais e artísticos. 
(D) Instalações e meios de acesso à costas, cursos e massas de água e extensões terrestres. 
(E) Desenvolvimento industrial e agropecuário. 

 

QUESTÃO 28 
 
Assinale a ÚNICA alternativa CORRETA: 
 

(A) O Conselho Federal será constituído por 15 (quinze) membros, brasileiros, diplomados em Engenharia ou Agronomia, 
habilitados de acordo com a Lei N.º 5.194/66. 
 

(B) O mandato do Presidente do Confea será de 4 (quatro) anos. 
 

(C) Os Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia serão eleitos pelo voto direto e secreto 
dos profissionais registrados e em dia com suas obrigações para com os citados conselhos. 

 
(D) O Conselho Federal se renovará anualmente pela metade de seus membros. 

 
(E) O Conselho Federal criará registros de autoria de planos e projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos 

profissionais que o desejarem. 
 

QUESTÃO 29 
 

A ART - Anotação de Responsabilidade Técnica define, para os efeitos legais: 
 

(A) Os profissionais envolvidos nos empreendimentos de engenharia e agronomia. 
(B) As responsabilidades técnicas do proprietário e do engenheiro. 
(C) O quadro técnico do empreendimento de engenharia e agronomia. 
(D) O desempenho de cargo ou função técnica pelos empreendimentos de engenharia e agronomia. 
(E) Os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia. 

 

QUESTÃO 30 
 

Segundo a Lei N.º 9.784/99, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração 
Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos 
fins da Administração, é dever do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato 
normativo: 
 

(A) Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente. 
 

(B) Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, 
obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

 

(C) Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória à representação, por força de lei. 
 

(D) Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

(E) Sempre agir de modo temerário. 
 

QUESTÃO 31 
 

A pessoa jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras ou que exerça qualquer atividade ligada 
ao exercício profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia, enquadra-se, para efeito de 
registro, em classes. Dessa maneira, correlacione as Classes abaixo com as seguintes definições e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

I. Classe A 
 
 
 

II. Classe B 
 
 

III. Classe C 

a. De produção técnica especializada, industrial ou agropecuária, cuja atividade básica ou 
preponderante necessite do conhecimento técnico inerente aos profissionais da Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia. 
 

b. De prestação de serviços, execução de obras ou serviços ou desenvolvimento de atividades 
reservadas aos profissionais da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia. 

 
c. De qualquer outra atividade que mantenha seção, que preste ou execute para si ou para 

terceiros serviços, obras ou desenvolva atividades ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia ou Meteorologia. 
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(A) I – b; II – a e III – c. 
(B) I – a; II – b e III – c. 
(C) I – b; II – c e III – a. 
(D) I – c; II – a e III – b. 
(E) I – a; II – c e III – b. 

 

QUESTÃO 32 
 
Os procedimentos para instauração do processo de fiscalização têm início no Crea em cuja jurisdição for verificada a 
infração, podendo ser por meio de denúncia apresentada por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 
Assim, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) As denúncias nos Creas não podem ser anônimas. 
 
(B) 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. 

 

(C) A denúncia anônima pode ser efetuada somente por escrito, e será recebida pelo Crea, desde que contenha descrição 
detalhada dos fatos, com documentação comprobatória que configurem infração à legislação profissional. 
 

(D) A denúncia anônima somente será admitida após a internalização dos fatos pelo Crea, por meio de diligência no local de 
ocorrência da pressuposta infração. 

 
(E) As denúncias, apresentadas, por entidade de classe ou por instituição de ensino terão prioridades de tratamento em 

relação as outras denúncias. 
 

QUESTÃO 33 
 
A lavratura do auto de infração, indicando a capitulação da infração e da penalidade, compete ao: 

 
(A) Conselheiro.  
(B) Inspetor. 
(C) Delegado Regional. 
(D) Agente Fiscal. 
(E) Presidente do Crea. 

 

QUESTÃO 34 
 

A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de obra ou serviço de rotina, que especifica vários contratos referentes à 
execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período é denominada de: 

 
(A) De cargo ou função. 
(B) Múltipla. 
(C) Recorrente. 
(D) Complementar. 
(E) Descritiva.  
 

QUESTÃO 35 
 
Quando for verificado que nenhuma das atividades técnicas descritas na ART foi executada ou quando o objeto do contrato 
não for executado, cabe: 

 
(A) A baixa da ART. 
(B) A nulidade da ART. 
(C) O acervo da ART. 
(D) O arquivamento da ART. 
(E) O cancelamento da ART. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 36 
 

A Lei N.º 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. Em se retratando das disposições gerais previstas na referida legislação, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
 

(B) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser 
cometidas a um servidor. 

 

(C) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago 
pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 
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(D) É proibida a prestação de serviços gratuitos, sem exceções. 
 
(E) É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 

 

QUESTÃO 37 
 
De acordo com o artigo 5º da Lei N.º 8.112/1990, são requisitos básicos para investidura em cargo público, EXCETO: 

 
(A) A nacionalidade brasileira. 
(B) A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
(C) O gozo dos direitos políticos.  
(D) Aptidão física e mental. 
(E) A idade mínima de dezesseis anos. 

 

QUESTÃO 38 
 
Assinale a alternativa em que há afirmação CORRETA acerca da nomeação dos servidores públicos, conforme previsto na 
Lei N.º 8.112/1990: 

 
(A) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 
 
(B) A nomeação far-se-á em comissão, salvo na condição de interino, para cargos de confiança vagos. 
 
(C) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. 
 
(D) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo independe de prévia habilitação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos. 
 

(E) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial não poderá ser nomeado para ter exercício, 
interinamente, em outro cargo de confiança, salvo se aprovado em concurso público. 

 

QUESTÃO 39 
 
Em se tratando dos direitos e vantagens dos servidores públicos previstos na Lei N.º 8.112/1990, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, enquanto a remuneração 

é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 
 
(B) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. 
 
(C) A ajuda de custo é uma indenização paga ao servidor que se destina a compensar suas despesas de instalação quando, 

no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado 
o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a 
condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 

 
(D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
 
(E) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações; gratificações e adicionais, 

sendo que as indenizações se incorporam ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. 
 

QUESTÃO 40 
 
Sobre os princípios constitucionais do direito administrativo, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) São princípios constitucionais do direito administrativo a publicidade e a eficiência, sendo que este exige resultados 

positivos para o serviço público e um atendimento satisfatório, em tempo razoável. 
 
(B) São princípios constitucionais do direito administrativo a legalidade e a moralidade, sendo esta consistente na 

necessidade em dar publicidade a todos os atos praticados pela administração pública, a fim de que sejam de 
conhecimento da população. 

 
(C) São princípios constitucionais do direito administrativo o princípio da continuidade e da publicidade, que exige que todo 

ato administrativo deverá ser publicado, com exceção dos que possuem sigilo nos casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou de interesse superior da Administração. 

 
(D) São princípios constitucionais do direito administrativo o princípio da autotutela e da impessoalidade, que determina que 

o gestor público que agir de forma contrária ao que prevê a lei, descumprirá a moralidade como também o princípio de 
legalidade. 

 
(E) São princípios constitucionais do direito administrativo o princípio da moralidade e da continuidade, sendo que este 

determina que todos os atos da administração pública sejam contínuos. 
 



Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO                                             Página 
-11- 

 

QUESTÃO 41 
 
Conforme prevê a Lei N.º 8.112/1990, são penalidades disciplinares: a advertência; a suspensão; a demissão; a cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade; a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. O ato 
de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, oportunizando ao 
servidor o contraditório. Para tanto, a referida legislação prevê um Processo Administrativo Disciplinar. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a previsão legal: 

 
(A) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 

mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Esta apuração poderá 
ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante 
competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, 
pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no 
âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à 
apuração.   

 
(B) As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do 

denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade, sendo que, quando o fato narrado não configurar 
evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

 
(C) Da sindicância poderá resultar: o arquivamento do processo; a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de 

até 30 (trinta) dias; ou a instauração de processo disciplinar, sendo que sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar 
a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

 
(D) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 

instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. Este afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual 
cessarão os seus efeitos, desde que já concluído o processo. 

 
(E) O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade 

competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser 
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

 

QUESTÃO 42 
 
O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Em se tratando das 
regras do Processo Administrativo Disciplinar previstas pela Lei N.º 8.112/1990, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade 

competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.  

 
(B) A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, não podendo a indicação recair em um de seus 

membros. 
 
(C) Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do 

ponto, até a entrega do relatório final. 
 
(D) Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau. 
 
(E) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da citação do acusado para 

apresentar sua defesa, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 
 

QUESTÃO 43 
 
Entende-se por Improbidade Administrativa o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública. A Lei 
N.º 8.429/92, também conhecida como “Lei da Improbidade Administrativa”, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Em se tratando do que prevê a referida legislação, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
(A) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário receber vantagem econômica de qualquer natureza, 

direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, 
ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos à administração 
pública. 

 
(B) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer ente 
da administração pública, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros por ela contratados. 
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(C) Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito doar à pessoa física ou jurídica, bem como 
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio 
da administração pública, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
(D) Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito celebrar parcerias da administração pública 

com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

(E) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público. 

 

QUESTÃO 44 
 
Em se tratando do que prevê a Lei de Improbidade Administrativa (Lei N.º 8.429/92), assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 

denúncia o sabe inocente. 
 
(B) O Ministério Público poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo, de ofício, para 

fins de apurar qualquer ilícito previsto na lei de improbidade administrativa. 
 
(C) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na lei de improbidade administrativa podem ser propostas em 

até cinco anos após a prática do ato ilícito, em se tratando de servidores de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 
(D) A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente 

determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 
 
(E) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Entretanto, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente 
público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária 
à instrução processual. 

 

QUESTÃO 45 
 
Em se tratando dos atos praticados pelo administrador público, sabe-se que estes podem ser discricionários ou vinculados. 
Assinale a alternativa em que conste um exemplo de ato discricionário: 
 

(A) Conceder licença permitindo a construção ou funcionamento de determinado estabelecimento, cuja forma se dá por meio 
de alvarás.  
 

(B) Autorizar a venda de alimentos em ruas e praças, como carrinhos de cachorro quente ou food trucks. 
 

(C) Aplicar punição a um ato ilícito ou de improbidade praticado por servidor público. 
 

(D) Conceder licença para dirigir. 
 

(E) Homologar resultado de certame licitatório. 
 

DIREITO DO TRABALHO E CONTRATO DE TRABALHO 
 

QUESTÃO 46 
 
Acerca dos princípio norteadores do Direito do Trabalho, assinale o que for CORRETO: 

 
(A) O Princípio da Proteção pressupõe que empregados e empregadores são iguais perante a Lei, não devendo haver 

qualquer distinção ou respaldo especial a qualquer das partes em razão de sua posição econômica. 
 

(B) Pelo princípio da preservação da norma mais favorável, derivado do Princípio da Proteção, quando estabelecida uma 
condição na formação ou no curso do contrato de trabalho, as alterações posteriores apenas podem ocorrer validamente, 
como regra, se mais benéficas ao trabalhador. 

 
(C) A irredutibilidade salarial trata-se de Princípio absoluto. 
 
(D) O empregador poderá reduzir o salário do empregado, desde que este firme por escrito sua concordância.  
 
(E) A transferência para o período diurno de trabalho não implica a perda do direito ao adicional noturno. 

 

QUESTÃO 47 
 
Assinale, dentre as proposições abaixo, aquela que NÃO constitui elemento caracterizador da relação de emprego: 
 

(A) Subordinação. 
(B) Onerosidade. 
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(C) Não habitualidade. 
(D) Pessoalidade. 
(E) Não eventualidade. 
 

QUESTÃO 48 
 
Não integra a remuneração do trabalhador: 

 
(A) O salário. 
(B) A gorjeta. 
(C) O adicional de insalubridade. 
(D) O valor pago a título de assistência médica e odontológica. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 49 
 
O empregado segurado pela previdência social que sofreu acidente de trabalho tem garantida a manutenção do seu 
contrato de trabalho na empresa: 

 
(A) Pelo prazo mínimo de doze meses, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção 

de auxílio-acidente. 
 
(B) Pelo prazo mínimo de doze meses, após a cessação do auxílio-doença acidentário, desde que tenha recebido auxílio-

acidente. 
 
(C) Pelo prazo mínimo de vinte e quatro meses, após a cessação do auxílio-doença acidentário, desde que tenha recebido 

auxílio-acidente. 
 
(D) Pelo prazo mínimo de vinte e quatro meses, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de 

percepção de auxílio-acidente. 
 
(E) Pelo prazo mínimo de vinte e quatro meses, após a cessação da recuperação hospitalar, desde que tenha recebido 

auxílio-acidente. 
 

QUESTÃO 50 
 
Analise as proposições a seguir: 

 
I. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao 

respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo 
Ministério do Trabalho. 

 
II. O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, afasta, por essa circunstância, o direito 

à percepção do respectivo adicional. 
 

III. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente 
do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. 

 
Considerando a matéria atinente ao trabalho insalubre, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Todas as proposições estão corretas. 
(B) Somente I e III estão corretas. 
(C) Somente III está correta. 
(D) Somente I e II estão corretas. 
(E) Todas as proposições estão incorretas. 

 
 

A PROVA DISCURSIVA SERÁ AVALIADA COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ITEM 14 – DA 
PROVA DISCURSIVA, DO EDITAL DE ABERTURA N.º 23/2019.  

 

14.4 O candidato disporá de, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a redação da prova discursiva, 
sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 
apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração de seu texto. 
 

 14.4.1 O candidato deverá elaborar a redação com no mínimo de 15 (quinze) linhas para ter sua prova 
discursiva corrigida. Caso contrário, o candidato será avaliado com nota 0 (zero) e 
consequentemente será eliminado do certame. 
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PROVA DISCURSIVA 
 
NÃO é exigida a colocação de título na Prova Discursiva − Redação. 

 
A lei de Improbidade Administrativa é uma importante fonte que faz referência ao conceito de agentes públicos. Em seu 
art. 2º está previsto que agente público é: 
 

“todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior”  

 
Complementando esse conceito, Hely Lopes Meirelles afirma que: 
 

“agentes públicos são pessoas físicas responsáveis, seja de modo definitivo ou transitório, do exercício de alguma 
função estatal conferido a órgão ou entidade da Administração Pública. (Hely Lopes Meirelles).  

 
A partir dos conceitos acima, escreva uma dissertação sobre o seguinte tema: 
 
“Sanções administrativas aplicadas aos agentes públicos como instrumento de combate à corrupção.” 

 
 

1 ________________________________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________________________________________ 

5 ________________________________________________________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________________________________________________ 

7 ________________________________________________________________________________________________________ 

8 ________________________________________________________________________________________________________ 

9 ________________________________________________________________________________________________________ 
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27 ________________________________________________________________________________________________________ 

28 ________________________________________________________________________________________________________ 

29 ________________________________________________________________________________________________________ 

30 ________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


