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INSTRUÇÕES 
 

� Guarde seus pertences, principalmente o aparelho celular desligado, colocando-o embaixo da 
carteira. Deixe sobre a mesa APENAS lápis, borracha, caneta e documento de identidade. 

� Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu nome, número de inscrição e o número da sala.  
� Antes de iniciar a resolução das questões, observe se no Caderno de Provas constam as 40 

(quarenta) questões. Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos 
após o início da prova. 

� Durante a aplicação das provas será feita a identificação dos candidatos através da conferência 
do original do documento de identidade e da coleta da assinatura. 

� Ao receber a Folha-Resposta e a Folha de Redação, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a resposta de uma questão, 
preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua opção. 
Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

� Não esqueça de assinar a Ata de Aplicação, a Folha-Resposta e a Folha de Redação, no campo 
destinado à assinatura. Devolva, ao sair, o Caderno de Provas, a Folha-Resposta e a Folha de 
Redação. 

� A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 
(uma) hora. 

� É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta e 
transcrição da Redação. 

� O candidato só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova, a Folha-Resposta e a Folha de 
Redação.  

Boa Prova! 

INSCRIÇÃO SALA 

NOME DO CANDIDATO 
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MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES (20 Questões) 

 
Questão 1. O correio eletrônico, popularmente conhecido como e-mail, é considerado o serviço mais 
utilizado na Internet. A pilha de protocolos TCP/IP fornece um conjunto de protocolos que permite 
gerenciar facilmente o encaminhamento e o recebimento de mensagens eletrônicas pela rede. Dos 
protocolos listados a seguir, quais aqueles que permitem ao usuário receber e-mail?   
a) SMTP e MAIL2  
b) SMTP e SNMP  
c) SNMP e POP-3 
d) POP-3 e IMAP  
e) DNS e WINS 
 

Questão 2. O roteamento é a principal técnica utilizada na Internet para a entrega de pacotes de 
dados entre hosts (equipamentos de rede de uma forma geral, incluindo computadores, roteadores 
etc.). Qual dos seguintes protocolos de roteamento utiliza o algoritmo de estado de enlace (link 
state)?  

a) BGP  
b) RIP  
c) IGRP  
d) EIGRP 
e) OSPF 
 
Questão 3. Um certificado digital é um arquivo eletrônico que contém um conjunto de informações 
referentes à entidade para a qual o certificado foi emitido (seja uma empresa, pessoa física ou 
computador) mais a chave pública referente à chave privada. A chave privada deve ser guardada 
exclusivamente pela entidade especificada no certificado. O certificado digital emitido por uma AC 
(Autoridade Certificadora) segue (mais comumente) o padrão: 
a) ITU-T X.509.  
b) MD7.  
c) SHA-2.  
d) RSA.  
e) E-CPF. 
 
Questão 4. FTP significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos) e é uma 
forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos, sendo um dos protocolos mais usados para a 
transferência de arquivos na internet. Para haver conexão e transmissão FTP, a(s) seguinte(s) 
porta(s) deve(m) ser usada(s): 
a) 21 e 22 
b) 22 e 23 
c) 20 e 21  
d) 23 e 25 
e) 22 e 25 
 
Questão 5. Em redes de computadores, um protocolo é um conjunto de regras sobre o modo como 
se dará a comunicação entre as partes envolvidas. Acerca de protocolos de rede, assinale a opção 
correta. 
a) SMNP é o protocolo responsável pelo gerenciamento de redes TCP/IP. 
b) ARP é um protocolo TCP/IP que faz o mapeamento entre um endereço IP e um endereço físico. 
c) DHCP é um protocolo TCP/IP que determina estaticamente o endereço das estações. 
d) SNTP é o protocolo TCP/IP responsável pela simples transferência de e-mails. 
e) IP é um protocolo TCP/IP responsável pelo fornecimento do endereço IP das estações. 
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Questão 6. O servidor Apache (Apache HTTP Server) é o mais bem sucedido servidor web livre. Foi 
criado em 1995 por Rob McCool, então funcionário do NCSA (National Center for Supercomputing 
Applications). Em uma instalação Apache 2, por default, o arquivo que contém as páginas web que 
foram servidas é o: 
a) pages.log  
b) error.log  
c) http.log  
d) web.log 
e) access.log 
 
Questão 7. O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo simples da camada de transporte. Ele 
permite que uma aplicação escreva um datagrama encapsulado num pacote IPv4 ou IPv6, que é 
então enviado ao destino. Contudo, não há qualquer tipo de garantia de que o pacote enviado irá 
chegar ou não ao destino. O protocolo UDP não é confiável.  Qual dos seguintes serviços e 
aplicações da Internet utiliza predominantemente o protocolo de transporte UDP para comunicação? 
a) FTP 
b) IMAP 
c) DNS 
d) SMTP 
e) POP3 
 
Questão 8. As redes sem fio (wireless) IEEE 802.11, que também são conhecidas como redes Wi-Fi, 
foram uma das grandes novidades tecnológicas dos últimos anos. Atualmente, essa tecnologia se 
consolidou como o padrão de fato em conectividade sem fio para redes locais. Contudo, redes sem 
fio são historicamente conhecidas por diversos problemas relacionados a segurança. Nesse sentido, 
dentre os mecanismos que foram desenvolvidos especificamente no intuito de tornar as redes sem 
fio mais seguras, pode-se citar:  
a) WEP e SSL  
b) WPA e autenticação por MAC   
c) HTTPS e SSL  
d) WPA e WEP 
e) autenticação por MAC e HTTPS 
 
Questão 9. Em redes de computadores, CSMA/CD (Sense Multiple Access with Collision Detection) 
é um protocolo de telecomunicações que organiza a forma como os computadores compartilham o 
canal (cabo) de comunicação. A Ethernet (802.3) é o padrão físico mais utilizado em redes de 
computadores atualmente. O esquema de acesso utilizado na Ethernet é o CSMA/CD, protocolo em 
que: 
a) a colisão de pacotes é detectada e sinalizada. 
b) a colisão de pacotes é detectada e corrigida. 
c) a verificação de erro na transmissão de pacotes é realizada utilizando-se bits de paridade. 
d) o erro na transmissão de pacotes é detectado e corrigido. 
e) o tempo de transmissão de pacotes é sempre fixo. 
 
Questão 10. O padrão de redes sem fio (wireless) é o IEEE 802.11g. Ele utiliza a mesma faixa de 
freqüência do 802.11b: 2.4 GHz. O padrão 802.11g transporta dados a uma velocidade máxima de: 
a) 11Mbps 
b) 54Mbps 
c) 600Mbps 
d) 1Gbps 
e) 512Kbps 
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Questão 11. Um servidor WINS tem, primariamente, a seguinte função:  
a) Mapear nomes de computadores NETBIOS para endereços IP.  
b) Substituir o papel do DNS na Internet.  
c) Atuar junto com o DNS para resolver os nomes dos computadores na Internet.  
d) Especificar quais os computadores de uma rede local NETBIOS poderão ter acesso à Internet. 
e) Simular, a partir de um servidor Linux, um servidor Windows, permitindo que seja feito 

gerenciamento e compartilhamento de arquivos em uma rede Microsoft, funcionando em conjunto 
com o software SAMBA. 

 
Questão 12. O CVS, ou Concurrent Version System (Sistema de Versões Concorrentes) é um 
sistema de controle de versão que permite que se trabalhe com diversas versões de arquivos 
organizados em um diretório e localizados de forma local ou remota. O CVS mantém as versões 
antigas dos arquivos e os logs de quem e quando manipulou os arquivos. É especialmente útil para 
se controlarem versões de um software durante seu desenvolvimento, ou para composição 
colaborativa de um documento. Assinale a alternativa correta acerca do funcionamento do CVS. 
a) O comando branch grava no repositório as alterações efetuadas em um determinado arquivo. 
b) O comando checkout faz uma gravação completa do projeto local armazenando-o no repositório 

CVS.  
c) CVS é uma ferramenta cliente-servidor. Contudo, o cliente e servidor não podem funcionar em 

uma mesma máquina, tendo sempre que ser  instalados em máquinas diferentes. 
d) O comando merge cria uma cópia local de um projeto a partir do download do projeto 

armazenado no repositório remoto do CVS. 
e) O comando update pode ser usado para atualizar a cópia local a partir da versão mais recente do 

servidor. 
 
Questão 13. O algoritmo de criptografia que utiliza um tipo de chave no qual tanto o emissor quanto 
o receptor fazem uso da mesma chave, a qual é usada tanto na codificação como na decodificação 
da informação ou da mensagem, é conhecido por:  
a) certificado digital.  
b) chave assimétrica.  
c) assinatura cifrada.  
d) chave simétrica.   
e) assinatura digital. 
 
Questão 14. Quando falamos em Segurança nas redes de computadores atuais, fazemos uma 
grande referência à Internet, pois é nessa rede mundial que os ataques aos nossos computadores 
ocorrem com maior freqüência. Uma ferramenta instalada e utilizada por hackers, em seu 
computador ou em computadores de terceiros, em redes públicas ou privadas, para capturar dados 
digitados pelas vítimas é um software analisador de tráfego, que inspeciona pacotes de dados que 
circulam pela rede e extrai informações destes pacotes. Esse programa é conhecido por:  
a) trojan  
b) sniffer  
c) cookie  
d) spoofing  
e) phishing 
 
Questão 15. O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede 
(também chamado de pila de protocolos TCP/IP). Seu nome vem de dois protocolos: o TCP 
(Transmission Control Protocol - Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP (Internet Protocol - 
Protocolo de Interconexão). No protocolo TCP/IP, a conectividade de uma estação pode ser avaliada 
por meio do programa ping, que usa, na sua implementação, os protocolos:  
a) TCP e IGMP.  
b) IP e TCP.  
c) IP e ICMP. 
d) TCP e ICMP. 
e) IP e UDP.  
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Questão 16. As redes sem fio (wireless) ganharam enorme popularidade nos últimos anos. Ao se 
instalar e configurar uma rede sem fio, qual o número mais provável do IP default do roteador onde 
está o ponto de acesso no momento de sua configuração inicial? 
a) 255.255.255.255 
b) 0.0.0.1 
c) 0.0.0.2 
d) 127.0.0.1  
e) 192.168.0.1  
 
Questão 17. No que se refere à segurança, administração e gerenciamento das redes de 
computadores, os sistemas operacionais, em geral, disponibilizam um recurso que bloqueia um 
determinado usuário sempre que este (ou alguém) realizar determinada quantidade de tentativas de 
acesso mal-sucedidas, em conseqüência da digitação de senhas incorretas. Por exemplo, se no 
acesso ao site de uma instituição bancária, um usuário errar a digitação de sua senha por três vezes 
consecutivas, a conta é bloqueada de forma indeterminada ou temporária.  
Este recurso é denominado:  
a) intruder lockout.  
b) intruder lockin.  
c) intruder blockout.  
d) intruder unblock.  
e) intruder unlock. 
 
Questão 18. A ISO foi uma das primeiras organizações a definir formalmente uma arquitetura 
comum para conectar computadores. Sua arquitetura é chamada OSI (Open Systems 
Interconnection) ou ainda OSI/ISO. Esta arquitetura é um modelo que divide as redes de 
computadores em sete níveis, de forma a se obterem camadas de abstração. No Modelo de 
Referência OSI/ISO, cada uma das sete camadas executa uma função específica. As tarefas de 
conversão entre caracteres ASCII e EBCDIC, compressão e descompressão de dados, criptografia 
são funções executadas pela camada de: 
a) rede.   
b) enlace.  
c) transporte.  
d) apresentação. 
e) aplicação.   
 
Questão 19. Para possibilitar o acesso à Internet, tanto servidores Windows quanto Linux utilizam-se 
de um serviço para a atribuição dinâmica de endereços IP’s aos microcomputadores conectados à 
rede. Esse serviço é conhecido pela sigla:  
a) WINS   
b) DHCP   
c) IPSEC  
d) WPA  
e) DNS 
 
Questão 20. Um recurso utilizado na informática permite a conexão entre computadores, tipicamente 
entre um computador local (cliente) e um remoto (servidor). Este recurso cria uma “janela” no 
ambiente remoto de forma a possibilitar a execução de comandos enviados a partir de um cliente. A 
grande vantagem desta técnica é permitir que a conexão entre o cliente e o servidor seja 
criptografada. Uma de suas aplicações mais utilizadas é denominada Tunnelling. Esse recurso é 
conhecido pela sigla:  
a) SSH.   
b) HTTPS.  
c) VPN.  
d) WinSCP.  
e) TELNET. 
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PROVA NOÇÕES DE INFORMÁTICA (05 QUESTÕES) 
 
Questão 21. A World Wide Web (também conhecida como Web e WWW) é um sistema de 
documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. Com relação a páginas na 
Web, um link é:    
a) um mecanismo de busca.  
b) uma tecnologia utilizada para construção de páginas dinâmicas.  
c) um mecanismo de segurança.  
d) uma lista das páginas mais acessadas. 
e) uma referência a outra página, arquivo, imagem, etc.  
 
Questão 22. Um sistema de bookmarks (também conhecido como favoritos ou marcadores) online 
de livre acesso, que tem por finalidade disponibilizar seus sites e links favoritos na internet para o seu 
fácil acesso e para compartilhar com os usuários da Internet é denominado:   
a) Address Book.  
b) Social Bookmarks.  
c) Web List.  
d) E-mail List.  
e) E-mail Bookmark.  
 
Questão 23. Segurança da Informação está relacionada com proteção de um conjunto de dados, no 
sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São 
características básicas da segurança da informação os atributos de confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e autenticidade, não estando esta segurança restrita somente a sistemas 
computacionais, informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento. Entre as afirmações a 
seguir, deve-se evitar, por NÃO ser uma medida de segurança:  
a) Utilizar sistema de firewalls, filtros de pacote e de proxy. 
b) Utilizar filtros de conteúdo web e de e-mail.  
c) Instalar programas antivírus, os quais são programas de computador concebidos para prevenir, 

detectar e eliminar vírus de computador.  
d) Permitir o compartilhamento de pastas e arquivos em rede. 
e) Efetuar backups (cópias de segurança) periódicos e mantê-los em local protegido.  
 
Questão 24. Se a fórmula =$B1+E$2, na célula B5, de uma planilha do Microsoft Excel 2007 for 
copiada para a célula B7 utilizando o copiar e o colar, a fórmula que aparecerá nesta última célula 
será:  
a) =$B3+E$2 
b) =E3+H2  
c) =E3+H4  
d) =$E3+H$4  
e) =B3+H2  
 
Questão 25. A tecnologia Plug And Play (PnP) utilizada pelos computadores e sistemas operacionais 
mais recentes tem como finalidade: 
a) Permitir a detecção de vírus em dispositivos comumente conhecidos como pen drivers.  
b) Monitorar o tráfego de dados em uma rede de computadores. 
c) Auxiliar no processo de instalação e configuração de novos dispositivos periféricos. 
d) Identificar hardware defeituoso no sistema. 
e) Facilitar a instalação e configuração de redes wi-fi. 
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PROVA LEGISLAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA (15 QUESTÕES) 
 
Questão 26. Indique a opção em que consta quem não pode exercer, no Brasil, a profissão de 
engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais 
exigências legais: 
a) Os que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de 

Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País. 
b) Os que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma de faculdade ou escola 

estrangeira de ensino superior de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia.  
c) Os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio. 
d) Os estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissionais de determinada 
especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente. 

e) As firmas, organizações ou sociedades, na qualidade de pessoas jurídicas. 
 
Questão 27. Considere o seguinte caso: uma empresa registrada em um Crea, ao exercer atividade 
na área de jurisdição de outro Crea, obriga-se a: 
a) Registrar-se novamente no Crea do estado da obra a ser executada.  
b) Contratar somente profissionais registrados no Crea onde se encontra a obra. 
c) Apenas visar seu registro no Crea do Estado da obra.  
d) Conveniar-se com empresa local registrada no Crea 
e) Utilizar-se apenas de seu registro no Crea de seu Estado de origem.  
 
Questão 28. Marque a opção que não condiz com o que determina a Lei 5.194/66:  
a) As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham atividade na 

engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessas 
categorias, não são obrigadas, sem qualquer ônus, a fornecer aos Conselhos Regionais todos os 
elementos necessários à verificação e fiscalização da presente Lei.  

b) As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, paraestatais, autárquicas ou 
de economia mista não receberão estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer 
outros trabalhos, sem que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas relacionadas com as 
atividades ligadas ao Sistema Confea/Crea, façam prova de estar em dia com o pagamento da 
respectiva anuidade.  

c) Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços técnicos e para 
concursos de projetos profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem prova de quitação de 
débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva 
ser executado.  

d) Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de Engenharia, de Arquitetura e 
de Agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das 
autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais 
habilitados de acordo com esta Lei. 

e) Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, o profissional 
que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro. 

 
Questão 29. Leia com atenção e marque a proposição verdadeira:  
a) A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia foi instituída 

pela Lei 6.496/77, dando-lhe total autonomia.  
b) A renda da Mútua provém exclusivamente da contribuição de seus associados.  
c) Cerca de 20% das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) são direcionadas à 

renda da Mútua.  
d) A ART foi instituída pela Lei 5.194/66.  
e) A ART e a Mútua foram instituídas por Resoluções do Confea.  



 8 

Questão 30. Em 5 de novembro de 1968, o governo federal regularizou o exercício da profissão de 
Técnico Industrial. Em 1985, o Decreto 90.922/85 regulamentou essa Lei, acrescentando o exercício 
de Técnico Agrícola de nível médio, alterado pelo Decreto 4.560 em 30/12/02. Sobre esse assunto, é 
correto afirmar:  
a) A partir da Lei 5.524/68 só exerceria essa profissão o técnico com curso específico em escola 

oficial autorizada.  
b) O Decreto 90.992/85, em seu artigo 4º, institui as atribuições dos técnicos industriais em suas 

diversas modalidades.  
c) A Lei 5.524/68 e o Decreto 90.922/85 são incompatíveis e não complementares.  
d) O Decreto 90.922/85 possibilita os Técnicos de nível médio criarem um Conselho específico, fora 

do Crea.  
e) Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e Engenharia Civil, na modalidade Edificações, 

podem projetar e dirigir edificações e estrutura de concreto armado.  
 
Questão 31. Distinga a atribuição que não é incluída entre as dos técnicos industriais de 2º grau:  
a) Executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e 

coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção; 
b) Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de 

equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as 
respectivas equipes; 

c) Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 

d) Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva 
formação profissional; 

e) Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos no ensino de 2º e 
3º graus.  

 
Questão 32. Sobre o exercício dos técnicos de nível médio, marque a opção que não condiz com o 
estabelecido pelo Decreto 90.922/85:  
a) Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade 

Edificações, poderão projetar e dirigir edificações de até 80m2 de área construída, que não 
constituam conjuntos residenciais.  

b) Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de 
energia de até 800 Kwa, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. 

c) Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos 
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito 
em vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua 
especialidade. 

d) Os técnicos agrícolas do setor agroindustrial poderão responsabilizar-se pela elaboração de 
projetos de detalhes e pela condução de equipe na execução direta de projetos agroindustriais. 

e) A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau 
será exercida pelos Engenheiros Civis e Agrônomos. 

 
Questão 33. A Lei 5.194/66, em vigência, referencia a ética em seis de seus artigos. Posteriormente, 
foi adotado o Código de Ética Profissional, renovado após sete anos. Sobre esse tema, identifique o 
correto:  
a) Após cinco anos da Lei 5.194/66 foi instituído o Código de Ética Profissional e só renovado após 

três décadas.  
b) A Lei 5.194/66, originariamente, faz apenas uma referência ao Código de Ética. 
c) O Código de Ética sempre foi formulado exclusivamente pelas Câmaras de Engenharia.  
d) As entidades – sindicatos, associações – não acatam o Código de Ética.  
e) As penalidades à falta de ética dos profissionais do Sistema Confea/Crea estão explicitadas 

apenas no Regimento de cada Crea.  
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Questão 34. O Código de Ética, adotado pela Resolução 1.002/02, foi proclamado pelas Entidades 
Nacionais em quatorze artigos, destacando os princípios éticos em que os profissionais do Sistema 
Confea/Crea devem pautar sua conduta. Correlacione os cinco princípios com seu tema (em negrito), 
conforme o artigo 8º, numerando os parênteses:  
 

1- objetivo da profissão 2- natureza da profissão 3- honradez da profissão 
4- eficácia profissional 5- intervenção profissional sobre o meio 

 
(   ) A profissão é bem cultural da humanidade construído permanentemente pelos conhecimentos 

técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado 
a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem; 

(   ) A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos 
profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a 
qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus 
procedimentos; 

(   ) A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção 
sobre os ambientes naturais e construídos e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de 
seus valores; 

(   ) A profissão em sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã; 
(   ) A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo 

como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu 
ambiente e de seus valores. 

 
A ordem correta da numeração dos parênteses, de cima para baixo, é:  
a) 2, 5, 3, 4 e 1 
b) 3, 2, 4, 1 e 5 
c) 2, 4, 5, 1 e 3 
d) 4, 5, 2, 3 e 1 
e) 2, 4, 5, 3 e 1 
 
Questão 35. Nos textos referenciais, publicados para o VII Congresso Nacional dos Profissionais, o 
Eng. Civil Danilo Borges escreveu significativo artigo sobre a integração entre os Sistemas de 
Formação e o Sistema Profissional. Para essa integração, há um hiato, pois o Sistema de Formação 
não concede abertura ao Sistema Profissional, enquanto, por força de lei, no Confea e nos Creas há 
lugares para acadêmicos serem Conselheiros 
a) somente na Diretoria. 
b) na Plenária, na Diretoria e nas Câmaras Especializadas. 
c) somente nas Comissões e nos Grupos de Trabalho. 
d) somente nos Grupos de Trabalho. 
e) nas Inspetorias. 
 
Questão 36. O regulamento para a condução do processo de ética disciplinar, como anexo da 
Resolução 1.004/03, “estabelece procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 
processos administrativos e aplicação das penalidades relacionadas à apuração de infração ao 
Código de Ética Profissional...” do Sistema Confea/Crea. Para isso, a referida Resolução instituiu a 
Comissão de Ética Profissional como órgão 
a) da Diretoria do Crea. 
b) da Plenária do respectivo Crea. 
c) auxiliar das Câmaras Especializadas. 
d) do corpo administrativo do Crea. 
e) vinculado diretamente ao Confea  . 
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Questão 37. Leia com atenção o texto abaixo, procurando localizar as duas idéias referentes às 
atividades dos profissionais do Sistema Confea/Crea. 
 

“... acobertamento é o nome que se dá a uma prática profissional de alguns engenheiros e 
arquitetos que consiste em emprestar o seu nome (e seu título profissional, sua habilitação 
legal) para dar cobertura legal a serviços que não tenham sido efetivamente realizados por 
profissionais habilitados. É o que ocorre, “por exemplo, quando um engenheiro assina um 
“projeto arquitetônico” elaborado por um desenhista e fornece a Anotação de 
Responsabilidade Técnica correspondente, sem ter tido nenhuma participação no trabalho.” 

ÊNIO PADILHA - Engenheiro eletricista | Crea-SC 21964-8 | RNP 250109377-1 
 
Marque a opção que contenha indicação de normas que se relacionam, respectivamente, às idéias 
centrais referidas no texto:  
a) Leis 5.194/66 e 6.619/78 
b) Decretos 23.196/33 e 23.569/33 
c) Resoluções 1.002/02 e Lei 6.496/77 
d) Resoluções 1019/06 e 1018/06 
e) Leis 8.195/91 e 6.619/78 
 
Questão 38. No contexto da Resolução 1.010/05, identifique a opção em que se encontra o 
significado correto do termo apresentado em caixa alta:  
a) CONTROLE DE QUALIDADE - atividade que consiste em observar manifestações de um 

determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente estabelecidas, coletando 
dados, e analisando-os com vistas à obtenção de conclusões. 

b) LAUDO - atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento, ou 
da asserção de direitos, e na qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, 
efetua trabalho técnico visando a emissão de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: 
levantamento de dados, realização de análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, 
serviços, obras ou produtos desenvolvidos ou executados por outrem. 

c) DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA - atividade em que o Profissional, por conta 
própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à materialização do 
que é previsto nos projetos de um serviço ou obra. 

d) ORIENTAÇÃO TÉCNICA – atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento de 
uma obra ou serviço, segundo normas específicas, visando a fazer cumprir o respectivo projeto 
ou planejamento. 

e) GESTÃO - atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediência a condições 
previamente estabelecidas para a perfeita execução ou operação de obra, serviço, projeto, 
pesquisa, ou outro qualquer empreendimento. 

 
Questão 39 O Artigo 15, do Anexo III da Resolução 1.010/05, orienta os Creas a instituir a Comissão 
de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. Sobre a CEAP, considere as proposições abaixo:  
I. A CEAP é uma Comissão Permanente com objetivo de instruir os processos, registros 

profissionais e de cadastramento institucional.  
II. A CEAP deve ser composta por Conselheiros Regionais de cada uma das categorias, 

modalidades ou campos de atuação profissional com representação no Crea.  
III. Os componentes da CEAP serão eleitos pelo Plenário do Crea.  
IV. A CEAP apresenta seu parecer em relatório fundamentado, sempre de responsabilidade de 

profissional de outra formação e categoria, cujo processo esteja sob análise.  
 
Considerados esses aspectos, marque a opção que indica as proposições corretas sobre a CEAP:  
a) Todas as opções são corretas. 
b) Somente as afirmações I, III e IV são corretas. 
c) São corretas as afirmações I e IV. 
d) Somente a II é correta. 
e) Somente a proposição IV é incorreta.  
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Questão 40. Leia com atenção e marque a proposição verdadeira:  

a) A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia foi instituída 
pela Lei 6.496/77, dando-lhe total autonomia.  

b) A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus associados, planos de férias no país e/ou de 
seguros de vida, acidentes ou outros, mediante contratação.  

c) A renda da Mútua provém exclusivamente da contribuição de seus associados.  

d) A ART foi instituída pela Lei 5.194/66.  

e) A ART e a Mútua foram instituídas por Resoluções do Confea.  
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PROVA DE REDAÇÃO 

 

Leia os textos abaixo, que tratam da violência no trânsito: 

 

TEXTO 1 

40 mil mortos por ano  

No Brasil, mais de 40 mil pessoas morrem por ano vítimas da violência no trânsito, metade delas em 
decorrência de acidentes causados por embriaguez. Para tentar diminuir esse número, o governo 
brasileiro tomou medidas mais severas: desde junho de 2008, é considerado crime conduzir veículos 
com qualquer teor de álcool no organismo. A infração é considerada gravíssima com suspensão da 
habilitação por um ano com multa. Em caso de acidentes com morte, o motorista embriagado é 
julgado por homicídio doloso (com intenção).  

Fonte: http://jornaldedebates.uol.com.br (acessado em 30.03.2011) 

 

TEXTO 2 

80 acidentes e sete mortes nas rodovias cearenses 

Nas estradas cearenses, foram registrados 96 acidentes de trânsito durante o feriadão de Ano Novo. 
Sete pessoas morreram e 67 ficaram feridas. 

De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas BRs foram contabilizados 42 
acidentes, que resultaram em quatro mortes e 41 feridos.  

Ainda na operação de Réveillon, a PRF realizou a fiscalização de 1.478 veículos. 398 pessoas foram 
notificadas, 21 veículos retidos, 36 documentos retidos e oito habilitações recolhidas.  

Fonte: “O Povo”, edição de 03.01.2011) 

 

Com base nas informações acima transcritas e em suas próprias reflexões, escreva um texto 
opinativo, com o mínimo de 02 (dois) parágrafos e 15 (quinze) linhas, em Língua Portuguesa, 
expressando seu ponto de vista sobre a questão da violência no trânsito em nosso país. 

 




