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MÓDULO DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

As redes sociais aproximam as pessoas, mas geram 
impactos ambientais negativos 

 

Ser um consumidor consciente implica em reconhecer 
que tudo o que fazemos, invariavelmente, gera algum tipo 
de impacto e, por isso, é fundamental buscar o melhor 
impacto possível dos pontos de vista ambiental, social e 
individual. Ao contrário do que muita gente imagina, não 
significa abolir ou reduzir drasticamente o consumo, mas 
sim consumir diferente, procurando entender as formas de 
satisfazer as funções desempenhadas pelos produtos de 
forma a minimizar os impactos negativos e aumentar os 
positivos desde o estágio de produção até o de descarte. 

Quando dizemos que tudo o que consumimos gera 
impacto, é tudo mesmo, inclusive no que se refere à nossa 
produção e arquivo de conteúdos em plataformas digitais. 

Ou seja, aquela foto postada no Facebook ou aquele vídeo 
no Instagram geram impactos negativos para o meio ambiente. 
Claro que o impacto individual de uma foto ou vídeo são muito 
pequenos, mas considerando que, se o Facebook fosse um país 
cujos habitantes fossem os usuários, ele seria o segundo mais 
populoso do mundo, depois da China. E a tendência é que cada 
vez mais pessoas se conectem à internet ao redor do planeta, 
aumentando continuamente o impacto da produção e do 
arquivo de conteúdos, que precisa ser monitorado de perto. 

O principal impacto decorre do fato de as redes sociais ou dos 
sistemas de armazenamento de informações e computação em 
nuvem dependerem de servidores armazenados em data centers 
para realizar suas atividades, e essas estruturas consomem uma 
enorme quantidade de energia elétrica. Por sua vez, a geração 
dessa energia elétrica, especialmente quando de fontes não 
renováveis (fósseis), emite gases causadores do efeito estufa (GEE) 
na atmosfera, além de causar outros impactos socioambientais. 

Somente o setor de Tecnologia da Informação (TI) é 
responsável por 7% do consumo total mundial de energia 
elétrica, equivalente a 1.817 TWh. Já os data centers de todo 
o mundo respondem por 1,4% do consumo energético total 
mundial. Quanto à pegada de carbono do setor de TI, ela é 
responsável por 2% das emissões totais antropogênicas 
(geradas em atividades humanas) de GEE do mundo e, 
somente em 2016, emitiu quase 725 MtCO2. 

Os usuários brasileiros com conta ativa no Facebook 
são responsáveis pela emissão de 30,6 toneladas de dióxido 
de carbono equivalentes (tCO2e) na atmosfera anualmente, 
quantidade equivalente à emitida por mais de quatro mil 
automóveis dando uma volta completa na Terra. 

Mas o impacto não para por aí. A energia consumida 
pelos data centers do Facebook para atender a demanda dos 
usuários brasileiros chega a mais de 114 mil megawatt-hora 

(MWh) em um ano, equivalente ao consumo de energia de 
mais de 15,5 mil residências brasileiras pelo mesmo período. 

Além disso, os data centers consomem grandes quanti-
dades de água em seus sistemas de resfriamento. Uma das 
saídas encontradas pelo Facebook para minimizar esse consumo 
é utilizar ar fresco exterior e tecnologias de evaporação de água 
em seus data centers. Mesmo com essas alternativas, o consumo 
de água anual destinado a atender a utilização da plataforma 
pelos usuários ativos brasileiros é de mais de 55 milhões de litros, 
quantidade similar à utilizada na produção de frutas e vegetais 
para suprir a necessidade diária de mais de 263 mil pessoas por 
um dia, ou quase 8.800 pessoas por um mês, ou ainda 720 
pessoas por um ano, segundo os valores recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS)*. 

*A OMS recomenda a ingestão diária de 400 g de frutas e verduras 
distribuídas em cinco porções de 80 g cada, além de outros grupos 

alimentares. 
(Claudia Pereira, 21 de janeiro de 2019. Disponível em: 

https://www.akatu.org.br/noticia/qual-o-impacto-ambiental-de-um-
post-nas-redes-sociais/.) 

 
Questão 01 
Pode-se afirmar que o título do texto é constituído por: 
A) Orações coordenadas. 
B) Uma oração condicional. 
C) Oração coordenada sindética aditiva. 
D) Oração principal seguida de oração subordinada concessiva. 
 
Questão 02 
Entre os segundo e terceiro parágrafos a progressão textual 
é mantida e desenvolvida por meio de expressão cujo 
sentido: 
A) Tem como objetivo introduzir um discurso persuasivo. 
B) Demonstra continuidade por meio de marcação temporal. 
C) Denota que uma conclusão referente à informação anterior 

será introduzida.  
D) Expressa que um esclarecimento da informação já intro-

duzida no texto será feito.  
 
Questão 03 
Em “Além disso, os data centers consomem grandes quanti-
dades de água em seus sistemas de resfriamento. Uma das 
saídas encontradas pelo Facebook para minimizar esse 
consumo é utilizar ar fresco exterior e tecnologias de 
evaporação de água em seus data centers. Mesmo com essas 
alternativas, o consumo de água anual destinado a atender a 
utilização da plataforma pelos usuários ativos brasileiros é de 
mais de 55 milhões de litros, quantidade similar à utilizada na 
produção de frutas e vegetais para suprir a necessidade diária 
de mais de 263 mil pessoas por um dia, ou quase 8.800 
pessoas por um mês, ou ainda 720 pessoas por um ano, 
segundo os valores recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS)*.” (8º§) há algumas palavras destacadas cuja 
divisão silábica foi proposta a seguir; indique a alternativa em 
que há plena correção de todas as palavras. 
A) res – fri – a – men – to / sa – í – das / es – se 
B) ex – te – rior / tec – no – lo – gias / a – nu – al 
C) bra – si – le – i – ros / mi – lhões / ve – ge – ta – is 
D) u – suá – ri – os / ne – ces – si – da – de / di – á – ria 
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Questão 04 
O primeiro período do texto “Ser um consumidor consciente 
implica em reconhecer que tudo o que fazemos, invariavel-
mente, gera algum tipo de impacto e, por isso, é fundamental 
buscar o melhor impacto possível dos pontos de vista ambi-
ental, social e individual.” (1º§) apresenta:  
A) A enumeração das consequências dos impactos causados 

pelo consumismo na atualidade.   
B) A apresentação objetiva de fatos que envolvem o consu-

mismo e o consumidor consciente.  
C) Um conceito estabelecido acerca de duas expressões: 

“consumidor consciente” e “melhor impacto”. 
D) Um ponto de vista seguido de uma indicação de ação em 

que não há detalhamento da sua forma de execução.  
 
Questão 05 
A reescrita proposta para o trecho “[...] o consumo de água 
anual destinado a atender a utilização da plataforma [...]” 
(8º§) que preserva a correção está indicada em: 
A) “o consumo de água anual destinado a utilização de uma 

plataforma”. 
B) “o destino do consumo de água anual no atendimento a 

utilização da plataforma”. 
C) “o consumo de água anual destinado ao atendimento da 

utilização da plataforma”. 
D) “o atendimento a utilização da plataforma em relação ao 

consumo de água anual”. 
 
Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram 
de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita 
significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A 
nora de Olaria apareceu de azul-marinho, com enfeite de 
paetês e um drapejado disfarçando a barriga sem cinta. O 
marido não veio por razões óbvias: não queria ver os irmãos. 
Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços 
fossem cortados — e esta vinha com o seu melhor vestido 
para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompa-
nhada dos três filhos: duas meninas já de peito nascendo, 
infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e 
o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata.  

Tendo Zilda — a filha com quem a aniversariante 
morava — disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, 
como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, 
depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, 
aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, 
mantendo sua posição de ultrajada. “Vim para não deixar de 
vir”, dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 
duas mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de 
cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e 
ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu 
vestido azul-marinho e com os paetês.  

Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a babá. 
O marido viria depois. E como Zilda — a única mulher entre 
os seis irmãos homens e a única que, estava decidido já havia 
anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante —, 

e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada 
os croquetes e sanduíches, ficaram: a nora de Olaria 
empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado; a 
nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-
-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria; a 
babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta. 

 E à cabeceira da mesa grande a aniversariante, que 
fazia hoje oitenta e nove anos.  

Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera-a de 
guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à 
data, espalhara balões sugados pelo teto, em alguns dos quais 
estava escrito “Happy Birthday!”, em outros, “Feliz Aniversário!”. 
No centro havia disposto o enorme bolo açucarado. Para 
adiantar o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, 
encostara as cadeiras à parede, mandara os meninos brincar no 
vizinho para não desarrumar a mesa.  

E, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante 
logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha 
em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de 
água-de-colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado 
— sentara-a à mesa. E desde as duas horas a aniversariante 
estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala 
silenciosa.  

De vez em quando consciente dos guardanapos coloridos. 
Olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que 
passavam. E de vez em quando aquela angústia muda: quando 
acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em 
torno do bolo. 

(Trecho do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector em Leituras de 
escritor, Ana Maria Machado, São Paulo: Edições SM, pp. 157-158.) 

 
Questão 06 
Dentre as características a seguir que constituem a estrutura 
textual assim como as intenções discursivas, estão relacio-
nadas ao texto:  
A) Predomínio de marcas de oralidade. 
B) Apresentação de denúncia e exposição de sentimentos no 

texto de ficção. 
C) Caracterização positiva das personagens com objetivo de 

comover o leitor.  
D) Predomínio do tempo e espaço psicológicos em uma 

narrativa de ficção. 
 
Questão 07 
Acerca da personagem denominada Zilda, a filha da aniversa-
riante, pode-se afirmar que: 
A) Mantinha um relacionamento harmonioso e verdadeiro 

com a aniversariante, ao contrário dos demais filhos. 
B) Zilda mostra-se enredada pelas circunstâncias desempe-

nhando o papel que lhe é proposto mediante uma situação 
real. 

C) Sua prioridade era atender às demandas de sua mãe 
desde o momento em que decidiu que acolhê-la em sua 
casa. 

D) Mediante o tratamento dado à aniversariante pelo 
restante da família, mostra-se em um papel de oposição, 
realizando e cumprindo suas ações com dedicação.  



Ꙙ 

     

 
4 

CONCURSO PÚBLICO – CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 3ª REGIÃO (CRQ-III) 

CARGO: PST – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO – TIPO 4 – AZUL (M) 

Questão 08 
O trecho destacado a seguir “[...] e esta vinha com o seu 
melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum 
deles, [...]” (1º§) indica, no contexto: 
A) O orgulho e a vaidade da nora de Olaria ao exibir sua 

situação econômica elevada em uma reunião de família. 
B) Que a nora de Olaria era possuidora de privilégios 

econômicos em relação ao restante da família da 
aniversariante.  

C) O distanciamento existente entre a nora de Olaria e os 
demais e sua pretensão de mostrar-se superior em 
determinado aspecto. 

D) Uma característica da personalidade da nora de Olaria 
que demonstra sua preocupação com a aparência em 
ocasiões especiais como uma festa de aniversário. 

 
Questão 09 
Em “[...] e o menino acovardado pelo terno novo e pela 
gravata.” (1º§) pode-se afirmar que a expressão destacada 
denota: 
A) Uma marca da personalidade do menino. 
B) Um sentimento adverso proveniente de um fator externo 

pontual.  
C) Um sentimento impróprio para um menino naquelas 

condições.  
D) O grau de envolvimento do filho da nora de Olaria com a 

dona da casa.  
 
Questão 10 
Em relação à família da aniversariante, as impressões que 
as pistas textuais oferecem ao leitor são de que: 
A) O mero cumprimento de ações ritualísticas familiares é o 

fato gerador do cenário que se apresenta. 
B) Há, desde o início do trecho, um desconforto entre os 

familiares na situação apresentada gerado pela aniversa-
riante que os rejeita explicitamente.  

C) A aniversariante é a matriarca de uma família bastante 
sofrida, fato que impede o relacionamento harmônico 
necessário na ocasião mencionada.  

D) Há um tratamento diferenciado da família para com a 
aniversariante por ocasião da data comemorativa que reflete 
o desejo de proporcionar-lhe um momento agradável e 
prazeroso.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Os tetos da cozinha e da sala de uma casa possuem o 
formato de um quadrado, sendo que o comprimento do 
lado do teto da sala é igual ao dobro do lado do teto da 
cozinha. Considerando que para forrar o teto da cozinha 
desta casa foram necessárias 9 placas quadradas de gesso, 
quantas placas deverão ser usadas para forrar o teto da 
sala? 
A) 18 
B) 27 
C) 36 
D) 72 

Questão 12 
Observe na imagem o hexágono regular inscrito na circunfe-
rência de raio R. 

 
 

Com base na imagem, qual é a razão entre a área do círculo 
limitado pela circunferência e a área do hexágono? 

A) 3
R

2
 

B) 24
π h

3
 

C) 4
π

3
 

D) 2
π

3 3
 

 
Questão 13 
O funcionamento de um secador de cabelos é ajustado 
através de dois botões. Em um deles há três opções diferentes 
de temperatura, enquanto no outro há três opções diferentes 
de velocidade. Por meio destes botões, de quantos modos 
distintos é possível ajustar o funcionamento do secador? 
A) 6 
B) 9 
C) 18 
D) 36  
 
Questão 14 
A matriz M apresentada possui o determinante igual a zero. 
 

 
 
 

 x + 4 1
M =

   3 x
−

 

 

Quais são os valores de x que satisfazem esta condição 
sobre o determinante? 
A) 1 e 3 
B) 0 e −1 
C) −1 e 4 
D) −2 e 2 
 
Questão 15 
Em uma granja com 300 galinhas poedeiras sabe-se que o 
número de galinhas que põem ovos da cor branca supera 
em 70 unidades o número de galinhas que põem ovos da 
cor vermelha. Sabe-se, também, que nos últimos sete dias 
nenhuma das galinhas deixou de pôr ovos. Nestes sete 
dias, quantos ovos vermelhos foram produzidos? 
A) 805 
B) 945 
C) 1.155 
D) 1.295 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
  
Questão 16 
“Subiu para 147 o número de assassinatos registrados no 
Ceará durante o motim de policiais militares. Esta é a 
primeira queda no número de mortes em dois dias e 
representa uma desaceleração da onda de violência em 
meio à paralisação dos PMs, que chega ao 7º dia. Antes do 
motim, a média no estado era de 6 assassinatos por dia.” O 
estado do Ceará pertence a qual região do Brasil? 
A) Sul. 
B) Sudeste. 
C) Nordeste. 
D) Centro-Oeste.             
 
Questão 17 
Os Ministros das Finanças e os chefes de bancos centrais do 
G20 assistiram a uma apresentação sóbria do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), que previu que o coronavírus 
reduzirá 0,1 ponto percentual do crescimento global. Sobre o 
G20, é INCORRETO afirmar que: 
A) As diretrizes determinadas pelo grupo podem impactar 

diretamente o mercado de capitais. 
B) Foi criado, em 1999, em resposta às sucessivas crises 

financeiras por que passavam algumas potências econô-
micas, sobretudo na Ásia. 

C) O objetivo do grupo é fortalecer as negociações interna-
cionais entre os países-membros e proporcionar uma 
estabilidade econômica global, exclusivamente ao conti-
nente da América do Sul. 

D) Tem como foco principal promover o desenvolvimento 
sustentável ao redor do mundo e debater temas contem-
porâneos a respeito do momento da economia mundial, 
bem como promover a negociação internacional. 

 
Questão 18 
A Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate à 
corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. 
Considera-se que a quantidade de dinheiro desviado dos 
cofres públicos esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se 
a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de 
participarem dos esquemas de corrupção investigados. 
Sobre a Operação Lava Jato, analise as afirmativas a seguir. 
I. A designação do nome “Lava Jato” decorre do uso de 

uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de 
automóveis para movimentar recursos ilícitos. 

II. Outra linha da investigação corresponde à sua vertica-
lização em que pessoas na época integravam ou 
estavam relacionadas a partidos políticos responsáveis 
por indicar e manter os diretores da Petrobras. 

III. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal traba-
lharam de modo integrado. O caso é um exemplo de 
união de esforços para lutar contra a corrupção, a 
impunidade e o crime organizado. 

 

Está correto o que se afirma em 
A) II. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) I, II e III.         
 
Questão 19 
O CRQ-III foi convidado a participar de Audiência Pública 
Conjunta no plenário do palácio Tiradentes, sede da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), e foi 
representado pelo presidente da autarquia, Rafael Almada. A 
Audiência, que teve como tema “Esclarecimentos da Cedae 
acerca da origem dos problemas ocorridos com a água 
distribuída aos munícipes atendidos pela ETA do Guandu e 
respectivas consequências para a população, entre as quais a 
condição de extrema insegurança alimentar”. 

(Disponível em: http://crq3.org.br/noticia/conselho-regional-de-
quimica-participa-de-audiencia-publica-na-alerj/. Adaptado.) 

 

Sobre a qualidade e utilização da água potável, está 
INCORRETO o que se afirma em: 
A) A água transparente e com leve cheiro de terra pode ser 

utilizada. 
B) Ao apresentar cheiro muito forte de cloro, a água deve 

ser deixada em repouso, pois o cheiro irá diminuir. 
C) Ao apresentar cheiro atípico, como de enxofre ou de 

produtos químicos, a água poderá ser utilizada de forma 
normal. 

D) A geosmina, um composto orgânico, formado por carbono, 
hidrogênio e oxigênio, é um subproduto do metabolismo de 
cianobactérias em água. 

 
Questão 20 
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) calcula que, 
em termos de receita, este será o melhor carnaval desde 
2015. A entidade estima a contratação de 25,4 mil traba-
lhadores temporários em todo o país, alta de 2,8% em 
relação ao carnaval do ano passado. Em relação ao 
carnaval, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As marchinhas de carnaval surgiram destacando-se a 

figura de Chiquinha Gonzaga, bem como sua música “Ô 
abre alas!”. 

B) O carnaval de rua manteve suas tradições originais na 
região Nordeste do Brasil. Em cidades como Recife e 
Olinda, as pessoas saem às ruas durante o carnaval no 
ritmo do frevo e do maracatu. 

C) No Rio de Janeiro, os primeiros afoxés como os Filhos de 
Gandhi surgiram na virada do século XIX para o XX com o 
objetivo de relembrar as tradições culturais africanas. Os 
primeiros afoxés foram “Embaixada da África” e “Pândegos 
da África”.  

D) Foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre 
os séculos XVI e XVII, manifestando-se, inicialmente, por 
meio do entrudo, uma brincadeira popular, com o decorrer 
do tempo adquiriu outras formas de se manifestar como os 
bailes de máscaras. 
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MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
Questão 21 
Um servidor público federal empresta dinheiro a juros 
exorbitantes aos colegas de repartição. Nos termos do 
Decreto Federal nº 1.171/94: 
A) O servidor comete infração ética. 
B) É livre a iniciativa de empréstimo financeiro. 
C) O servidor não pratica infração nem ética nem disciplinar. 
D) Os juros devem ser limitados a 10% do valor emprestado. 
 
Questão 22 
Considere uma licitação feita na modalidade de concorrência 
para aquisição de material de especificação não usual de 
mercado. Nos termos da Lei nº 8.666/93, o valor da contratação: 
A) Deve ser superior a três milhões. 
B) Pode ser estimado em cem mil reais. 
C) Pode ser livremente substituído por pregão. 
D) Deve contemplar edital publicado por oito dias úteis. 
 
Questão 23 
Para fins do Decreto Federal nº 1.171/94, entende-se por 
servidores públicos: 
A) Somente os ocupantes de cargo efetivo e comissionado. 
B) Os servidores concursados, desde que cumprido o estágio 

probatório.  
C) Os empregados públicos, excluídos os da sociedade de 

economia mista. 
D) Um conceito mais amplo, abrangendo, inclusive, os agentes 

das autarquias e fundações públicas. 
 
Questão 24 
O Decreto nº 6.029/2007 dispõe que a Comissão de Ética 
Pública é integrada por:  
A) Três servidores públicos estáveis. 
B) Oito membros eleitos pelo voto direto do povo. 
C) Cinco servidores públicos efetivos ou em comissão. 
D) Sete brasileiros que preencham os requisitos legais. 
 
Questão 25 
Nos termos da Resolução Ordinária nº 19.726/2012, nas 
reuniões do Plenário: 
A) O Presidente abrirá a discussão, concedendo a palavra ao 

Conselheiro mais novo. 
B) Em caso de empate caberá ao Presidente promover nova 

votação até a ocorrência do desempate. 
C) O parecer do Conselheiro Relator constará de resumo, 

que dispensa a análise das peças do processo. 
D) Aberta a Ordem do Dia, o relator indicado procederá à 

leitura do seu parecer e proferirá o seu voto fundamentado. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26 
Nos sistemas Linux, o comando “df [opções]” mostra o 
espaço livre/ocupado de cada partição. Acerca das opções, 
uma delas evidencia que “somente lista sistema de arquivos 
locais”. Assinale, a seguir, tal opção. 
A) −l 
B) −h 
C) −H 
D) −L 
 
Questão 27 
A eXtreme Programming (XP) é uma metodologia ágil de 
desenvolvimento se ajustando bem a médias ou pequenas 
equipes de desenvolvimento de software, em que os 
projetos são conduzidos com base em requisitos vagos que 
se modifiquem rapidamente. XP mantém um conjunto de 
valores que devem ser seguidos rigorosamente pela 
equipe. “Contrato de escopo variável, simplicidade de 
sistema e documentação são alguns itens que pertencem a 
um dos valores”. Assinale-o. 
A) Respeito. 
B) Coragem. 
C) Feedback. 
D) Comunicação. 
 
Questão 28 
“O Desenho de Serviço detalha os requisitos funcionais e 
não funcionais.  É o início da parte técnica, na qual a 
preocupação em atender à necessidade de negócio do 
cliente é materializada ao alocar arquitetos para desenhar 
o serviço.” Sobre os objetivos do Desenho de Serviço ITIL 
v3, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Projetar uma infraestrutura segura e resiliente. 
B) Fornecer um plano claro para que os projetos de 

mudança estejam alinhados com os planos de transição. 
C) Fornecer uma abordagem para o projeto de serviços 

novos ou de serviços alterados para a transição ao 
ambiente de produção. 

D) Projetar processos eficientes e eficazes para gerenciar o 
serviço durante seu ciclo de vida. Isto inclui todos os 
processos que farão a transição e a manutenção do 
serviço em operação. 

 
Questão 29 
O processo criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 
assim como todos os processos das áreas de conhecimento 
em Gerenciamento de Projetos, possui atividades que são 
classificadas em: Entradas; Ferramentas e Técnicas; e, 
Saídas. Assinale, a seguir, as duas atividades classificadas 
como ferramentas e técnicas. 
A) Decomposição; Opinião especializada. 
B) Opinião especializada; Declaração do escopo do projeto. 
C) Atualizações nos documentos do projeto; Decomposição. 
D) Linha de base do escopo; Fatores ambientais da empresa. 
 



Ꙙ 

     

 
7 

CONCURSO PÚBLICO – CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 3ª REGIÃO (CRQ-III) 

CARGO: PST – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO – TIPO 4 – AZUL (M) 

Questão 30 
Considere os objetivos do livro Transição de Serviço ITIL v3 
(Information Technology Infrastructure Library) a seguir. 
I. Assegurar que haja o mínimo de impacto nos serviços em 

produção quando uma mudança ou um novo serviço for 
implantado. 

II. Aumentar a satisfação dos clientes, usuários e equipe de 
suporte, com práticas de transição. 

III. Documentar planos, políticas, arquitetura e treinamento 
da equipe. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) III. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
 
Questão 31 
Nos Sistemas Linux, a conta root também pode ser chamada 
de superusuário, sendo um login que não possui restrições 
quanto à segurança. Esta conta deve ser utilizada para 
administração do sistema, mas um usuário, que não tenha 
estas permissões, pode ter necessidade de executar um 
arquivo/comando dentro do sistema. Uma alternativa é 
alterar as permissões de acesso a um arquivo/diretório. 
Para esta finalidade, um comando deverá ser utilizado para 
alterar estas permissões; assinale-o. 
A) chfn 
B) chgrp 
C) chown 
D) chmod 
 
Questão 32 
Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de 
Inexigibilidade, de acordo com a Lei nº 13.303, de 30 de 
junho de 2016, em seu Art. 29, é dispensável a realização 
de licitação por empresas públicas e sociedades de economia 
mista, EXCETO: 
A) Quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos 
oficiais competentes. 

B) Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 
e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizado de uma só vez. 

C) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, 
bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que 
mantidas as condições preestabelecidas. 

D) Para obras e serviços de engenharia de valor até                 
R$ 150.000,00, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços 
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente. 

 

Questão 33 
“_________________ pode(m) ser utilizado(s) tanto como 
uma medida de proteção, para blindar os usuários de redes 
internas de atacantes mal intencionados quanto um meio 
de censura.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) Firewalls 
B) Anti-vírus 
C) ShiftRows 
D) Pretty Good Privacy (PGP) 
 
Questão 34 
Sobre os principais recursos do Active Directory (AD) para 
o Windows Server 2012, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, um deles “permite que contas de serviço 
gerenciadas possam agir em nomes dos usuários nos 
domínios e florestas”. Trata-se do recurso: 
A) Kerberos com proteção. 
B) Grupo de contas de serviço gerenciado. 
C) Delegação restrita de Kerberos entre domínios. 
D) Clonagem de controladores de domínios virtuais. 
 
Questão 35 
No ITIL v3, o livro Estratégia de Serviço “define um caminho 
para uma área de TI prover serviços”. São considerados 
alguns dos processos deste livro, EXCETO: 
A) Gerenciamento Financeiro. 
B) Gerenciamento de Portfólio. 
C) Gerenciamento da Demanda. 
D) Gerenciamento da Capacidade. 
 
Questão 36 
Feature Driven Development (FDD) é uma das metodo-
logias de desenvolvimento ágil, criada nos anos 90, por Jeff 
De Luca e Peter Coad, sendo robusta e também muito 
utilizada nos dias atuais. A FDD recomenda um conjunto de 
boas práticas que devem ser seguidas com sua utilização. 
Uma delas denota que “os desenvolvedores devem sempre 
reconstruir o software, ou seja, ativar as funcionalidades e 
modificações realizadas”. Assinale-a. 
A) Entregas regulares (builds). 
B) Formação de equipe de projeto. 
C) Modelagem de objetos do domínio. 
D) Desenvolvimento por funcionalidade (feature). 
 
Questão 37 
“É essencial para a compreensão do que precisa ser 
produzido como resultado do projeto e o que precisa ser 
feito para entregar o projeto e os seus produtos finais.” 
Considerando as atividades de criar a Estrutura Analítica do 
Projeto (EAP) tal definição se refere a: 
A) Documentação dos Requisitos. 
B) Especificação do Escopo do Projeto. 
C) Plano de Gerenciamento do Escopo. 
D) Ativos de Processos Organizacionais. 
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Questão 38 
O comando “find”, nos Sistemas Linux, possui a função de 
procurar por arquivos/diretórios no disco. Ele pode procurar 
arquivos através de sua data de modificação, tamanho etc., 
fazendo uso de opções. Sua sintaxe é: find [diretório] 
[opções/expressão]. Assinala a descrição da opção “-depth”. 
A) Não faz nenhuma procura em diretórios menores que 

[num] níveis. 
B) Faz a procura até [num] subdiretórios dentro do diretório 

que está sendo pesquisado. 
C) Processa os subdiretórios primeiro antes de processar os 

arquivos do diretório principal. 
D) Procura por arquivos que possuam a identificação 

numérica do usuário igual a [num]. 
 
Questão 39 
A condição que torna um ativo um alvo mais predisposto a 
sofrer ameaças e invasões define: 
A) Erro. 
B) Risco. 
C) Falha. 
D) Vulnerabilidade. 
 
Questão 40 
“Um servidor de arquivos fornece um local central para 
armazenamento e compartilhamento através da rede. [...] 
Com o Windows Server 2008, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, torna-se necessário configurar um servidor 
especificamente para ser um servidor de arquivos, adicio-
nando a função Serviços de Arquivos e configurado para usar 
os serviços de função apropriados. Um dos Serviços de Função 
“permite que sejam agrupadas pastas compartilhadas situa-
das em diferentes servidores em um ou mais espaços de nome 
estruturados logicamente”. Assinale, a seguir, este Serviços de 
Função. 
A) Replicação DFS. 
B) Namespaces DFS. 
C) Serviços de NFS (Network File System). 
D) Sistema de Arquivos Distribuídos (DFS). 
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PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma dissertação. 
 Deverá ser desenvolvido 1 (um) texto dissertativo relacionado aos Conhecimentos Específicos do cargo. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de 

tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 O texto dissertativo deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas; será avaliada na escala 

de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá peso 2 (dois). 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, 

de manuscrever em letra ilegível, ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como no caso de identifi-
cação em local indevido. 

 Para efeito de pontuação serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 6 pontos 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 4 pontos 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 4. Pontuação. 
5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 8. Vocabulário 
adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se 
preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Prova Discursiva de Conhecimentos 
Específicos.  

 
 
 
O Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação de uma determinada empresa foi convidado para fazer parte de um 
processo de seleção para gerenciar um projeto de melhoria da sala onde fica o Centro Computacional. Sabe-se que outras 
pessoas, com a mesma formação, também foram convidadas a fazer parte deste processo de seleção. Para liderar o projeto, 
será realizada uma entrevista formal, assim como a escrita de um texto.  Como o trabalho é sobre um projeto, o tema do texto 
é “Gerenciamento de Projetos”. Deve-se considerar o Guia PMBOK, 5ª ed., que traz a seguinte definição, sobre o Gerenciamento 
de Projetos: “aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 
requisitos”. Ainda, segundo o Guia, isto pode ser feito pela aplicação e integração de diversos processos ligados a grupos de 
processos, de acordo com diversas áreas de conhecimento. 
 
Em relação ao Gerenciamento de Projetos, discorra um texto abordando os seguintes questionamentos, comprovando, dessa 
forma, conhecimentos sobre este assunto. 
1. Defina corretamente projeto; 
2. O que poderá ser criado com um projeto? 
3. Quantos processos possui o Gerenciamento de Processos? 
4. Quantos são os grupos de processos e quais são eles? 
5. Em quantas áreas de conhecimento o Gerenciamento de Projetos é dividido? Quais são estas áreas? 
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PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Nível Médio 
e Nível Médio Técnico; e, ainda, de uma Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos para todos os cargos. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos) que lhe 
foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4h (quatro horas) para todos os cargos. Este período abrange a assinatura e a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva de Conhecimentos 
Específicos). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos), devidamente assinados no local 
indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 




