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I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

Para viajar basta existir. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas 
da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas 
e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 
 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

(*) Nas questões a seguir, são utilizadas as siglas: 
 
 CAU/BR referente a Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil; 
 CAU/UF referente a Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo dos estados e do Distrito Federal; e 
 CAU/RO referente a Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Rondônia. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Resiliência, principal competência profissional do século 21
 

Resiliência é a palavra da vez no meio de recursos
humanos. Tanto que consultores e coaches já apontam essa
competência como a mais importante no mundo do trabalho,
no século 21. O termo vem da engenharia, e é usado para
falar da resistência de materiais a forças externas, como
calor e pressão. Quanto maior ela for, mais flexível e
resistente é o material. Da mesma forma, dizem consultores,
são as pessoas e as corporações. Essa capacidade vai muito
além de conseguir suportar o estresse: significa usar as
adversidades para melhorar ainda mais o desempenho, o que
tem papel crucial em tempos de rápidas e profundas
mudanças. 

Determinado professor da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), de São Paulo, fez um grande estudo a respeito do
tema e descobriu uma forma de medir essa capacidade que,
segundo ele, pode ser desenvolvida. São nove as
características que compõem uma personalidade resiliente:
autoeficácia (que inclui autoconfiança e a certeza de ter
capacidade para realizar tarefas bem); alto índice de solução
de problemas; temperança (capacidade de administrar bem
as emoções); empatia; proatividade; competência social;
persistência; otimismo; e flexibilidade mental. 

“A resiliência não é um traço de personalidade, mas
uma característica que o indivíduo adquire ou perde, de 
acordo com os estímulos ambientais. Se é uma capacidade,
pode ser desenvolvida”, explica o professor. “Como são
crenças arraigadas, que formam um padrão de
comportamento, não se muda isso em um estalar de dedos: é
preciso disciplina e um esforço sistemático.” 

 

KOPSCHITZ, Isabel. Disponível em: <https://oglobo.globo.com>.
Acesso em: 2 set. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Acerca das informações do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Resiliência refere-se apenas à resistência dos 

materiais ao calor e à pressão. 
(B) A resiliência é influenciada, sobretudo, por fatores 

hereditários. 
(C) Segundo o professor, qualquer pessoa pode aprimorar 

a própria resiliência.  
(D) Pessoas resilientes manifestam restrita resistência ao 

estresse. 
(E) O vocábulo resiliência é um termo técnico utilizado 

na área de recursos humanos. 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Em relação ao sentido de vocábulos no texto, é correto 
afirmar que, na linha 27, “‘arraigadas’” corresponde ao 
vocábulo 
 
(A) atenuadas. 
(B) consolidadas. 
(C) restauradas. 
(D) compensadas. 
(E) reparadas. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Na oração ‘“Se é uma capacidade, pode ser desenvolvida’” 
(linhas 25 e 26), o vocábulo sublinhado consiste em 
 
(A) pronome. 
(B) partícula apassivadora. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) conjunção. 
(E) preposição. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Considerando vocábulos do texto, assinale a alternativa que 
apresenta a separação silábica correta. 
 
(A) “re-sis-tên-ci-a” (linha 5) 
(B) “ma-te-ri-a-is” (linha 5) 
(C) “a-dver-si-da-des” (linha 10) 
(D) “ca-ra-cte-rís-ti-cas” (linha 17) 
(E) “pro-a-ti-vi-da-de” (linha 21) 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 5 a 8. 
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Resiliência não é sinônimo de resistência, ainda que o
sentido de ambas as palavras possa dialogar com harmonia.
É importante deixar claro que essas competências se
complementam, mas não são iguais. Muitas vezes, somos
influenciados a pensar de forma comparativa, sobretudo em
apresentações em público, e a chance de erro fica evidente. 

Existe uma fábula chamada O carvalho e os juncos, 
de autoria de Esopo, um pensador da Grécia Antiga, que é
perfeita para explicar a resiliência em nosso dia a dia.
Resumindo: expostos ao vento, mesmo sendo fortes, 
os galhos de carvalho sempre quebram ou são arrancados. Já
os juncos, expostos ao mesmo vento, superam a dificuldade
porque se movem de acordo com a direção da ventania;
logo, não quebram. Qual a vantagem dos juncos em relação
ao carvalho? A flexibilidade. Essa é a ideia-chave: ambos
precisam de resistência diante do vento forte, porém os
juncos usam a flexibilidade para balançar e depois retornar
ao estado natural. Agora, fica mais fácil compreender que
resiliência não é o mesmo que resistência, apesar de as duas
exigirem solidez nas respectivas bases. 

Segundo Lisa Rossetti, pesquisadora britânica e
especialista em liderança, a resiliência é a habilidade que o
indivíduo utiliza para superar adversidades sem ser afetado
de modo negativo e permanente. E o melhor: a resiliência
também ajuda a cultivar o pensamento criativo e
humanitário. 

VICTORIA, Flora. Disponível em: <http://abiliodiniz.com.br>.
Acesso em: 7 set. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

Quanto às ideias do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Uma das características de um indivíduo resiliente 

reside na capacidade de superação.  
(B) Resistência e resiliência não têm o mesmo 

significado, mas podem apresentar o mesmo sentido, 
dependendo do contexto. 

(C) A fábula mencionada no texto identifica a diferença 
entre o carvalho, que é flexível, e os juncos, que são 
resistentes. 

(D) Resiliência é uma competência que se complementa 
com a flexibilidade. 

(E) À habilidade de superar adversidades dá-se o nome 
de resistência. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
No que se refere à pontuação presente no texto, assinale a 
alternativa na qual a oração apresenta vírgula(s) opcional(is). 
 
(A) “de autoria de Esopo, um pensador da Grécia Antiga, 

que é perfeita para explicar a resiliência” (linhas 8 e 9) 
(B) “expostos ao vento, mesmo sendo fortes, os galhos 

de carvalho sempre quebram ou são arrancados” 
(linhas 10 e 11 ) 

(C) “ambos precisam de resistência diante do vento forte, 
porém os juncos usam a flexibilidade para balançar” 
(linhas de 15 a 17) 

(D) “Agora, fica mais fácil compreender que resiliência 
não é o mesmo que resistência” (linhas 18 e 19) 

(E) “Segundo Lisa Rossetti, pesquisadora britânica e 
especialista em liderança” (linha 21 e 22) 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Assinale a alternativa que indica o núcleo do sujeito da 
oração “os galhos de carvalho sempre quebram ou são 
arrancados” (linha 11). 
 
(A) “os” 
(B) “galhos” 
(C) “carvalho” 
(D) “quebram” 
(E) “sempre” 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
No período “Já os juncos, expostos ao mesmo vento, 
superam a dificuldade” (linhas 11 e 12), a forma verbal 
sublinhada está conjugada no tempo 
 
(A) presente do modo subjuntivo. 
(B) futuro do pretérito do modo indicativo. 
(C) pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
(D) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
(E) presente do modo indicativo. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões 9 e 10. 
 

 
 

Disponível em: <https://www.pikdo.me/media/>.  
Acesso em: 7 set. 2018, com adaptações. 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
A respeito das classes gramaticais presentes no texto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) No primeiro quadrinho, o adjetivo “ativa” refere-se 

tanto ao vocábulo “resiliência” quanto à palavra 
“solução”. 

(B) Em “adaptabilidade e revisão constante de 
paradigmas” (segundo quadrinho), os vocábulos 
sublinhados classificam-se, respectivamente, em 
preposição e conjunção. 

(C) No trecho “A essa hora” (quarto quadrinho), o 
vocábulo “A” é uma preposição. 

(D) Em “transformando a adversidade” (terceiro 
quadrinho), o verbo está no particípio. 

(E) No último quadrinho, as palavras “presente”, “único” 
e “tempo” são substantivos da respectiva oração. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde a palavras acentuadas 
de acordo com a mesma regra. 
 
(A) “Resiliência” e “potência”. 
(B) “Solução” e “você”. 
(C) “Lição” e “resiliência”. 
(D) “Único” e “revisão”. 
(E) “Você” e “já”. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
Em 2015, o CAU/BR encomendou uma pesquisa ao Instituto 
Datafolha. De acordo com a pesquisa CAU/BR-Datafolha, 
54% dos entrevistados já fizeram reformas ou construções e, 
desse percentual, 15% utilizaram os serviços de um arquiteto 
ou de um engenheiro. 
 
Qual é o percentual dos entrevistados que já fizeram 
reformas ou construções e utilizaram os serviços de um 
arquiteto ou de um engenheiro?  
 
(A) 91,9% 
(B) 8,1% 
(C) 54% 
(D) 75% 
(E) 45% 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Determinado assistente administrativo do CAU/RO, 
comprará três passagens aéreas para um congresso técnico 
que ocorrerá em São Paulo. Ele então faz uma pesquisa na 
internet e verifica que duas companhias aéreas distintas 
oferecem os melhores preços. A primeira companhia tem 
voos em três horários diferentes, e a segunda tem voos em 
quatro horários distintos. De quantas maneiras ele poderá 
comprar a passagem de ida e a passagem de volta em 
companhias distintas? 
 
(A) 18 
(B) 7 
(C) 12 
(D) 6 
(E) 24 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
A Lei no 4.950-A/1966 regula o pagamento do salário mínimo 
profissional (SMP) aos arquitetos e urbanistas. Essa lei aplica-se 
aos profissionais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e prevê que, para uma jornada de 6 horas-dia, o SMP é 
calculado pela fórmula SMP = 6 x salário mínimo.  
O salário-hora de qualquer empregado é calculado da seguinte 
forma: salário-hora = salário mensal ÷ (30 dias no mês x número 
de horas-dia). 
 
Com base nessas informações, considere hipoteticamente que 
José, recém-formado em arquitetura e urbanismo, foi contratado 
por uma empresa de arquitetura e receberá o SMP para uma 
jornada de trabalho de 6 horas-dia. Sabendo que o salário 
mínimo vigente no Brasil a partir de 1o/1/2018 é de R$ 954,00, 
qual é o valor do salário-hora de José? 
 
(A) R$ 32,80 
(B) R$ 38,80 
(C) R$ 31,80 
(D) R$ 38,10 
(E) R$ 32,40 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 

Estado 
Quantidade de arquitetos e urbanistas na 

região Norte 
Roraima 128 
Amapá 337 

Amazonas 1.290 
Pará 1.979 
Acre 294 

Rondônia 503 
Tocantins 488 

Total 5.019 
 

MANUAL DO ARQUITETO.  
Disponível em: <http://www.caubr.gov.br>. Disponível em: 28 ago. 2018. 

 
Em 2015, o CAU/BR contabilizou mais de 131 mil arquitetos 
e urbanistas e mais de 18 mil empresas de arquitetura e 
urbanismo atuantes no País. A quantidade de arquitetos e 
urbanistas por estado da região Norte está exposta no quadro 
apresentado. 
 
Considerando-se os dados de 2015, qual é a probabilidade de 
se escolher um arquiteto e urbanista da região Norte e de ele 
ser do estado de Rondônia? 
 
(A) 488

5.019
 

(B) 294
5.019

 

(C) 503
5.019

 

(D) 12
1.673

 

(E) 337
5.019

 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
João e Maria são assistentes administrativos, trabalham no 
CAU/BR, se a chefia imediata de ambos fez a seguinte 
afirmação: se João gozará de suas férias em janeiro, então 
Maria gozará de suas férias em fevereiro. 
 
Do ponto de vista da lógica matemática, qual é a negação 
dessa proposição? 
 
(A) Se João não gozará de suas férias em janeiro, então 

Maria gozará de suas férias em fevereiro. 
(B) Se João não gozará de suas férias em janeiro, então 

Maria não gozará de suas férias em fevereiro. 
(C) Se João gozará de suas férias em janeiro, então Maria 

não gozará de suas férias em fevereiro. 
(D) João gozará de suas férias em janeiro e Maria não 

gozará de suas férias em fevereiro. 
(E) João não gozará de suas férias em janeiro ou Maria 

não gozará de suas férias em fevereiro. 
 

Área livre 
 
 
 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
A respeito do modo de navegação anônima no Google 
Chrome, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quando o navegador for fechado e aberto novamente, 

nesse modo, isto é, restaurado, ele não exibirá o 
histórico de navegações anônimas anteriores, apenas 
o preenchimento automático. 

(B) Nenhuma página será adicionada ao histórico durante 
uma navegação anônima. 

(C) No modo de navegação anônima, é possível salvar 
novas senhas. 

(D) A lista de arquivos baixados durante a navegação 
anônima será exibida na janela de downloads depois 
de finalizada a navegação. 

(E) Favoritos criados durante a navegação anônima não 
serão salvos. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Considere que uma planilha MS Excel 2016, em português, 
está preenchida da seguinte forma: 
 

 célula F4 – preenchida com o texto “Data:”, no formato 
Texto, e alinhada à direita; 

 célula G4 – cor de preenchimento azul, bordas externas 
e formato Número; 

 célula H4 – vazia, sem formatação. 
 

O que ocorrerá se essas três células forem mescladas e 
centralizadas? 
 
(A) Todas as formatações e o texto serão apagados, e uma 

nova célula grande será criada. 
(B) As formatações também se mesclarão, e a nova célula 

terá preenchimento azul, bordas externas e o texto 
“Data:” centralizado. 

(C) A formatação e o texto da célula F4 serão mantidos, 
porém com o texto centralizado. 

(D) A nova célula criada manterá o texto de F4, o 
alinhamento à direita e a cor de preenchimento azul. 

(E) A nova célula criada manterá a formatação de G4. 
 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Considere hipoteticamente que Pedro sofreu ataque de um 
malware que executou ações maliciosas, comprometendo a 
privacidade e a segurança do computador, ao monitorar e 
capturar informações inseridas nos navegadores e nos 
programas.  
 
Com base nas informações apresentadas, o ataque sofrido 
condiz com ações de um 
 
(A) trojan destrutivo. 
(B) backdoor. 
(C) worm. 
(D) trojan clicker. 
(E) spyware. 
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QUESTÃO 19  ______________________  
 

 

 
 

Certo técnico em informática do CAU/RO recebeu uma 
planilha Excel (2016, em português) com todos os 
conselheiros listados na coluna A, classificados de A a Z. 
Foi-lhe solicitado que, em cada célula da coluna B, fosse 
criada uma lista suspensa com as opções Titular e Suplente, 
de forma que o futuro gestor da planilha pudesse indicar a 
respectiva função do conselheiro da coluna A, conforme o 
exemplo da imagem apresentada.  
 

Acerca dessa situação hipotética, é correto afirmar que, para 
se criar a lista suspensa solicitada ao técnico,  
 

(A) no campo de preenchimento da fonte de dados, para a 
criação da lista suspensa com a célula B1 
selecionada, pode-se escrever, o texto 
“Titular;Suplente” e clicar em OK para se alcançar o 
resultado apresentado na imagem. 

(B) a coluna B não pode conter células formatadas antes 
da validação de dados que insere a lista suspensa. 

(C) intervalos de células não podem ser utilizados como 
fonte das opções Titular e Suplente. 

(D) a lista deve ser inserida individualmente em cada 
célula da coluna B, não se podendo aplicá-la a uma 
célula e estendê-la às outras com a alça de 
preenchimento. 

(E) as opções Titular e Suplente devem estar 
necessariamente escritas em duas células de auxílio. 

 

QUESTÃO 20  ______________________  
 
Firewalls são aplicativos que protegem a integridade e a 
confidencialidade de dados na rede. Com relação a esse 
sistema de segurança, assinale a alternativa correta. 
 
(A) De acordo com os programas usados, é indicado 

permitir todo tráfego de entrada ao computador e 
bloquear as conexões conforme necessário. 

(B) Firewall pessoal é todo tipo de antivírus utilizado 
para proteger um computador. 

(C) O firewall não evita que códigos maliciosos já 
instalados sejam capazes de se propagarem. 

(D) O firewall é utilizado para dividir e controlar o acesso 
entre redes de computadores. 

(E) Geralmente, indica-se configurar o firewall para 
bloquear todo o tráfego de saída do computador. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Questões de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

Em 17 de fevereiro de 1956, o Território Federal do 
Guaporé teve o próprio nome alterado para Território Federal de 
Rondônia, por sugestão do médico legista, professor, escritor, 
antropólogo, etnólogo e ensaísta Edgar Roquette Pinto. 
 

Disponível em: <http://www.rondonia.ro.gov.br>.  
Acesso em: 2 set. 2018, com adaptações. 

 
Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar 
que o marechal Rondon, homenageado no nome do estado de 
Rondônia, destacou-se  
 
(A) por ser o primeiro governador do estado de Rondônia. 
(B) pela idealização da construção da usina hidrelétrica 

de Jirau. 
(C) pelo pioneirismo em comunicação na floresta. 
(D) por vencer a guerra contra invasores espanhóis. 
(E) pelas relações hostis com os índios. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Órgão criado em 1910, que teve como presidente Cândido 
Mariano da Silva Rondon. Um dos principais objetivos era 
dar condições para a sobrevivência dos indígenas. Entre as 
respectivas propostas, estavam a demarcação das terras 
indígenas e a prestação de serviços de saúde, de educação 
formal, de técnicas de cultivo do solo e de manejo de águas. 
 
Essas informações descrevem o (a) 
 
(A) Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN). 
(B) Confederação Nacional do Índio (CNI). 
(C) Fundação Nacional do Índio (Funai). 
(D) Programa de Proteção ao Índio (PPI). 
(E) Estatuto dos Povos Indígenas (EPI). 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
O governo federal brasileiro implantou, em 1985, um projeto 
de defesa territorial com base na ocupação da faixa fronteiriça 
amazônica pelo exército, abrangendo municípios de seis 
estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. 
O projeto de proteção à Amazônia ficou conhecido por 
 
(A) Projeto de Defesa Setentrional do Brasil. 
(B) Programa de Defesa da Amazônia Oeste. 
(C) Projeto de Segurança da Amazônia Legal. 
(D) Programa Calha Norte. 
(E) Projeto Calha Central Amazônica. 

 

Área livre 
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QUESTÃO 24  ______________________  
 
A legislação ambiental brasileira fundamenta-se em alguns 
princípios para apresentar o respectivo objetivo principal, 
que é o desenvolvimento sustentável.  
 
Com base no exposto, assinale a alternativa correspondente a 
um princípio que está de acordo com o desenvolvimento 
sustentável. 
 
(A) Afirmação do compromisso exclusivo do Brasil com 

o agronegócio. 
(B) Compatibilização e harmonização entre o uso 

produtivo da terra e a preservação da água, do solo e 
da vegetação. 

(C) Exclusão das atividades produtivas na região de 
floresta amazônica. 

(D) Definição da responsabilidade exclusiva dos 
municípios na criação de políticas de preservação da 
vegetação nativa, da água e dos solos. 

(E) Proibição de todas as atividades extrativistas nas 
áreas de floresta tropical. 

 

QUESTÃO 25  ______________________  
 
A altitude média do relevo do estado de Rondônia é 
considerada baixa, quando comparada com outras regiões do 
Brasil. A maior parte do território de Rondônia encontra-se 
abaixo de 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. 
As maiores altitudes podem ser encontradas no(a) 
 
(A) Planalto das Guianas. 
(B) Chapada dos Parecis. 
(C) Planalto Central. 
(D) Vale do Guaporé. 
(E) Chapada dos Pacaás Novos. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Instrumento convocatório é o meio pelo qual os interessados 
são chamados para participar de uma licitação. A esse 
respeito, assinale a alternativa que apresenta instrumento(s) 
convocatório(s) previsto(s) na Lei no 8.666/1993. 
 
(A) Somente edital. 
(B) Edital, Diário Oficial da União e carta registrada. 
(C) Edital e carta-convite. 
(D) Concorrência, tomada de preços, convite, leilão e 

concurso. 
(E) Edital, convite e pregão. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
O contrato administrativo deve estabelecer os direitos, as 
obrigações e as responsabilidades das partes em 
conformidade com os termos da licitação a que se vincula. 
Em todo contrato administrativo, é cláusula necessária aquela 
que estabelece 
 
(A) a modalidade da licitação. 
(B) a documentação relativa à habilitação jurídica. 
(C) o tipo de licitação. 
(D) a motivação para a dispensa ou a inexigibilidade. 
(E) os casos de rescisão. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
O procedimento licitatório subordina-se a determinados 
princípios expressos em lei. O artigo 41 da Lei no 8.666/1993 
estabelece que a administração não pode descumprir as normas 
e as condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. 
Esse artigo refere-se explicitamente ao princípio do(a) 
 
(A) julgamento objetivo. 
(B) vinculação ao instrumento convocatório. 
(C) legalidade. 
(D) impessoalidade. 
(E) adjudicação compulsória. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
Na modalidade pregão de uma licitação, a competência para 
verificar e julgar as condições de habilitação cabe ao 
 
(A) pregoeiro. 
(B) presidente da comissão de licitação. 
(C) gestor do órgão. 
(D) juiz competente. 
(E) ordenador de despesas. 
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QUESTÃO 30 ______________________  
 
Na hipótese de haver apenas um ofertante para os materiais e 
os equipamentos que a administração pretende adquirir, a 
licitação é 
 
(A) dispensada. 
(B) dispensável. 
(C) anulada. 
(D) inexigível. 
(E) cancelada. 

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
A administração pública pode ser classificada no sentido 
subjetivo e no sentido objetivo. No sentido subjetivo, a 
expressão administração pública 
 
(A) indica o universo de órgão e pessoas que 

desempenham a função administrativa. 
(B) define o dever do Estado de prestar serviços à 

sociedade.  
(C) é a função do Estado de incentivar pessoas de direito 

privado à prestação de atividade de interesse social. 
(D) representa as limitações ao exercício do direito à 

liberdade ou à propriedade.  
(E) consiste nos atos de regulação e fiscalização das 

atividades privadas.  
 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Os requisitos ou elementos do ato administrativo são 
competência, finalidade, forma, motivo e objeto.  O elemento 
pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao 
interesse público é a (o)   
 
(A) competência. 
(B) objeto. 
(C) forma. 
(D) motivo. 
(E) finalidade. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Acerca dos atributos do ato administrativo, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) À exceção de casos emergenciais, os atos 

administrativos são sempre de execução imediata. 
(B) Todo ato administrativo tem presunção absoluta de 

legitimidade.  
(C) A imperatividade é o poder que a administração 

pública tem de impor o ato ao administrado, mesmo 
sem a concordância dele.  

(D) Os atos administrativos não podem ser declarados 
nulos, já que nascem de acordo com a lei. 

(E) Ordem judicial prévia é indispensável para o 
exercício do poder de polícia.  

 
Área livre 

 
 
 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Assinale a alternativa que descreve a gestão de documentos 
na perspectiva da arquivologia. 
 
(A) Sequência de operações que visam a distribuir os 

documentos de um arquivo. 
(B) Conjunto de medidas visando à racionalização e à 

eficiência na criação, na tramitação, na classificação, 
no uso primário e na avaliação de arquivos. 

(C) Sequência de diferentes estruturas, funções e 
atividades da entidade produtora que visam a 
distribuir os documentos de um arquivo. 

(D) Conjunto de medidas visando a distribuir os 
documentos de um arquivo. 

(E) Coleção de documentos, naturalmente, no curso das 
ações, de maneira contínua e progressiva. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
Assinale a alternativa que indica somente as decisões típicas 
da administração de processos de uma entidade pública. 
 
(A) Subcontratar atividades e superar os concorrentes. 
(B) Gerar lucro e investir em tecnologia. 
(C) Vender produtos e serviços, subcontratar atividades e 

gerar vantagem competitiva. 
(D) Produzir produtos e serviços, subcontratar atividades 

e investir em tecnologia. 
(E) Gerar lucro e gerar vantagem competitiva. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Assinale a alternativa que descreve a função administrativa 
de organizar. 
 
(A) Inclui atividade gerencial que envolve liderança, 

comunicação e motivação. 
(B) Compreende os meios de que a organização necessita 

para pôr em prática o planejamento elaborado e para 
o desempenho das demais funções administrativas. 

(C) Equivale a apoiar a transformação das estratégias em 
projetos e a propor técnicas para a respectiva 
gestão/gerenciamento. 

(D) Refere-se a algo de execução única, não rotineira, 
com tempo de execução determinado, que envolve o 
dispêndio de esforços e recursos para se promover 
uma mudança ou criar algo totalmente novo. 

(E) Corresponde a assegurar que o planejado, o 
organizado e o dirigido sejam executados em 
conformidade com o determinado, visando ao alcance 
dos objetivos. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema 982 dos 
recursos repetitivos, entendeu que, quando comprovada a 
necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o 
acréscimo de 25%, previsto no artigo 45 da Lei no 8.213/1991,  
a todas as modalidades de aposentadoria pagas pelo  
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (STJ – 1a Seção,  
REsp: 1.720.805-RJ e 1648305-RS, Rel. para acórdão:  
Min. Regina Helena Costa, julgados em 23/8/2018). 
 
A referida decisão aborda, de forma aplicada, a previdência 
social. A esse respeito, nos termos constitucionais, a 
previdência social é um 
 
(A) direito social. 
(B) dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
(C) dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil. 
(D) remédio constitucional. 
(E) direito de nacionalidade. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Na véspera da eleição de 2014, o cidadão Tiago resolveu 
ingressar na vida política e lançou a própria candidatura a 
deputado federal. Eleito, e aproximando-se do final da 
legislatura, decidiu convencer outros integrantes da família 
dele a também ingressarem no mundo político, com 
lançamentos de candidatura para as eleições de 2018. O primo 
João decidiu lançar-se candidato ao Senado Federal, e Marcos, 
o irmão de Tiago, resolveu candidatar-se a deputado federal.  
 
Em relação a esse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não será possível a candidatura nem de João e nem 

de Marcos, tendo em vista a latente inelegibilidade 
relativa. 

(B) Somente será possível a candidatura de João e de 
Marcos caso Tiago renuncie seis meses antes das 
eleições.  

(C) Somente será possível a candidatura de João. 
(D) Não é necessário que Tiago renuncie ao respectivo 

mandato, pois, para cargos do Poder Legislativo, não 
há inelegibilidade na hipótese apresentada.  

(E) Somente será possível a candidatura de Marcos. 
 

QUESTÃO 39 ______________________  
 

Compete privativamente à União legislar acerca de 
 
(A) direitos civil, comercial, penal, tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico. 
(B) sistema monetário e de medidas, título e garantias dos 

metais, comércio exterior e interestadual. 
(C) registros públicos e juntas comerciais. 
(D) atividades nucleares de qualquer natureza. 
(E) seguridade social. 

 
Área livre 

 
 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Acerca dos regramentos contidos na Lei no 12.378/2010 
quanto ao registro do arquiteto e urbanista, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Para que se utilize o título de arquiteto e urbanista, é 

necessária e suficiente a graduação em faculdade de 
arquitetura e urbanismo, sendo opcional o registro do 
profissional no CAU. 

(B) O registro habilita o profissional para atuar 
exclusivamente no território de atuação em que o 
registro foi feito; para poder atuar em outras regiões 
do território nacional, é necessário o registro nos 
conselhos de cada competência territorial. 

(C) Não poderão obter registro no CAU dos estados e do 
Distrito Federal os portadores de diploma de 
graduação em arquitetura e urbanismo ou de diploma 
de arquiteto ou arquiteto e urbanista obtidos em 
instituição estrangeira de ensino superior. 

(D) Legalmente exerce a profissão de arquiteto e 
urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos 
ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos 
dos profissionais de arquitetura e urbanismo ou, 
ainda, que, mesmo não realizando atos privativos, se 
apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa 
jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo 
sem registro no CAU. 

(E) A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui 
fé pública e constitui prova de identidade civil para 
todos os fins legais. 

 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
A Lei no 12.378/2010 apresenta definições de infrações 
disciplinares, prevê sanções disciplinares, regula o processo 
administrativo e trata da prescrição das sanções disciplinares. 
Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Instaura-se o processo disciplinar exclusivamente 

de ofício. 
(B) Constitui-se como uma das sanções disciplinares a 

possibilidade de suspensão, pelo período mínimo de 
um ano e pelo período máximo de cinco anos, do 
exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em 
todo o território nacional. 

(C) Registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação 
no CAU, para fins de comprovação de direitos 
autorais e formação de acervo técnico, que não haja 
sido efetivamente concebido, desenvolvido ou 
elaborado por quem requerer o registro e delegar a 
quem não seja arquiteto e urbanista a execução de 
atividade privativa de arquiteto e urbanista, são 
exemplos de infrações disciplinares. 

(D) São irrecorríveis as decisões definitivas proferidas pelos 
CAUs, dada a respectiva autonomia e autoridade. 

(E) Prescreve em cinco anos a pretensão de punição das 
sanções disciplinares, a contar da data da conclusão 
do processo administrativo. 
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QUESTÃO 42 ______________________  
 

No que se refere ao CAU/BR e aos Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAUs), nos 
termos da Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O CAU/BR e os CAUs são fundações públicas 

dotadas de personalidade jurídica de direito público, 
com autonomia administrativa e estrutura federativa, 
custeadas, em parte, pelas próprias rendas. 

(B) Ao CAU/BR compete cobrar as anuidades, as multas 
e os registros de responsabilidade técnica. 

(C) Ao CAU/RO compete inscrever empresas ou 
profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo 
sem domicílio no País. 

(D) O exercício das funções de presidente e de conselheiro 
do CAU/BR e dos CAUs será remunerado. 

(E) Ao CAU/RO compete fazer e manter atualizados os 
registros de direitos autorais e de responsabilidade e 
os acervos técnicos; e fiscalizar o exercício das 
atividades profissionais de arquitetura e urbanismo, 
entre outras funções. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
A Resolução no 101/2015 dispõe quanto a procedimentos 
orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem 
adotados pelo CAU/BR e pelos (CAU/UF). A respeito dessa 
resolução, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao plenário do CAU/BR compete definir, com a 

participação dos CAU/UF, as políticas e estratégias 
de atuação dos CAU em âmbito nacional, retratadas 
no Planejamento Estratégico e nas Diretrizes para 
Elaboração do Plano de Ação e Orçamento. 

(B) O CAU/BR e os CAU/UF elaborarão os respectivos 
planos de ação e orçamentos anuais, por projeto e 
atividade, observando a missão, as políticas, os 
objetivos e as estratégias de atuação, na forma 
aprovada pelo presidente do CAU/BR. 

(C) Os CAU/UF homologarão os planos de ação e os 
orçamentos anuais elaborados pelo CAU/BR e 
elaborarão o plano de ação e orçamento anual do 
CAU, assim entendido o conjunto formado pelo 
CAU/BR e pelos CAU/UF. 

(D) O CAU/BR e os CAU/UF elaborarão as respectivas 
propostas orçamentárias com periodicidade bianual. 

(E) A reformulação orçamentária é vedada quando 
houver variação, para mais ou para menos, da 
arrecadação prevista no orçamento aprovado. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
O artigo 9o da Resolução no 101/2015 determina que a 
prestação de contas dos CAU/UF deverá ser apresentada 
eletronicamente, com a periodicidade 
 
(A) anual, apresentando-se em módulo informatizado 

específico dentro dos primeiros 60 dias úteis do ano. 
(B) mensal, apresentando-se em  módulo informatizado 

específico até o último dia útil da segunda semana do 
mês subsequente ao respectivo findo. 

(C) que o CAU do Distrito Federal entender necessário, 
apresentando-se em módulo informatizado específico. 

(D) trimestral, apresentando-se em módulo informatizado 
específico até o último dia útil do primeiro mês 
subsequente ao respectivo trimestre findo. 

(E) anual, apresentando-se em módulo informatizado 
específico até o dia 31 de março do ano subsequente. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 

Quanto ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, nos termos 
da Resolução no 119/2016, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os recursos provenientes do Fundo de Apoio 
Financeiro aos CAU/UF poderão ser utilizados para 
despesas de capital. 

(B) Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo será 
aplicado em ações a serem submetidas à aprovação 
do presidente do CAU/BR. 

(C) Prescinde-se a prestação de contas dos CAU/UF que 
utilizarem os recursos do Fundo de Apoio Financeiro 
aos CAU/UF. 

(D) Fica vedada a utilização do Fundo de Apoio 
Financeiro aos CAU/UF quando comprovada a má 
gestão administrativa ou financeira do CAU/UF 
solicitante, salvo se os atos de má gestão 
administrativa ou financeira tiverem sido praticados 
por gestor anterior. 

(E) Os recursos serão disponibilizados aos CAU/UF ainda 
que estes não apresentem insuficiência de recursos 
próprios para suportar o desenvolvimento das ações 
previstas no Plano de Trabalho Anual e Orçamento. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

No tocante às regras de liberação de recursos do Fundo de 
Apoio Financeiro aos CAU/UF, previstas na Resolução  
no 119/2016, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os recursos serão liberados aos CAU/UF na 
periodicidade requerida, observando o cronograma 
previsto no Plano de Trabalho e Orçamento Anual do 
CAU/BR. A partir da terceira parcela, a liberação dos 
recursos previstos ficará condicionada à comprovação 
da aplicação de, no mínimo, 90% da parcela anterior. 

(B) Os recursos serão liberados aos CAU/UF 
mensalmente, observando o cronograma previsto no 
Plano de Trabalho e Orçamento Anual do CAU/BR. A 
partir da terceira parcela, a liberação dos recursos 
previstos ficará condicionada à comprovação da 
aplicação de, no mínimo, 70% da parcela anterior. 

(C) Os recursos serão liberados aos CAU/UF 
mensalmente, observando o cronograma previsto no 
Plano de Trabalho e Orçamento Anual do CAU/BR. A 
partir da terceira parcela, a liberação dos recursos 
previstos ficará condicionada à comprovação da 
aplicação de, no mínimo, 90% da parcela anterior. 

(D) Os recursos serão liberados aos CAU/UF 
semestralmente, observando o cronograma previsto 
no Plano de Trabalho e Orçamento Anual do 
CAU/BR. A partir da terceira parcela, a liberação dos 
recursos previstos ficará condicionada à comprovação 
da aplicação de, no mínimo, 70% da parcela anterior. 

(E) Os recursos serão liberados aos CAU/UF anualmente, 
observando o cronograma previsto no Plano de 
Trabalho e Orçamento Anual do CAU/BR. A partir da 
terceira parcela, a liberação dos recursos previstos 
ficará condicionada à comprovação da aplicação de, 
no mínimo, 90% da parcela anterior. 
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QUESTÃO 47 ______________________  
 

Nos termos da Resolução no 119/2016, no que se refere à 
administração e à prestação de contas, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) A representação dos CAU/UF no Colegiado de 
Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos 
CAU/UF será feita exclusivamente por um 
representante do CAU/UF de maior receita. 

(B) A Comissão de Planejamento e Finanças do 
CAU/BR tem a responsabilidade de acompanhar, 
avaliar e deliberar quanto à realização das ações 
previstas no Plano de Trabalho e Orçamento do 
CAU/UF que demandarem recursos do Fundo de 
Apoio Financeiro, e de receber, analisar e deliberar 
quanto à prestação de contas dos recursos 
transferidos aos CAU/UF, entre outras. 

(C) O Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF será 
administrado pelo CAU/BR, por meio do Colegiado 
de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos 
CAU/UF, composto pelo coordenador e mais dois 
membros da Comissão de Planejamento e Finanças 
do CAU/BR e por três presidentes representantes dos 
CAU/UF, escolhidos anualmente na primeira reunião 
plenária ampliada de cada ano, entre o CAU/BR e os 
CAU/UF, podendo haver recondução. 

(D) Para o desempenho das responsabilidades cometidas 
ao Colegiado de Governança do Fundo de Apoio 
Financeiro aos CAU/UF no artigo 12 da referida 
resolução, incumbirá ao CAU/UF que demandar 
recursos do Fundo de Apoio Financeiro apresentar ao 
CAU/BR semanalmente, até o último dia da semana 
subsequente ao mês de referência, a prestação de 
contas dos recursos que lhe tenham sido transferidos, 
com demonstrativo de despesas e receitas. 

(E) Para o desempenho das responsabilidades cometidas 
ao Colegiado de Governança do Fundo de Apoio 
Financeiro aos CAU/UF no artigo 12 da referida 
resolução, incumbirá ao CAU/UF que demandar 
recursos do Fundo de Apoio Financeiro apresentar ao 
CAU/BR, semestralmente, a prestação de contas dos 
recursos que tenham sido transferidos no período, 
com demonstrativo de despesas e receitas para 
fechamento do ano findo, a fim de apurar a 
necessidade de liberação de recursos ou cobrança de 
valores excedentes repassados. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 

Quanto à organização do CAU, nos termos do regimento 
geral conjunto previsto pela Resolução no 139/2017, assinale 
a alternativa correta. 
 

(A) Para a execução de suas ações, os CAU/UF e o 
CAU/BR serão estruturados em unidades 
organizacionais responsáveis pelos serviços 
administrativos, financeiros, técnicos, jurídicos e de 
comunicação, respeitadas as disposições do 
Regimento Geral do CAU e dos regimentos internos 
do CAU/BR e dos CAU/UF, na forma de anexo, 
contendo organograma. 

(B) Nos CAU/UF, as comissões eleitorais serão 
permanentes e terão caráter deliberativo. 

(C) Para o desempenho de sua finalidade, os CAU/UF e o 
CAU/BR serão organizados somente por órgãos 
deliberativos. 

(D) Os CAU/UF deverão ter suas estruturas 
organizacionais mínimas formadas por Presidência e 
Gerência Geral, tão somente. 

(E) Os empregados públicos efetivos dos CAU/UF e do 
CAU/BR serão contratados mediante aprovação em 
concurso público, sob o regime da Lei no 8.112/1990. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 

A respeito dos conselheiros, conforme determina a 
Resolução no 139/2017, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Convocações concomitantes de conselheiro titular e 
do respectivo suplente de conselheiro serão 
permitidas para reuniões, missões ou eventos 
realizados na mesma data. 

(B) O conselheiro que, no período correspondente ao ano 
civil, faltar sem justificativa a 30 reuniões ou mais, 
para as quais tenha sido regularmente convocado, 
perderá o mandato. 

(C) Ao suplente de conselheiro é facultado, ainda que 
com ônus para a respectiva autarquia, participar de 
reuniões, com direito a voz e sem direito a voto. 

(D) Os mandatos de conselheiro titular e de suplente de 
conselheiro terão duração de três anos, sendo permitida 
apenas uma recondução para o mesmo mandato. 

(E) O exercício do cargo de conselheiro do CAU/UF e do 
CAU/BR é remunerado.  

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
No que tange à composição do Plenário do CAU/BR, a 
Resolução no 139/2017 determina que este é composto por 
conselheiros titulares, todos eleitos na forma do Regimento 
Geral, respeitado o seguinte: 
 
(A) dois conselheiros titulares representantes de cada 

estado e do Distrito Federal (DF); e um conselheiro 
titular representante das instituições de ensino 
superior de arquitetura e urbanismo. Para cada 
conselheiro titular do CAU/BR, serão eleitos dois 
respectivos suplentes de conselheiro. 

(B) um conselheiro titular representante de cada estado e 
do DF; e dois conselheiros titulares representantes 
das instituições de ensino superior de arquitetura e 
urbanismo. Para cada conselheiro titular do CAU/BR, 
será eleito um respectivo suplente de conselheiro. 

(C) um conselheiro titular representante de cada estado e 
do DF; e um conselheiro titular representante das 
instituições de ensino superior de arquitetura e 
urbanismo. Para cada conselheiro titular do CAU/BR, 
será eleito um respectivo suplente de conselheiro. 

(D) dois conselheiros titulares representantes de cada estado e 
do DF; e dois conselheiros titulares representantes das 
instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. 
Para cada conselheiro titular do CAU/BR, será eleito um 
respectivo suplente de conselheiro. 

(E) dois conselheiros titulares representantes de cada 
estado e do DF; e dois conselheiros titulares 
representantes das instituições de ensino superior de 
arquitetura e urbanismo. Para cada conselheiro titular 
do CAU/BR, serão eleitos dois respectivos suplentes 
de conselheiro. 

 




