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Arquiteto e Urbanista 

 

Data e horário da prova: 
Domingo, 14/10/2018, às 14 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

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

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

 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: 

 

O segredo da força está na vontade. 
 

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

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

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

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 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 texto definitivo da prova discursiva e 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 R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
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 e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem 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 

e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 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:  

 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – CAU/RO 101 – ARQUITETO E URBANISTA – TIPO “A” PÁGINA 2/14 
 

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 3. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 

23 
 

Mercado de arquitetura e urbanismo cresce 5% no 
primeiro semestre de 2018 

 
[15/8/2018] O mercado de atividades realizadas por

arquitetos e urbanistas está em ascensão, de acordo com o
censo realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR). O documento revela que, nos
primeiros seis meses de 2018, foram registrados 5% a mais 
de serviços prestados pela área em relação ao mesmo
período do ano passado, totalizando 734 mil atividades. 

Tal crescimento, segundo o estudo divulgado na
última sexta-feira, 10 de agosto, acontece em quase todo o 
Brasil. Das 27 unidades da Federação, 25 registraram
crescimento, oito delas com taxas acima de 10%, com
destaque para São Paulo (12%), Acre (32%), Sergipe (26%)
e Rondônia (24%). Os estados nos quais houve maior
aumento da demanda foram Acre (32%), Sergipe (26%),
Rondônia (24%), Distrito Federal (13%) e Pernambuco 
(12,5%). [...] 

O conselho também ressalta a importância de
conscientizar a população do País a respeito das vantagens
da contratação de arquitetos e urbanistas tanto em obras de
reforma quanto de construção, pois os serviços
desses profissionais resultam em uma série de vantagens aos
clientes, como economia, segurança, planejamento, conforto
e valorização do imóvel. 

 
Disponível em: <http://arcoweb.com.br>.

Acesso em: 25 ago. 2018 (fragmento), com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Com base nas informações do texto, infere-se que o(s) 
 

(A) estudo, realizado em 10 de agosto de 2018, foi 
desenvolvido em quase todo o País. 

(B) oito locais que mais cresceram, entre as 27 unidades da 
Federação pesquisadas, registraram 5% a mais de serviços 
prestados pela área nos primeiros seis meses de 2018. 

(C) estado de Rondônia foi um dos destaques por indicar 
taxas de crescimento acima de 10% e por apresentar 
aumento da demanda. 

(D) estados de São Paulo e de Pernambuco, além do 
Distrito Federal, foram algumas das cidades em que 
ocorreu maior aumento da demanda. 

(E) censo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
divulgou que foram realizadas 734 mil atividades de 
arquitetura e urbanismo nos anos de 2017 e 2018. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Considerando o processo de coordenação e de subordinação 
de orações do texto, é correto afirmar que os termos 
“segundo” (linha 8) e “pois” (linha 20) apresentam, 
respectivamente, valores semânticos de   
 
(A) conformidade e explicação. 
(B) proporcionalidade e conclusão. 
(C) hipótese e acréscimo. 
(D) causalidade e consequência. 
(E) consentimento e adversidade. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No que concerne aos aspectos sintáticos e semânticos do 
texto, é correto afirmar que, na linha 
 
(A) 2, o termo “em ascensão” consiste em complemento 

indireto da forma verbal “está”. 
(B) 10, “Das 27 unidades da Federação” representa o 

sujeito da oração à qual pertence. 
(C) 13, a forma verbal “houve” é intransitiva. 
(D) 18, a expressão “a respeito das” pode ser substituída 

por “a cerca das”, mantendo assim o sentido original 
da informação. 

(E) 21, o termo “desses profissionais” refere-se aos 
“arquitetos e urbanistas” mencionados no trecho anterior. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 4 a 7. 
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É oficial: Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado 
em 15 de dezembro, virou lei 

 
[17/1/2018] O Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista,

comemorado no dia 15 de dezembro, virou lei. A Lei
no 13.627/2018, que coloca a data no calendário oficial
brasileiro, foi sancionada pela Presidência da República no
dia 16 de janeiro. Trata-se de uma importante etapa do 
processo de valorização profissional iniciado pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos
conselhos de arquitetura e urbanismo das unidades da
Federação (CAU/UF) desde a respectiva criação, em 2011.
O CAU/BR começou a funcionar justamente no dia 15 de
dezembro, para que a implementação do conselho
coincidisse com a data de nascimento do maior arquiteto 
brasileiro, Oscar Niemeyer. 

“A instituição do Dia Nacional do Arquiteto e
Urbanista explicita, para a sociedade brasileira, a 
importância fundamental de nossa profissão na construção
do habitat humano; no planejamento e desenvolvimento das
cidades brasileiras, tornando-as inclusivas e sustentáveis; e
na organização do território nacional. Trata-se de um
momento histórico, coincidindo três datas: o
reconhecimento aos arquitetos, a data de fundação do
CAU/BR e o nascimento de Oscar Niemeyer, que tornou a
arquitetura brasileira referência para todo o mundo”, afirma
o presidente do CAU/BR. “De nossa parte, vamos seguir
promovendo campanhas de valorização profissional para
que a sociedade requisite e aproveite cada vez mais os
nossos serviços profissionais”. [...] 

A celebração já havia sido instituída normativamente
por meio da Resolução CAU/BR nº 8/2011. Agora, virou lei
e vale para todo o Brasil. Não se trata de um feriado, mas de
uma oportunidade para que arquitetos e urbanistas mostrem
à sociedade seu trabalho e sua importância para a segurança,
a economia, o conforto e a qualidade de vida nas cidades
brasileiras. 

 
Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/>.

Acesso em: 26 ago. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
A respeito das informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Tanto o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR) quanto os conselhos das unidades 
da Federação começaram a funcionar na mesma data, 
para assim homenagear o arquiteto Oscar Niemeyer. 

(B) A celebração de 15 de dezembro como o Dia 
Nacional do Arquiteto e Urbanista remete à 
valorização dos profissionais dessa área. 

(C) O Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista foi criado e 
instituído por lei em 2011. 

(D) A data escolhida para homenagear arquitetos e 
urbanistas coincide basicamente com a fundação do 
CAU/BR. 

(E) A data em homenagem aos arquitetos e urbanistas já 
existia, mas foi estabelecida como feriado nacional a 
partir da Lei nº 13.627/2018. 

 
 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Com relação à significação de palavras, para se manter o 
sentido dos vocábulos empregados no texto, é correto 
substituir 
 
(A) “sancionada” (linha 4) por vedada. 
(B) “requisite” (linha 26) por responda. 
(C) “coincidindo” (linha 20) por dissentindo. 
(D) “explicita” (linha 15) por evidencia. 
(E) “instituída” (linha 28) por transcorrida. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Acerca da acentuação gráfica de palavras do texto, assinale a 
alternativa que indica um vocábulo paroxítono e um 
proparoxítono. 
 
(A) “calendário” (linha 3) e “histórico” (linha 20). 
(B) “valorização” (linha 6) e “República” (linha 4). 
(C) “três” (linha 20) e “referência” (linha 23). 
(D) “criação” (linha 9) e “território” (linha 19). 
(E) “sustentáveis” (linha 18) e “instituída” (linha 28). 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
No período “‘A instituição do Dia Nacional do Arquiteto e 
Urbanista explicita, para a sociedade brasileira, a importância 
fundamental de nossa profissão na construção do habitat 
humano’” (linhas de 14 a 17), o sujeito classifica-se como 
 
(A) composto. 
(B) desinencial. 
(C) simples. 
(D) inexistente. 
(E) indeterminado. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões de 8 a 10. 
 

 
Disponível em: <http://www.cauro.gov.br>. Acesso em: 28 ago. 2018. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
No que tange à formação de palavras, é correto afirmar que o 
vocábulo “planejamento” é formado por 
 
(A) derivação prefixal. 
(B) aglutinação. 
(C) derivação regressiva. 
(D) parassíntese. 
(E) derivação sufixal. 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Considerando-se os aspectos sintáticos observados no texto, 
na oração “Concorda, Prefeito?”, quanto à classificação do 
termo sublinhado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Aposto 
(B) Vocativo 
(C) Adjunto adverbial 
(D) Complemento nominal 
(E) Adjunto adnominal 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
No que se refere às funções da linguagem, assinale a 
alternativa correspondente à função identificada no texto. 
 
(A) Referencial 
(B) Poética 
(C) Fática 
(D) Conativa 
(E) Metalinguística 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
Dos 1.322 candidatos que participaram de um concurso 
público em Rondônia, 755 são homens, 652 residem no 
estado de Rondônia e 215 são mulheres que não residem no 
estado de Rondônia. Sabendo que participaram do concurso 
homens e mulheres que residem em Rondônia e em outras 
unidades da Federação, assinale a alternativa que indica o 
número de mulheres candidatas residentes no estado de 
Rondônia. 
 
(A) 755 
(B) 352 
(C) 300 
(D) 652 
(E) 215 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 

0
0
0
1
0

1
0
1
0
1

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

 

 
Suponha que, no CAU/RO, cinco conselheiros foram eleitos 
para o Conselho Diretor. Na primeira reunião do conselho, 
eles deveriam eleger entre si um presidente; para tanto, 
fizeram uma eleição em que cada um deveria votar em outro 
conselheiro e não poderia votar em si mesmo. Cada um dos 
cinco conselheiros foi identificado com um número de 1 a 5, 
e os votos foram representados na matriz  

apresentada, na qual, para , se o conselheiro i votar no 
conselheiro j, então 1; caso contrário, 0. 
 
Com base nessas informações, o conselheiro que foi eleito 
presidente foi o identificado com o número 
 
(A) 5. 
(B) 1. 
(C) 3. 
(D) 2. 
(E) 4. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 13 ______________________  
 
De acordo com a ABNT NBR no 9.050/2004, que trata de 
acessibilidade a edificações, a inclinação de rampas deve ser 

calculada com a equação , em que i é a inclinação, 

em porcentagem, h é a altura do desnível e c é o 
comprimento da projeção horizontal. A mesma norma diz 
que uma rampa com inclinação de 5% deve ter altura 
máxima do desnível de 1,50 m. Qual deve ser o comprimento 
da projeção horizontal dessa rampa, em metros, para essa 
altura máxima? 
 
(A) 30  
(B) 15  
(C) 20  
(D) 10  
(E) 50  

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 
O CAU/RO possui três comissões: a Comissão de Atos 
Administrativos e Finanças (CAF), a Comissão de Ensino, 
Formação e Exercício Profissional (CEFEP) e a Comissão de 
Ética e Disciplina (CED). Cada uma possui um coordenador 
e dois membros. 
 
Com base nessas informações, suponha que a presidente do 
Conselho Diretor do CAU/RO precise escolher, entre os seis 
conselheiros estaduais titulares, os três coordenadores das 
referidas comissões. Sabendo que um conselheiro só pode 
coordenar uma comissão, de quantas maneiras distintas ela 
pode fazer essa escolha? 
 
(A) 3 
(B) 240 
(C) 20 
(D) 6 
(E) 120 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
João é arquiteto e Maria é engenheira civil. Ambos trabalham 
no CAU/RO. Considerando as informações apresentadas, 
assinale a alternativa que indica uma proposição com valor 
lógico verdadeiro. 
 
(A) João é arquiteto e Maria não é engenheira civil. 
(B) Se João não é arquiteto, então Maria é engenheira civil. 
(C) Se João é arquiteto, então Maria não é engenheira civil. 
(D) João não é arquiteto ou Maria não é engenheira civil. 
(E) João não é arquiteto e Maria não é engenheira civil. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Questões de 16 a 20 

 
Informações para responder às questões 16 e 17. 
 

 
 
Determinado gestor está elaborando um relatório com as 
atividades realizadas por diferentes arquitetos em certo 
projeto (P1, P2, P3 etc.), no mês de agosto. A imagem 
apresentada mostra uma planilha MS Excel 2016, versão em 
português, utilizada em parte do relatório. 
 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
Com base nessa imagem e nos conhecimentos relativos ao 
MS Excel 2016, versão em português, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A quantidade de atividades realizadas no referido mês 

pode ser calculada com a fórmula =SOMA(B2:B11). 
(B) Para calcular a quantidade de células que possuem o 

texto "parecer", independentemente de ser maiúsculo 
ou minúsculo e de estar no início, no meio ou no fim 
da frase, pode-se utilizar a fórmula 
=CONT.SE(B2:B11; "PARECER"). 

(C) Para calcular a quantidade de atividades realizadas no 
referido mês, pode-se utilizar a fórmula 
=CONT.SE(B2:B11). 

(D) Para calcular a quantidade de atividades realizadas no 
referido mês, pode-se utilizar a fórmula 
=CONT.NÚM(B2:B11). 

(E) Para calcular a quantidade de células que possuem o 
texto "parecer" em qualquer posição da frase, 
independentemente de maiúsculo ou minúsculo, 
pode-se utilizar a fórmula =CONT.SE(B2:B11; 
"*PARECER*"). 

 
Área livre 
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QUESTÃO 17 ______________________  
 

A fim de uniformizar o texto da coluna B, o gestor pretende 
transformar em maiúscula a primeira letra de cada palavra no 
intervalo B2:B11, e as demais letras em minúscula. Uma 
maneira de realizar essa tarefa é  
 

(A) clicar no ícone de orientação  do Excel. 

(B) criar uma coluna temporária e aplicar, em cada célula, 
a função MAIÚSCULA, referenciando as respectivas 
células do intervalo A2:B11. 

(C) criar uma coluna temporária e aplicar, em cada célula, 
a função PRI.MAIÚSCULA, referenciando as 
respectivas células do intervalo B2:B11. 

(D) selecionar cada palavra das células do intervalo 

B2:B11 e clicar nos ícones   e , para 
maiúscula e minúscula, respectivamente. 

(E) selecionar o intervalo B2:B11 e clicar no ícone  
do Excel. 

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 

Com relação ao PowerPoint 2016, versão em português, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) A opção instantâneo permite capturar uma tela de 
qualquer janela aberta no computador. 

(B) Seis imagens podem ser inseridas por slide ou tantas 
quantas forem possíveis até o preenchimento de 60% 
da tela de apresentação. 

(C) Imagens em movimento no formato .gif não são 
suportadas por esse editor. 

(D) A escolha de um layout só pode ser definida na 
criação de um novo slide. 

(E) Ele não possui a funcionalidade de exportar uma 
apresentação para um documento PDF. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 

Cloud computing, ou computação em nuvem, é um modelo 
recente de computação que permite ao usuário acessar uma 
grande variedade de aplicações e serviços em qualquer lugar, 
independentemente da plataforma, pela internet. 
 

O tipo de nuvem no qual os recursos são alocados em um 
servidor dentro da própria empresa ou em um servidor 
terceirizado, para uso exclusivo, é denominado nuvem 
 

(A) confidencial. 
(B) sigilosa. 
(C) pública. 
(D) privada. 
(E) híbrida. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 

Considerando hipoteticamente que Pedro receba um e-mail 
com um arquivo anexo e deseje respondê-lo ao remetente, é 
correto afirmar que, quando ele clicar no botão de responder, o  
 

(A) campo Para só permitirá preenchimento com o e-mail 
do remetente. 

(B) texto original do remetente será mantido. 
(C) campo Assunto não será preenchido automaticamente. 
(D) campo Para deverá ser preenchido. 
(E) arquivo anexo será reanexado automaticamente. 

 

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

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

Com a assinatura do Tratado de Petrópolis entre 
Brasil e Bolívia em 1903, mediante o qual houve a 
incorporação do Acre ao País, coube ao Brasil, além da 
indenização de dois milhões de libras esterlinas, a construção 
da Ferrovia Madeira-Mamoré. 
 

RIBEIRO, R. M.; OLIVEIRA, E. A. A. Q.; QUINTAIROS. C. R. Fatores 
críticos e cronológicos da evolução e delimitação dos ciclos econômicos do 

estado de Rondônia. Disponível em: <www.inicepg.univap.br>.  
Acesso em: 2 set. 2018, com adaptações. 

 
A respeito das informações do texto, é correto afirmar que a 
referida ferrovia viabilizaria, entre outras coisas, a (o) 
 
(A) integração do território peruano com o 

território brasileiro. 
(B) construção da Zona Franca de Manaus. 
(C) exportação da borracha silvestre do Brasil para 

a Bolívia. 
(D) integração entre os produtores do norte e do sul do País. 
(E) o escoamento dos produtos bolivianos para 

o atlântico. 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Desde a criação de Rondônia como estado da Federação 
brasileira em 1981, essa unidade federativa apresentava uma 
dinâmica populacional de crescimento bem diferente da 
média nacional. Esse crescimento esteve ligado às atividades 
econômicas desenvolvidas na região. 
 
Acerca da dinâmica populacional e das principais atividades 
econômicas desenvolvidas no estado de Rondônia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O setor industrial, no estado de Rondônia, tornou-se o 

principal atrativo de imigrantes. 
(B) Em meados da década de 1980, as atividades 

extrativistas nos seringais de Rondônia 
representavam 50% do produto interno bruto (PIB) 
nacional, atraindo muitos sulistas para a região. 

(C) O crescimento populacional do estado de Rondônia, 
durante a década de 1980, ocorreu em razão do forte 
fluxo migratório para a região. 

(D) O grande crescimento populacional do estado de 
Rondônia ocorreu em razão do aumento da taxa de 
fecundidade, bem superior à média nacional. 

(E) A exploração agrícola do trigo, ainda hoje, é a 
principal atividade econômica do estado de Rondônia 
e é responsável pelo aumento do fluxo migratório. 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 

Porto Velho foi criada por desbravadores por volta de 
1907, durante a construção da Estrada de Ferro  
Madeira-Mamoré. Fica nas barrancas da margem direita do rio 
Madeira, o maior afluente da margem direita do rio Amazonas.  
 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 2 set. 2018. 
 

Em relação à cidade de Porto Velho, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Foi construída com a força da mão de obra dos 
barbadianos, entre outros. 

(B) Surgiu no local das atividades portuárias de Santo 
Antônio, denominado inicialmente de Porto Novo. 

(C) Representou a primeira cidade planejada a ser 
construída no Brasil. 

(D) Localizava-se em território boliviano, que, mais 
tarde, foi adquirido pelo Brasil. 

(E) Está situada no sudeste do estado de Rondônia, 
próximo à mesorregião de Guajará-Mirim. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 

A partir da segunda metade do século 20, a 
reprodução do modelo capitalista materializou-se em 
diferentes aspectos sobre o território brasileiro. Em relação à 
Amazônia, “fronteira de recursos” e (ou) “fronteira do 
capital”, fazia-se necessário moldá-la ou estabelecer nela os 
alicerces para a respectiva inserção, tanto ao capital nacional 
como ao internacional. 
 

Disponível em: <http://www.eumed.net>.  
Acesso em: 2 set. 2018, com adaptações. 

 

No que se refere ao processo de integração da Amazônia ao 
modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo 
governo brasileiro, assinale a alternativa que corresponde a 
uma ação governamental com esse objetivo. 
 

(A) Redução de investimentos públicos para coibir a 
criação de usos mais produtivos da terra e dos 
recursos naturais. 

(B) Fomento somente das atividades extrativistas na 
região amazônica e preservação da biodiversidade. 

(C) Impedimento do acesso de trabalhadores sem-terra à 
região, conduzindo os fluxos migratórios para o 
sudeste do País. 

(D) Adoção do Plano de Integração Nacional (PIN) para 
promover a integração inter-regional. 

(E) Definição de políticas públicas que beneficiem 
igualmente todos os grupos sociais presentes na 
região amazônica. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 

Na Amazônia Legal, pode-se afirmar que, de modo 
geral, o processo histórico de ocupação de seu espaço 
impactou severamente o meio natural, indicando a 
necessidade de modificação do padrão produtivo que permita 
a ampliação e a distribuição equitativa dos benefícios 
econômicos e sociais alcançados e, ao mesmo tempo, afaste 
o risco de comprometimento irreversível da capacidade de 
suporte dos ecossistemas. 
 

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

No que tange ao processo de ocupação do solo na Amazônia 
Legal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A ocupação do vasto território amazônico foi 

mediada por populações indígenas e quilombolas 
interessadas nas vantagens econômicas da venda dos 
próprios territórios. 

(B) A pecuária extensiva mostrou-se responsável pela 
degradação do solo e pela crescente insustentabilidade 
ecológica e econômica dele. 

(C) O modelo de desenvolvimento econômico aplicado 
na Amazônia Legal priorizou os povos da floresta. 

(D) O fechamento da Rodovia Belém-Brasília garantiu o 
isolamento e a proteção dos ecossistemas ameaçados. 

(E) O desenvolvimento sustentável norteou as ações 
governamentais e definiu, desde o início da 
ocupação, o respeito ao meio natural. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
A respeito das autarquias, é correto afirmar que são pessoas 
 
(A) jurídicas de direito público, autorizada a instituição 

por lei específica, e integram a administração direta. 
(B) jurídicas de direito privado, criadas por lei, e 

integram a administração direta. 
(C) jurídicas de direito público, autorizada a instituição por 

lei específica, e integram a administração indireta. 
(D) jurídicas de direito público, criadas por lei, e 

integram a administração indireta. 
(E) sui generis, criadas por lei, e integram a 

administração direta.  
 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
A respeito do abuso de poder, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O abuso de poder pode revestir-se exclusivamente da 

forma comissiva, porque é a única forma capaz de 
afrontar a lei e causar lesão a direito individual do 
administrado. 

(B) O abuso de poder pode ocorrer na espécie excesso de 
poder quando o agente público atua fora dos limites 
da respectiva esfera de competências. 

(C) O abuso de poder pode ocorrer na espécie desvio de 
poder quando o agente, embora dentro da própria 
órbita de competências, acata a finalidade explícita 
ou implícita na lei que determinou a atuação deste. 

(D) Os atos praticados com abuso de poder na espécie 
excesso de poder afrontam o princípio da supremacia 
do interesse público e são nulos por vício no motivo. 

(E) Os atos praticados com abuso de poder na espécie 
desvio de finalidade são anuláveis por vício na 
competência. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
A respeito da extinção dos atos administrativos, é correto 
afirmar que a revogação 
 
(A) é a retirada, do mundo jurídico, de um ato válido, mas 

que, segundo critério discricionário da administração, 
tornou-se importuno ou inconveniente. 

(B) deve ocorrer quando há vício no ato, relativo à 
legalidade ou à legitimidade. 

(C) é a extinção do ato administrativo quando o 
respectivo beneficiário deixa de cumprir os requisitos 
que deveria permanecer atendendo, como exigência 
para a manutenção do ato e respectivos efeitos. 

(D) é o desfazimento do ato administrativo pelo mero 
cumprimento normal dos efeitos deste. 

(E) é a norma jurídica que impede que um ato 
administrativo continue existindo. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
Determinado ente federativo pretende contratar um escritório 
de arquitetura de renome internacional, o qual conta com 
profissionais de notória especialização e natureza singular de 
serviços, para a criação de um projeto arquitetônico com 
vistas à construção de um ponto turístico.  
 
A respeito do contrato em comento, é correto afirmar que o 
ente federativo 
 
(A) deverá obrigatoriamente efetuar licitação na 

modalidade concorrência. 
(B) não precisará efetuar licitação, tendo em vista que ela 

é dispensável. 
(C) deverá obrigatoriamente efetuar licitação na 

modalidade concurso. 
(D) não precisará efetuar licitação, tendo em vista que ela 

é dispensada. 
(E) não precisará efetuar licitação, tendo em vista que ela 

é inexigível. 
 

QUESTÃO 30 _______________________  
 

A respeito da Lei no 10.520/2002, que traz a modalidade de 
licitação denominada pregão, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Para aquisição de bens e serviços comuns, deverá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão. 

(B) O prazo de validade das propostas será de 90 dias. 
(C) Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

(D) É obrigatória a exigência de garantia de proposta nas 
licitações na modalidade pregão. 

(E) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio deverão 
ser desempenhadas por militares. 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 
e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal - CAUs foram criados por meio da Lei  
no 12.378/2010. O artigo 24 dessa lei determina que o 
CAU/BR e os CAUs são 
 

(A) fundações dotadas de personalidade jurídica de 
direito público. 

(B) autarquias com autonomia administrativa e 
financeira. 

(C) fundações com estrutura federativa. 
(D) autarquias cujas atividades serão custeadas pelas 

próprias rendas e por aporte da União. 
(E) autarquias dotadas de personalidade jurídica de 

direito privado. 
 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
O capítulo II da Resolução CAU/BR no 139/2017 refere-se  
ao cargo de conselheiro do CAU/BR e do CAU/UF. Em 
relação ao tema abordado na referida resolução, assinale a 
alternativa correta. 
 

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

(B) Os mandatos de conselheiro titular e de suplente de 
conselheiro terão duração de dois anos. 

(C) Ao arquiteto e urbanista é permitido ocupar o cargo 
de conselheiro de um mesmo conselho, federal, 
estadual ou distrital, por três mandatos sucessivos, 
estando ele na condição de conselheiro titular ou de 
suplente de conselheiro, conforme atos normativos do 
CAU/BR. 

(D) A conselheiro titular e a suplente de conselheiro, 
licenciado ou não, é facultado assumir cargo ou 
função administrativa, com ou sem remuneração, no 
CAU/BR ou em CAU/UF, no período do respectivo 
mandato. 

(E) Ao suplente de conselheiro é facultado, desde que 
sem ônus para o CAU/BR ou para o respectivo 
CAU/UF, participar de reuniões, com direito a voz e 
sem direito a voto. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Paulo é arquiteto com registro regular no CAU/RO e 
pretende solicitar, em março de 2019, a interrupção do 
registro. Com base nessa situação hipotética e considerando a 
Resolução CAU/BR no 18/2012, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Após o deferimento da solicitação de interrupção do 
registro, Paulo ainda poderá solicitar Certidão de 
Acervo Técnico (CAT). 

(B) A interrupção do registro será concedida pelo prazo 
máximo de dois anos e deverá ser renovada, caso seja 
de interesse de Paulo. 

(C) Não haverá débito de anuidade para o ano de 2019. 
(D) Na reativação do registro profissional, Paulo deverá 

realizar o pagamento de uma anuidade completa, 
independentemente do mês em que for solicitada 
a reativação. 
 

(E) Caso Paulo exerça atividades como arquiteto no 
período de interrupção do registro, o CAU/RO não 
poderá cancelar essa interrupção, mas poderá exigir o 
pagamento de multa pela infração. 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Considerando a Resolução CAU/BR no 26/2012, que dispõe 
acerca do registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou 
estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por 
instituições de ensino superior estrangeiras, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Somente estrangeiros portadores de visto permanente 

no Brasil e com posse da cédula de identidade 
brasileira poderão solicitar o registro profissional de 
arquiteto e urbanista diplomado em instituição de 
ensino superior estrangeira. 

(B) O registro profissional do arquiteto e urbanista 
diplomado em instituição de ensino superior 
estrangeira deverá ser feito exclusivamente no 
CAU/BR. 

(C) O registro profissional do arquiteto e urbanista 
diplomado em instituição de ensino superior 
estrangeira poderá ser concedido a arquiteto e 
urbanista com residência apenas no exterior. 

(D) O registro profissional do arquiteto e urbanista 
diplomado em instituição de ensino superior 
estrangeira é válido em todo o território nacional. 

(E) Todo diploma expedido por instituição de ensino 
superior estrangeira, apresentado para o requerimento 
do registro profissional do arquiteto e urbanista, 
deverá ser acompanhado da tradução juramentada, 
independentemente do país de expedição. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
Com base na Resolução CAU/BR no 28/2012, que dispõe a 
respeito do registro e da alteração e da baixa de registro de 
pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos CAU/UF, 
assinale a alternativa correspondente à condição que obriga a 
pessoa jurídica registrada no referido conselho a solicitar a 
baixa do respectivo registro. 
 
(A) Ausência de arquiteto e urbanista responsável técnico 

pela pessoa jurídica. 
(B) Contexto no qual esteja respondendo a processo no 

âmbito do CAU. 
(C) Situação de irregularidade fiscal junto à Receita 

Federal. 
(D) Alteração do contrato social, com a inclusão de novo 

arquiteto e urbanista. 
(E) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) em 

aberto. 
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QUESTÃO 36 ______________________  
 
Determinada arquiteta nascida nos Estados Unidos, sem 
domicílio no Brasil, que fez o curso de arquitetura no 
Canadá, teve o respectivo diploma revalidado por uma 
instituição de ensino nacional credenciada e recebeu uma 
proposta de contrato temporário de trabalho no estado de 
Rondônia, sendo orientada a fazer o registro no CAU/RO. 
 
Com base nessa situação hipotética e considerando-se a 
Resolução CAU/BR no 35/2012, é correto afirmar que a 
mencionada arquiteta poderá solicitar o registro 
 
(A) definitivo, que valerá apenas para o estado de 

Rondônia. 
(B) definitivo, que valerá para todo o território nacional. 
(C) temporário, que valerá para todo o território nacional. 
(D) temporário, que valerá somente para o estado de 

Rondônia. 
(E) extraordinário, que valerá para o período de duração 

do contrato de trabalho em Rondônia. 
 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
A Resolução CAU/BR no 67/2013 trata dos direitos autorais 
em arquitetura e urbanismo e estabelece normas e condições 
para o registro de obras intelectuais no CAU. Com base 
nessa resolução, é correto afirmar que os direitos autorais 
patrimoniais sobre uma obra perduram por 
 
(A) prazo indeterminado, a partir do registro da obra 

no CAU. 
(B) 70 anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano 

subsequente ao do registro da obra no CAU. 
(C) 35 anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano 

subsequente ao do falecimento do autor da obra 
intelectual protegida. 

(D) 35 anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano 
subsequente ao do registro da obra no CAU. 

(E) 70 anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano 
subsequente ao do falecimento do autor da obra 
intelectual protegida. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
A Resolução CAU/BR no 83/2014 disciplina o registro, em 
caráter excepcional, em razão de ordem judicial, de 
arquitetos e urbanistas egressos de cursos de arquitetura e 
urbanismo não reconhecidos na forma da Lei no 9.394/1996. 
O registro previsto nessa resolução 
 
(A) será feito em caráter provisório, com validade 

máxima de dois anos. 
(B) não poderá conter, no próprio processo, qualquer 

anotação que indique a situação sub judice da 
concessão. 

(C) será cancelado caso o reconhecimento do curso seja 
concedido com restrições pelo Ministério da 
Educação. 

(D) prevê a emissão da carteira de identidade profissional 
somente após o reconhecimento do curso ou 
determinação judicial. 

(E) será feito em caráter definitivo e poderá ser cancelado 
a critério do presidente do CAU/BR. 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
A Resolução CAU/BR no 93/2014 dispõe a respeito da 
emissão das certidões pelos CAU/UF. No que tange ao 
conteúdo dessa resolução, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

(CAT-A) é a única dessa resolução com previsão de 
cobrança de taxa de expediente para a emissão. 

(B) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) tem a validade 
de 180 dias. 

(C) Todas as certidões previstas na mencionada resolução 
têm validade indeterminada. 

(D) Após a emissão, a CAT-A não poderá ser anulada. 
(E) A veracidade e a exatidão das informações e dos 

dados técnicos constantes do atestado exigido para a 
emissão da CAT-A são de responsabilidade do 
arquiteto e urbanista solicitante. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Segundo a Resolução CAU/BR no 162/2018, o exercício das 
atividades de engenharia de segurança do trabalho é 
permitido, exclusivamente, ao arquiteto e urbanista que seja 
 
(A) portador de certificado de conclusão de curso de 

graduação em arquitetura e de curso técnico de 
engenharia. 

(B) portador de certificado de conclusão de curso de 
graduação em arquitetura e de especialização em 
direito do trabalho. 

(C) portador de certificado de curso de especialização em 
engenharia de segurança do trabalho, realizado em 
caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho. 

(D) portador de certificado de conclusão de 
especialização em segurança, realizado em caráter 
prioritário pelo CAU. 

(E) portador de registro de engenharia de segurança do 
trabalho, expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia. 

 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
De acordo com a Resolução CAU/BR no 22/2012, que dispõe 
acerca da fiscalização do exercício profissional de arquitetura 
e urbanismo, relativamente aos ritos de fiscalização, assinale 
a alternativa correta.  
 
(A) Se constatada a ocorrência de infração, a pessoa 

física ou jurídica tem o prazo de 30 dias para 
regularizar a situação. 

(B) A pessoa física notificada pela ocorrência de duas ou 
mais infrações no período de 180 dias, será 
considerada reincidente. 

(C) Em caso de infração gravíssima, o auto de infração 
deverá ser instaurado de imediato, sem prévia 
notificação.  

(D) É defeso que o auto de infração identifique o nome e 
o endereço do contratante. 

(E) A notificação lavrada pelo agente de fiscalização 
deve conter a descrição detalhada da irregularidade 
constatada e a devida capitulação desta e da 
penalidade cabível.  
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QUESTÃO 42 ______________________  
 
Atividade que consiste em observar manifestações de 
determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições 
previamente estabelecidas, coletando dados e analisando-os 
com vistas à obtenção de conclusões. 
 

Conforme a Resolução CAU/BR no 21/2012, a atividade 
descrita denomina-se 
 

(A) extensão. 
(B) mensuração. 
(C) monitoramento. 
(D) experimentação. 
(E) especificação. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Em conformidade com a Resolução CAU/BR no 52/2013, 
que aprovou o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, 
assinale a alternativa correspondente a uma conduta que 
esteja de acordo com os preceitos ético-profissionais. 
 

(A) Não deixar de se associar a pessoas que estejam sob 
sanção disciplinar suspensa pelo respectivo conselho 
profissional, em respeito ao princípio da presunção de 
inocência.  

(B) Defender o direito de crítica intelectual fundamentada 
sobre as técnicas da arquitetura e urbanismo, 
colaborando para o seu aperfeiçoamento e 
desenvolvimento. 

(C) Oferecer vantagem visando a favorecer indicação de 
eventuais futuros contratantes. 

(D) Exercer a atividade de crítica de arquitetura e 
urbanismo a fim de obter vantagens concorrenciais. 

(E) Associar seu nome a organizações, mesmo sem a real 
participação nos serviços por elas prestados, a fim de 
divulgá-lo. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 

Com base na Resolução CAU/BR no 143/2017, que dispõe 
quanto às normas para condução de processo  
ético-disciplinar no âmbito dos CAU/UF e do CAU/BR, 
assinale a alternativa correta.  
 

(A) Denúncia de fonte não identificada não pode ensejar na 
instauração, de ofício, de processo ético-disciplinar.  

(B) O denunciado deve ser obrigatoriamente assistido por 
advogado.  

(C) Em razão do interesse público, é possível que provas 
obtidas por meios ilícitos sejam admitidas no 
processo ético-disciplinar.  

(D) Em virtude do custo elevado, a prova pericial não é 
admitida no processo ético-disciplinar. 

(E) Em regra, o julgamento dos processos ético-disciplinares 
compete ao CAU/UF, com jurisdição no local em que for 
praticada a infração. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
Com relação à Resolução CAU/BR no 153/2017, que dispõe 
a respeito do parcelamento de multas aplicadas por infração 
às disposições do exercício profissional ou da ética e da 
disciplina, assinale a alternativa correta.  

(A) O parcelamento das multas apenas é permitido se o 
valor da dívida for superior a dois salários mínimos.  

(B) O parcelamento não poderá exceder ao quantitativo 
de 12 parcelas. 

(C) O valor da parcela não poderá ser inferior ao valor da 
anuidade vigente.  

(D) O prazo de vencimento da primeira parcela será de 15 
dias após o reconhecimento da dívida.  

(E) O Termo de Confissão de Dívida deve ser assinado 
pelo devedor e por duas testemunhas.  

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
No que concerne às anuidades previstas na Resolução 
CAU/BR no 121/2016, assinale a alternativa correta.  
 
(A) As pessoas jurídicas de direito público e privado 

devem pagar anuidade ao CAU da unidade da 
Federação do local da respectiva constituição. 

(B) Os arquitetos e urbanistas com mais de 15 anos de 
formados têm direito à redução do valor da anuidade 
em até 20%. 

(C) Os arquitetos e urbanistas recém-formados ficarão 
isentos do pagamento da anuidade durante o primeiro 
ano de formado.  

(D) O pagamento da anuidade de determinado exercício 
não configurará quitação de débitos de exercícios 
anteriores eventualmente pendentes. 

(E) A suspensão do registro de arquiteto e urbanista 
somente poderá ocorrer após o inadimplemento de 
duas anuidades seguidas.  

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
A Resolução CAU/RO no 154/2017 aprovou a 
regulamentação da aplicação de sanções de natureza  
ético-disciplinar às sociedades de prestação de serviços com 
atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo. Com 
relação a esse normativo, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A responsabilização das sociedades de prestação de 

serviços com atuação nos campos da arquitetura e do 
urbanismo será cabível apenas se houver a 
constatação de prejuízos ao meio ambiente natural. 

(B) Os arquitetos que possuem responsabilidade técnica 
direta com a atividade que incorra em indícios de 
falta de ética deverão ser, juntamente com a pessoa 
jurídica, denunciados, processados e julgados em 
coautoria de infração ético-disciplinar. 

(C) O dano material reversível é uma circunstância 
atenuante da responsabilização das sociedades de 
prestação de serviços com atuação nos campos da 
arquitetura e do urbanismo.  

(D) O dano irreversível ao meio ambiente natural e 
construído, causado por sociedade de prestação de 
serviços, com atuação nos campos da arquitetura e do 
urbanismo, implica o encerramento das atividades da 
pessoa jurídica.  

(E) Os sócios das sociedades de prestação de serviços 
com atuação nos campos da arquitetura e do 
urbanismo, que causarem dano ao patrimônio cultural 
não poderão ser responsabilizados se o dano causado 
for temporário.  
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QUESTÃO 48 ______________________  
 
Com base na Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A pessoa física sem registro no CAU, que se apresente 

como arquiteto e urbanista, caso não realize atos 
privativos da profissão, não será enquadrada no exercício 
ilegalmente da profissão de arquiteto e urbanista.  

(B) O arquiteto e urbanista tem o dever de acompanhar a 
implantação ou a execução de projeto ou trabalho da 
própria autoria, pessoalmente ou por meio de preposto. 

(C) Desde que preste serviços de arquitetura e urbanismo, 
a pessoa jurídica pode fazer uso das expressões 
“arquitetura” ou “urbanismo”, mesmo que não haja 
arquiteto e urbanista entre os sócios ou entre os 
empregados permanentes. 

(D) Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e 
urbanista, tanto em projeto como em obra dele 
resultante, somente poderão ser feitas mediante 
consentimento por escrito da pessoa natural titular 
dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário. 

(E) Ao arquiteto e urbanista é proibida a interrupção de 
registro profissional no CAU por tempo 
indeterminado, salvo por justo motivo. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
A respeito da criação e da organização do CAU/BR e dos 
CAUs, previstas na Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa 
correta.  
 
(A) Os presidentes do CAU/BR e dos CAUs prestarão, 

anualmente, suas contas ao Tribunal de Contas da União. 
(B) O mandato dos conselheiros do CAU/BR é de quatro 

anos, sendo vedada a recondução.  
(C) O presidente do CAU/BR só poderá ser destituído do 

cargo por meio de ação judicial.  
(D) As subvenções não serão consideradas recursos 

dos CAUs.  
(E) O CAU/BR e os CAUs não gozam de imunidade a 

impostos. 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
No que tange à cobrança de valores pelos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos estados e do Distrito Federal, 
disposta na Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A existência de dívidas pendentes obstará o 

desligamento do CAU. 
(B) O atraso no pagamento da anuidade ensejará na 

cobrança judicial dos valores devidos. 
(C) O atraso no pagamento de anuidade sujeita o 

responsável à suspensão do exercício profissional. 
(D) O inadimplemento da anuidade será comunicado aos 

órgãos de proteção ao crédito. 
(E) As multas por violação da ética são imprescritíveis.  

 
Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

CAU/BR regulamenta direitos autorais na arquitetura e urbanismo 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR) aprovou nessa quinta-feira, 5 de dezembro de 2013, resolução que 
dispõe a respeito dos direitos autorais em arquitetura e urbanismo. A norma considera que projetos, obras e demais trabalhos 
técnicos de criação no âmbito da arquitetura e do urbanismo são obras intelectualmente protegidas. 

“Acredito que essa resolução, junto com a que define as atribuições privativas da profissão e o Código de Ética, formam a 
base para a boa prática profissional da arquitetura e urbanismo”, afirma o conselheiro Antônio Francisco de Oliveira, coordenador 
da Comissão de Exercício Profissional. “Na elaboração dessa resolução, abrimos vários canais para a participação da categoria, 
contando com a ajuda de especialistas e consultas à legislação nacional e internacional, além das contribuições encaminhadas 
pelos CAU/UF e pelos arquitetos em geral”, diz o coordenador. 

 
Disponível em: <http://www.caubr.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2018, com adaptações. 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema “direitos autorais e arquitetura”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) a importância da Resolução CAU/BR no 67/2013 para o exercício da profissão de arquiteto; 
b) o registro de obra intelectual no CAU; 
c) a utilização e a divulgação do nome do autor em publicidade; e 
d) o plágio em arquitetura e urbanismo. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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