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( A r q u i t e t o  e  U r b a n i s t a )  

Tipo “A” 
 
 
 

Data e horário da prova: 

Domingo, 13/1/2019, às 14 h.
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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 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: 

 

Somos do tamanho que sonhamos. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como 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, bem como 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 respostas da prova objetiva, devidamente assinada e a folha de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 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 nenhuma 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 nenhum 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:  
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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; 

 CAUs referente a Conselhos de Arquitetura e Urbanismo; e 
 CAU/AC referente a Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Acre. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 

 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 

Campanha do Dia do Arquiteto e Urbanista terá 100 
milhões de telespectadores 

 
O tema da campanha relaciona arquitetura e urbanismo  

com felicidade, autoestima, bem-estar e saúde 
 

(1/12/2018) Para mostrar a toda a sociedade brasileira a
importância do trabalho do arquiteto e urbanista, o tema da 
campanha do CAU/BR, comemorativa do Dia Nacional do
Arquiteto e Urbanista 2018 (15 de dezembro), é “Arquitetura e
Urbanismo fazem diferença. E tornam a vida mais feliz”. A estreia 
ocorreu em 1º de dezembro com a colocação no ar do hotsite da 
campanha: <www.caubr.gov.br/fazdiferenca>. [...]  

O conceito da campanha busca relacionar arquitetura
e urbanismo com felicidade, autoestima, bem-estar e saúde.
“Arquitetos e urbanistas são profissionais capazes de
interpretar a identidade de cada pessoa e de cada grupo e
criar, de acordo com seus desejos e suas necessidades, o 
espaço que lhes cabe neste mundo. Cidades, casas, edifícios,
lojas, parques e as mais diversas soluções de arquitetura e
urbanismo que transformam vidas. Soluções que fazem bem
para todos”, dizem os anúncios. 

Disponível em: <http://www.caubr.gov.br>.
Acesso em: 10 dez. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 ____________________________  
 
No que concerne às informações do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A finalidade do texto foi a de apresentar o dia 15 de 

dezembro como o Dia Nacional do Arquiteto e 
Urbanista. 

(B) Segundo o texto, em 2018, o Dia Nacional do 
Arquiteto e Urbanista foi antecipado de 15 para 
1º de dezembro em razão da estreia da referida 
campanha. 

(C) O objetivo principal do texto é descrever o campo de 
atuação de arquitetos e urbanistas. 

(D) Do texto depreende-se que a campanha do CAU/BR 
para o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista 2018 
objetivou também humanizar a profissão de arquiteto 
e urbanista. 

(E) De acordo com o texto, a arquitetura apresenta 
soluções e o urbanismo transforma vidas. 

 

QUESTÃO 2 ____________________________  
 
No que se refere ao primeiro parágrafo do texto, e 
considerando o emprego contextual das palavras, assinale a 
alternativa que apresenta apenas substantivos. 
 

(A) “sociedade” (linha 1); “tema” (linha 2); “estreia” 
(linha 5). 

(B) “importância” (linha 2); “comemorativa” (linha 3); 
“vida” (linha 5). 

(C) “brasileira” (linha 1); “diferença” (linha 5); “mais” 
(linha 5). 

(D) “toda” (linha 1); “colocação” (linha 6); “campanha” 
(linha 7). 

(E) “arquiteto” (linha 2); “dezembro” (linha 4); “feliz” 
(linha 5). 

 

QUESTÃO 3 ____________________________  
 
No que tange à classificação do vocábulo “que” na oração 
“‘Soluções que fazem bem para todos’” (linhas 15 e 16), 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Conjunção coordenativa aditiva 
(B) Pronome indefinido 
(C) Pronome relativo 
(D) Conjunção subordinativa integrante 
(E) Partícula de realce 

 

QUESTÃO 4 ____________________________  
 
Assinale a alternativa correspondente ao processo de 
formação da palavra “bem-estar” (linha 9). 
 

(A) Derivação parassintética 
(B) Derivação regressiva 
(C) Composição por aglutinação 
(D) Derivação imprópria 
(E) Composição por justaposição 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 5 a 7. 
 

 

 
 

 
1 
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10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 
 
 

24 
 
 

O que é arquitetura? 
 

Definir o que seja arquitetura, tal como ela significa
na atualidade, é como tentar fazê-lo para as demais artes,
técnicas ou ciências, pois, em um mundo complexo e sujeito
a mudanças tão aceleradas, a dinâmica da vida torna
indispensável um constante reexame do pensamento teórico
e prático. Entretanto, há um notável consenso acerca da
definição dada a seguir, conforme foi sugerida, já em 1940,
pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa (1902-1998): 

“Arquitetura é antes de mais nada construção, mas
construção concebida com o propósito primordial de ordenar 
e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a
determinada intenção. E, nesse processo fundamental de
ordenar e expressar-se, ela se revela igualmente arte plástica,
porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o
arquiteto desde a germinação do projeto até a conclusão
efetiva da obra, há sempre, para cada caso específico, certa
margem final de opção entre os limites – máximo e mínimo –
determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica,
condicionados pelo meio, reclamados pela função ou
impostos pelo programa, – cabendo então ao sentimento
individual do arquiteto, no que ele tem de artista, portanto,
escolher, na escala dos valores contidos entre dois valores
extremos, a forma plástica apropriada a cada pormenor em
função da unidade última da obra idealizada.” 
 

COSTA, Lúcio (1902-1998). Considerações sobre arte contemporânea
(1940). In: Lúcio Costa. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das

Artes, 1995 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 ____________________________  
 
Em relação à interpretação do texto, infere-se que a (o) 
 

(A) arquitetura consiste basicamente na construção de 
uma obra para organização de algum espaço 
predeterminado. 

(B) definição de Lúcio Costa para arquitetura ressalta a 
responsabilidade do arquiteto na consecução 
da obra. 

(C) conceito sugerido pelo arquiteto Lúcio Costa 
confunde-se com arte plástica. 

(D) arquitetura, de forma recorrente, depara-se com 
incontáveis problemas que acompanham o projeto 
do início ao fim. 

(E) significado de arquitetura é objetivo e técnico, 
tratando-se da ordenação de um local por meio da 
construção de um espaço para determinada 
finalidade. 

 

QUESTÃO 6 ____________________________  
 
Considerando o sentido de vocábulos utilizados no texto, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) “complexo” (linha 3) = rudimentar 
(B) “consenso” (linha 6) = debate 
(C) “primordial” (linha 10) = subsequente 
(D) “defronta” (linha 14) = esgueira 
(E) “preconizados” (linha 18) = recomendados 

 
 

QUESTÃO 7 ____________________________  
 
Na oração ‘“porquanto nos inumeráveis problemas com que 
se defronta o arquiteto”’ (linhas 14 e 15), o termo sublinhado 
exerce a função de 
 

(A) objeto direto. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) sujeito. 
(D) predicado. 
(E) objeto indireto. 

 
Texto 3 para responder às questões de 8 a 10. 
 

 

 
Disponível em: <tracodoarquiteto.blogspot.com>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
 

QUESTÃO 8 ____________________________  
 
Na oração “Seu projeto também não possui esquinas”, a forma 
verbal é 
 

(A) transitiva direta. 
(B) intransitiva. 
(C) transitiva indireta. 
(D) de ligação. 
(E) transitiva direta e indireta. 

 

QUESTÃO 9 ____________________________  
 
No terceiro quadrinho, os vocábulos “também” e “não” 
expressam, respectivamente, circunstâncias de 
 

(A) afirmação e negação. 
(B) tempo e modo. 
(C) afirmação e ordem. 
(D) inclusão e negação. 
(E) dúvida e exclusão. 

 

QUESTÃO 10 ___________________________  
 
Quanto à classificação gramatical do termo “você”, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Preposição acidental 
(B) Pronome de tratamento 
(C) Conjunção integrante 
(D) Interjeição 
(E) Substantivo abstrato 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
Considere as proposições a seguir. 
 
p: Tony fala inglês; 
q: Antônio fala português. 
 
Qual é a tradução para a linguagem corrente da proposição 
~ ∧ ~ ? 
 
(A) Não é verdade que Tony fala inglês e que Antônio não 

fala português. 
(B) Tony fala inglês e Antônio não fala português. 
(C) Não é verdade que Tony fala inglês e que Antônio fala 

português. 
(D) Tony fala inglês ou Antônio não fala português. 
(E) Se Tony fala inglês, então Antônio fala português. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
Considere as seguintes proposições: 
 
A: O número 10 é ímpar; 
B: A raiz quadrada de 16 é um número inteiro. 
 
Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A conjunção entre as duas proposições tem valor 
lógico verdade. 

(B) A disjunção entre as duas proposições tem valor 
lógico falso. 

(C) A condicional entre as duas proposições tem valor 
lógico verdade. 

(D) A bicondicional entre as duas proposições tem valor 
lógico verdade. 

(E) A negação de ambas as proposições tem valor lógico 
falso. 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que o CAU/AC designou 
determinada equipe para realizar a fiscalização em uma obra 
de grande porte na capital do estado. Sabendo que, para esse 
tipo de obra, a probabilidade de encontrar irregularidades 
referentes ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é 
de 30% e de encontrar irregularidades referentes à placa de 
identificação da obra e responsáveis técnicos é de 40%, 
assinale a alternativa que indica a probabilidade de se 
encontrar as duas situações na obra a ser visitada. 
 
(A) 70% 
(B) 1,2% 
(C) 0,07 
(D) 10% 
(E) 0,12 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
A resolução CAU/BR no 158/2017 fixou os seguintes valores 
para a taxa de expedição de carteiras de identificação 
profissional de arquiteto e urbanista: 
 
I. carteiras de identificação profissional definitiva: R$ 60,00; 
II. carteiras de identificação profissional provisória: R$ 25,00. 
 
Se, no mês passado, foram expedidas 80 carteiras pelo 
CAU/AC, e o valor arrecadado foi de R$ 2.980,00, é correto 
afirmar que foram expedidas 
 

(A) mais de 30 carteiras de identificação profissional 
definitiva. 

(B) menos de 40 carteiras de identificação profissional 
provisória. 

(C) igual número de carteiras de identificação 
profissional definitiva e de identificação 
profissional provisória. 

(D) mais de 50 carteiras de identificação profissional 
provisória. 

(E) menos de 26 carteiras de identificação profissional 
definitiva. 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 
Uma obra é composta por 3 ambientes. O projeto prevê que as 
paredes de cada um desses ambientes deverão ser pintadas em 
uma cor diferente das paredes dos demais. Sabendo que estão 
disponíveis 5 cores diferentes de tinta, de quantas maneiras 
diferentes o projeto poderá ser executado? 
 

(A) 15 
(B) 60 
(C) 30 
(D) 45 
(E) 90 

 
Área livre 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Os protocolos que podem ser utilizados pelos correios 
eletrônicos para envio e recebimento de mensagens de e-mail 
são, respectivamente, 
 
(A) SMTP e IMAP. 
(B) SMTP e HTTP. 
(C) POP e IMAP. 
(D) IMAP e POP. 
(E) IMAP e FTP. 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
Com que fórmula padrão do Excel 2016, versão em português, 
para Windows, é possível remover o traço e o ponto do texto 
123.456.789-10 contido na célula F4? 
 
(A) =REMOVER(REMOVER (F4;".";"");"-";"") 
(B) =SUBSTITUIR(F4;"-";"")+SUBSTITUIR(F4;".";"") 
(C) =E(SUBSTITUIR(F4;"-";"");SUBSTITUIR(F4;".";"")) 
(D) =TIRAR(TIRAR(F4;".";"");"-";"") 
(E) =SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(F4;".";"");"-";"") 

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 

 
 
Considerando a planilha apresentada, elaborada no Excel 
2016, versão em português, para Windows, após as fórmulas 
de F1, F2, F3 e F4 serem aplicadas, qual é o resultado da 
fórmula =MAIOR(A1:F4;13)? 
 
(A) 13 
(B) 20 
(C) 12 
(D) 11 
(E) 10 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
A computação em nuvem, ou cloud computing, trata a 
computação como um serviço oferecido por meio da internet 
de forma gratuita ou paga. A esse respeito, assinale a 
alternativa correspondente à categoria de cloud computing em 
que os softwares Google Docs e Gmail são classificados. 
 
(A) Documentação de serviços 
(B) Software como serviço 
(C) Infraestrutura de redes sociais 
(D) Redes sociais como serviço 
(E) Hardware como serviço 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Considere hipoteticamente que Ana, analista do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, emitiu um parecer de caráter 
público e, após a aprovação dele por instâncias superiores, 
disponibilizou-o, em formato PDF, no Google Drive, para 
acesso de todos os respectivos colegas de trabalho. 
 
No caso apresentado, o tipo de serviço que Ana utilizou se 
denomina 
 
(A) armazenamento em nuvem. 
(B) armazenamento por correio eletrônico. 
(C) armazenamento em pen drive. 
(D) upload em rede social. 
(E) upload por correio eletrônico. 

 
Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
No que concerne à organização administrativa e aos conceitos 
de centralização, desconcentração e descentralização, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) A descentralização acontece quando o Estado executa 

as respectivas tarefas diretamente, por meio de órgãos 
e agentes integrantes da administração direta. 

(B) A centralização administrativa dá-se quando o Estado 
desempenha algumas das próprias atribuições por 
meio de outras pessoas jurídicas e não pela 
administração direta, como ocorre quando se cria uma 
autarquia para execução de determinadas atividades. 

(C) A desconcentração é técnica administrativa de 
distribuição interna de competências, que ocorre 
dentro da estrutura de uma pessoa jurídica, como, por 
exemplo, quando uma autarquia estabelece uma 
divisão interna de funções.   

(D) A descentralização é técnica administrativa de 
distribuição interna de competências, que se efetua 
dentro da estrutura de uma pessoa jurídica, como, por 
exemplo, quando determinada autarquia estabelece 
uma divisão interna de funções. 

(E) A desconcentração ocorre quando o Estado 
desempenha algumas das próprias atribuições por 
meio de outras pessoas jurídicas e não pela 
administração direta, como verifica-se quando é criada 
uma autarquia para execução de determinadas 
atividades. 

 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
Determinado analista de fiscalização de um CAU/UF, ao 
realizar fiscalização de campo, lavrou auto de infração em 
razão de supostas irregularidades ocorridas. Ressalta-se que as 
supostas irregularidades apontadas inexistiam, tendo a 
autuação sido pautada, exclusivamente, na vontade do analista 
de fiscalização de prejudicar o responsável técnico pela obra, 
um antigo desafeto dele.  
 
Com base no caso hipotético apresentado, é correto afirmar 
que o analista de fiscalização em comento agiu. 
 

(A) com abuso de poder, por desvio de poder. 
(B) de forma escorreita, dada a respectiva 

discricionariedade de atuação. 
(C) com abuso de poder, por omissão. 
(D) de forma ilegal, pois os analistas de fiscalização não 

detêm competência para fiscalização ou autuação. 
(E) com abuso de poder, por excesso de poder. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
No que se refere à anulação, revogação e convalidação dos 
atos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os atos administrativos ilegais podem ser anulados 
ou revogados, a critério da Administração. 

(B) Os atos que já exauriram os respectivos efeitos e os 
atos vinculados podem ser revogados. 

(C) Vícios de legalidade e na forma admitem 
convalidação. 

(D) O Poder Judiciário pode apreciar pedido de 
revogação e revogar ato administrativo, ainda que 
seja necessária a análise da discricionariedade 
(oportunidade e conveniência) do ato. 

(E) A Administração pode anular os próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
Suponha que a administração pública queira contratar serviços 
de engenharia e obras com valor estimado em  
R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Quanto 
à(s) modalidade(s) de licitação permitida para o mencionado 
caso, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Convite e tomada de preços. 
(B) Convite, tomada de preços e concorrência. 
(C) Licitação dispensável nesse caso. 
(D) Tomada de preços e concorrência. 
(E) Concorrência. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Nos termos da Lei no 10.520/2002, que institui a modalidade 
de licitação chamada pregão, para julgamento e classificação 
das propostas, será adotado o tipo de licitação denominado 
 

(A) menor preço. 
(B) melhor técnica. 
(C) técnica e preço. 
(D) maior lance ou oferta. 
(E) menor lance ou oferta. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
A fiscalização do exercício profissional de arquitetura e 
urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e 
julgamento de processos por infração à legislação e a 
aplicação de penalidades estão disciplinados na Resolução  
no 22/2012. Com base nessa resolução, assinale a alternativa 
correspondente a um elemento que obrigatoriamente deverá 
estar contido nos Relatórios Digitais de Fiscalização.  

 
(A) Contrato de prestação do serviço referente à atividade 

fiscalizada. 
(B) Informação a respeito das condições de regularidade 

de registro do responsável técnico perante o CAU/UF. 
(C) Identificação da atividade fiscalizada, do respectivo 

endereço e da localização georreferenciada, indicação 
da fase em que se encontra e caracterização da 
respectiva natureza e quantificação. 

(D) Projetos, laudos e outros documentos relacionados à 
atividade fiscalizada. 

(E) Fotografias da atividade fiscalizada.  
 

Área livre 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – CAU/AC 101 – ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO (ARQUITETO E URBANISTA) – TIPO “A” PÁGINA 7/12 
 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Acerca das penalidades previstas na Resolução no 22/2012, 
assinale a alternativa correta.  

 
(A) Se houver indício de que a infração apurada constitui 

infração penal, a investigação deve ser encerrada sem 
aplicação das penalidades administrativas e o 
processo, encaminhado para a autoridade policial.  

(B) As penalidades somente podem ser aplicadas se for 
garantida ampla defesa e contraditório, exceto se a 
penalidade for punida com multa de até um salário 
mínimo.  

(C) As multas serão aplicadas proporcionalmente à 
gravidade da infração cometida, não podendo ser 
levada em consideração a situação econômica da 
pessoa física autuada. 

(D) Arquiteto e urbanista com registro no CAU regular, 
exercendo atividade fiscalizada sem ter feito o devido 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), está 
sujeito à aplicação de multa no valor mínimo de duas 
vezes e máximo de cinco vezes o valor vigente da 
anuidade. 

(E) A multa não paga, após a decisão transitada em 
julgado, será inscrita em dívida ativa e cobrada 
judicialmente, podendo, quando for o caso, os serviços 
do CAU ficarem indisponíveis para a pessoa em 
débito.  

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Com base na Resolução no 38/2012, que fixa as condições para 
a fiscalização do cumprimento do salário mínimo profissional 
de arquitetos e urbanistas, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O valor do salário mínimo profissional é definido de 

acordo com a jornada de trabalho, a especialidade e a 
complexidade do trabalho fixado no contrato de 
trabalho.  

(B) O salário mínimo profissional é a remuneração 
mínima efetiva devida, por força de contrato de 
trabalho, aos arquitetos e urbanistas com relação a 
empregos, cargos, funções e desempenho de 
atividades técnicas relacionadas ao exercício da 
arquitetura e urbanismo. 

(C) O valor do salário mínimo definido para a jornada de 
trabalho de seis horas diárias é de três vezes o salário 
mínimo nacional.  

(D) O valor do salário mínimo definido para a jornada de 
trabalho de oito horas diárias é de seis vezes o salário 
mínimo nacional. 

(E) O valor do salário mínimo definido para a jornada de 
trabalho de quatro horas diárias é de duas vezes o 
salário mínimo nacional. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 52/2013, que aprovou o Código 
de Ética e Disciplina do CAU/BR, assinale a alternativa 
correta.  
 
(A) O Código de Ética e Disciplina aprovado não poderá 

receber emendas aditivas. 

(B) O Código de Ética e Disciplina poderá ser revisado, 
desde que não sofra alterações, após seis anos 
contados da data da respectiva publicação. 

(C) Os CAU/UF devem criar os próprios códigos de ética 
e disciplina. 

(D) O CAU/BR promoverá estudos em âmbito nacional, 
visando ao aperfeiçoamento sistemático do Código de 
Ética e Disciplina aprovado pela Resolução no 52/2013.  

(E) O Código de Ética e Disciplina deve ter a respectiva 
divulgação restrita aos profissionais e às entidades 
de classe. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
A Resolução no 143/2017 estabelece normas para instauração, 
instrução e julgamento dos processos ético-disciplinares no 
âmbito dos CAUs/UF e do CAU/BR. A respeito das 
Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF (CED/UF), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Às CED/UF compete a instrução dos processos 

ético-disciplinares, mas não a análise da 
admissibilidade das infrações levadas ao 
conhecimento dos CAU/UF. 

(B) Os CAU/UF deverão colocar à disposição das 
CED/UF agentes com a incumbência de apoiar as 
reuniões, aos quais caberá lavrar atas e termos de 
depoimento e executar atividades administrativas e de 
assessoramento. 

(C) A cada CAU/UF, e não às CED/UF, compete atuar como 
instância conciliadora das infrações ético-disciplinares 
levadas ao respectivo conhecimento.  

(D) O julgamento dos processos ético-disciplinares é de 
competência exclusiva da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR).  

(E) Caso não exista Comissão de Ética e Disciplina na 
estrutura organizacional do CAU/UF, a condução do 
processo ético-disciplinar, quanto à instauração e à 
instrução, caberá ao Plenário do CAU/UF. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Segundo a Resolução no 143/2017, a denúncia deverá conter 
 
(A) necessariamente o pedido de sigilo do processo 

ético-disciplinar. 
(B) a identificação do denunciante, bastando apresentar nome 

e correio eletrônico.  
(C) necessariamente a identificação do profissional arquiteto 

e urbanista denunciado, apresentando nome completo, 
número de registro no CAU, endereço e CPF. 

(D) a narração dos fatos que a motivam, mesmo que não 
seja possível identificar a infração ético-disciplinar, 
sendo dispensada até a indicação da data de ocorrência 
dos fatos. 

(E) a identificação dos Registros de Responsabilidade 
Técnica (RRT) relativos às atividades desenvolvidas, 
se houver. 
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QUESTÃO 32 ______________________  
 
Com relação à instrução do processo ético-disciplinar, nos termos 
da Resolução no 143/2017, é correto afirmar que o prazo para a 
conclusão da instrução do processo ético-disciplinar é de 
 
(A) 180 dias contados do acatamento da denúncia, 

prorrogável por mais 180 dias, mediante justificativa 
apresentada pelo relator e aprovada pela CED/UF. 

(B) 90 dias contados do acatamento da denúncia, prorrogável 
por mais 90 dias, mediante justificativa apresentada pelo 
relator e aprovada pela CED/UF. 

(C) 180 dias contados do acatamento da denúncia, 
prorrogável por mais 60 dias, mediante justificativa 
apresentada pelo relator e aprovada pela CED/UF. 

(D) 90 dias contados do acatamento da denúncia, prorrogável 
por mais 60 dias, mediante justificativa apresentada pelo 
relator e aprovada pela CED/UF. 

(E) 180 dias contados do acatamento da denúncia, 
prorrogável por mais 90 dias, mediante justificativa 
apresentada pelo relator e aprovada pela CED/UF. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
No que se refere à audiência de instrução no processo  
ético-disciplinar prevista na Resolução no 143/2017, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A audiência de instrução deve ocorrer em todos os 

processos ético-disciplinares.  
(B) A audiência de instrução é una e contínua, devendo ser 

concluída no mesmo dia, salvo necessidade de 
suspensão por motivo excepcional e justificado. 

(C) A busca da verdade real possibilita que a testemunha 
ouvida na audiência de instrução tenha qualquer grau 
de parentesco com as partes ou os conselheiros.  

(D) A audiência de instrução será conduzida pelo 
coordenador da Comissão de Ética e Disciplina dos 
CAU/UF (CED/UF). 

(E) O relator não poderá ouvir outras testemunhas além 
das arroladas pelas partes. 

 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
A sanção ético-disciplinar que consiste em repreensão, por 
infração ético-disciplinar, considerada como conduta ofensiva à 
reputação profissional, cuja gravidade prescinde de torná-la de 
conhecimento público é denominada  
 
(A) advertência reservada. 
(B) suspensão reservada. 
(C) suspensão pública. 
(D) advertência pública. 
(E) cancelamento do registro. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
Conforme a Resolução no 143/2017, acerca da forma, do 
tempo e do lugar dos atos do processo ético-disciplinar, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os atos do processo ético-disciplinar dependem de 

forma determinada. 

(B) O reconhecimento de firma, em razão da segurança 
jurídica, deverá ser sempre exigido. 

(C) Os atos do processo devem necessariamente realizar-se 
em dias úteis e no horário normal de funcionamento 
do CAU/UF. 

(D) A autenticação de documentos exigidos em cópia não 
poderá ser feita pelo próprio CAU/UF. 

(E) Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente 
na sede do CAU/UF. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Com base na Resolução no 153/2017, que dispõe quanto ao 
parcelamento de multas aplicadas por infração às disposições 
do exercício profissional ou da ética e disciplina, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) O parcelamento das multas por infração às disposições do 

exercício profissional ou da ética e disciplina não poderá 
exceder o quantitativo de 24 parcelas. 

(B) O prazo de vencimento da primeira parcela será de 10 
dias, a contar da emissão do Termo de Confissão 
de Dívida. 

(C) O prazo de vencimento da segunda parcela será de 30  
dias ou de 60 dias, a contar do vencimento da primeira 
parcela, e assim sucessivamente para as demais parcelas 
em relação à parcela anterior. 

(D) O valor da parcela referente a multas por infração às 
disposições do exercício profissional ou da ética e 
disciplina não poderá ser inferior a 50% do valor da 
anuidade vigente. 

(E) As multas devidas e não pagas nas datas dos respectivos 
vencimentos serão acrescidas de juros de mora 
equivalentes à variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Com base na Resolução no 162/2018, a respeito do registro do 
título complementar de engenheiro(a) de segurança do 
trabalho (especialização), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O registro da titularidade complementar de engenheiro(a) 

de segurança do trabalho (especialização) poderá ser 
requerido pelo arquiteto e urbanista com registro ativo ou 
inativo no CAU. 

(B) Em face da decisão da Comissão de Ensino e Formação 
(CEF-CAU/BR) pelo indeferimento do registro, caberá 
recurso ao Plenário do CAU/UF. 

(C) O prazo para análise do requerimento de anotação do 
curso de pós-graduação é de 90 dias, contados a partir da 
data do requerimento.  

(D) A análise e instrução do processo de requerimento do 
registro não poderá ser delegada.  

(E) A única documentação exigida para solicitação do 
registro é o certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação.  
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QUESTÃO 38 ______________________  
 
Em conformidade com a Lei no 12.378/2010, que regulamenta o 
exercício da arquitetura e urbanismo e cria o CAU/BR e os 
CAUs, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A existência de CAU compartilhado é proibida. 
(B) O CAU/BR tem sede e foro em São Paulo.  
(C) O CAU/BR tem personalidade jurídica de direito privado. 
(D) Os CAUs gozam de imunidade a impostos. 
(E) Os CAUs não possuem autonomia financeira. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
De acordo com a Lei no 12.378/2010, é competência do 
presidente do CAU/BR 
 
(A) criar representações e escritórios descentralizados. 
(B) cobrar as anuidades, as multas e os Registros de 

Responsabilidade Técnica. 
(C) representar judicialmente e extrajudicialmente o 

CAU/BR.  
(D) realizar as inscrições e expedir as carteiras de 

identificação de profissionais e pessoas jurídicas 
habilitadas. 

(E) julgar, em primeira instância, os processos disciplinares. 
 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
No que tange à fiscalização do CAU/BR e dos CAUs, prevista 
na Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os CAUs são fiscalizados apenas pela 

Controladoria-Geral da União.  
(B) O CAU/BR é auditado, a cada trimestre, por auditorias 

independentes.  
(C) A Controladoria-Geral da União audita o CAU/BR a 

cada novo Plano Plurianual (PPA).  
(D) Aos CAUs é facultado serem auditados por auditorias 

independentes. 
(E) O CAU/BR é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da 

União. 
 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
Quanto ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) Aos CAUs compete definir as hipóteses de 

obrigatoriedade do RRT. 
(B) O arquiteto e urbanista não poderá realizar o RRT fora 

das hipóteses de obrigatoriedade, como meio de 
comprovação da autoria e do registro de acervo. 

(C) O RRT define os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento de arquitetura e urbanismo, a partir 
da definição da autoria e da coautoria dos serviços. 

(D) O valor de cada hipótese de incidência da taxa de RRT 
é definido, a cada biênio, pelos CAUs. 

(E) A falta do RRT sujeita o arquiteto e urbanista ao 
pagamento de multa, sem gerar a responsabilização 
pessoal pela violação ética. 

 
 

QUESTÃO 42 _______________________  
 

Considerando a Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Os CAUs não poderão manter convênio com os 

Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia 
(CREAs) para o compartilhamento de infraestrutura 
administrativa. 

(B) Os CAUs poderão manter convênio com os CREAs para 
o compartilhamento da estrutura de fiscalização 
profissional. 

(C) Ao CAU/BR é defeso manter convênio com o Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) para 
compartilhamento de imóveis. 

(D) Para contenção de gastos, os CAUs devem promover o 
compartilhamento de imóveis com os CREAs. 

(E) Os CAUs somente poderão manter convênio de 
compartilhamento com os CREAs se houver convênio 
correspondente entre o CAU/BR e o CONFEA. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
A Resolução no 139/2017 aprovou o Regimento Geral do CAU 
e o Regimento Interno do CAU/BR. No que tange às 
comissões especiais, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Serão compostas por, no mínimo, seis conselheiros 

titulares. 
(B) As competências das comissões especiais poderão ser 

concorrentes às competências das comissões ordinárias. 
(C) Serão instituídas pelos plenários das respectivas 

autarquias. 
(D) Terão caráter permanente. 
(E) Os presidentes dos CAU/UF e do CAU/BR poderão 

ser membros. 
 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Acerca da Resolução no 26/2012, que dispõe quanto ao 
registro de arquitetos e urbanistas diplomados por instituições 
de ensino superior estrangeiras, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O registro concedido ao profissional estrangeiro terá 

validade vinculada à data de expiração do Registro 
Nacional de Estrangeiro (RNE). 

(B) Aos brasileiros natos é facultada a tradução 
juramentada do diploma de arquiteto e urbanista 
obtido em instituição de ensino estrangeira. 

(C) O diplomado por instituição de ensino superior 
estrangeira deverá requerer o registro de arquiteto e 
urbanista pessoalmente no atendimento do CAU/UF. 

(D) Os brasileiros natos, ao requererem o registro, estão 
dispensados de apresentar o ato de revalidação do 
diploma. 

(E) A tradução juramentada dos diplomas de graduação 
expedidos por instituições de ensino superior 
estabelecidas nos países do Mercado Comum do Sul
é obrigatória. 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 

Nos termos da Resolução no 28/2012, que regula a alteração e 
a baixa de registro de pessoa jurídica de arquitetura e 
urbanismo, assinale a alternativa correta.   
 

(A) A alteração do instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
que exclua os objetivos sociais relacionados a arquitetura e 
urbanismo implica interrupção, por tempo determinado, do 
respectivo registro junto ao CAU/UF. 

(B) A dissolução da pessoa jurídica gera a interrupção do 
respectivo registro no CAU/UF por tempo indeterminado. 

(C) A pessoa jurídica que possua Registros de 
Responsabilidade Técnica (RRT) em aberto não 
poderá solicitar a interrupção, por tempo 
indeterminado, do registro de pessoa jurídica. 

(D) Caso inexista arquiteto e urbanista na condição de 
responsável técnico, é facultada à pessoa jurídica a 
interrupção do respectivo registro. 

(E) A pessoa jurídica registrada no CAU/UF, que esteja 
respondendo a processo no âmbito do CAU, deve 
obrigatoriamente solicitar a baixa do respectivo registro. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 

O registro temporário no CAU de arquitetos e urbanistas, 
disposto na Resolução no 35/2012, poderá ser concedido a 
 

(A) vencedor em concurso nacional de arquitetura e 
urbanismo realizado no Brasil, desde que diplomado 
no exterior e domiciliado no País. 

(B) portador de diploma de graduação em arquitetura e 
urbanismo, obtido em instituição de ensino estrangeira, 
mesmo que em processo de revalidação, desde que tenha 
contrato temporário de trabalho no Brasil. 

(C) vencedor em concurso nacional de arquitetura e 
urbanismo realizado no Brasil, se não tiver domicilio 
no País e (ou) diplomação no exterior. 

(D) portador de diploma de graduação em arquitetura e 
urbanismo, obtido em instituição de ensino estrangeira 
ou brasileira, sem domicílio no País, desde que tenha 
proposta de contrato temporário de trabalho no Brasil 
por prazo superior a um ano. 

(E) vencedor em concurso internacional de arquitetura e 
urbanismo realizado no Brasil, diplomado no exterior 
e sem domicílio no País. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 

De acordo com a Resolução no 48/2013, que dispõe quanto à 
atualização cadastral do registro de pessoa jurídica nos 
CAU/UF, assinale a alternativa correta.  
 

(A) O CAU/UF não enviará comunicado à pessoa jurídica 
para que atualize os respectivos dados cadastrais. 

(B) Às pessoas jurídicas é obrigatória a apresentação de 
documentos originais para apresentarem os requerimentos 
de registro de pessoa jurídica nos CAU/UF.  

(C) A manutenção da atualização cadastral de registro de 
pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo no CAU/UF 
deverá ser efetuada sempre que ocorrer substituição de 
responsabilidade técnica. 

(D) O CAU/UF tem o prazo de 10 dias para manifestar-se acerca 
da atualização cadastral do registro de pessoa jurídica. 

(E) A alteração do ato constitutivo da pessoa jurídica não 
precisa ser comunicada ao CAU/UF para atualização 
cadastral. 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
No que tange ao registro temporário e à baixa de registro de 
pessoa jurídica estrangeira previsto na Resolução no 49/2014, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) O registro da sociedade personificada estará 

condicionado à garantia de registro de autoria dos 
arquitetos brasileiros integrantes desta sociedade, nos 
países de origem da pessoa jurídica estrangeira 
associada. 

(B) Após o início de atividades técnicas de arquitetura e 
urbanismo em território nacional, a sociedade 
personificada com pessoa jurídica brasileira deverá 
providenciar o respectivo registro no CAU/BR.  

(C) O requerimento de registro a sociedade personificada 
com pessoa jurídica brasileira deverá ser instruído com 
a autorização de funcionamento da pessoa jurídica 
estrangeira no Brasil, emitida pelo Poder Legislativo.  

(D) O registro temporário de sociedade personificada não 
poderá vigorar apenas pelo tempo de execução do 
objetivo no instrumento de constituição da sociedade. 

(E) A baixa do registro da sociedade personificada junto 
ao CAU/UF não poderá ocorrer de ofício.  

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Acerca dos direitos autorais morais e patrimoniais, previstos 
na Resolução no 67/2013, é correto afirmar que os direitos  
 
(A) autorais patrimoniais são perpétuos. 
(B) morais são prescritíveis. 
(C) patrimoniais são inalienáveis. 
(D) relativos à paternidade da obra intelectual são direitos 

autorais morais. 
(E) de dispor da obra intelectual não são relativos aos 

direitos autorais patrimoniais. 
 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Com relação à Resolução no 67/2013, que dispõe a respeito 
dos Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo e estabelece 
normas e condições para o registro de obras intelectuais no 
CAU, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Repetição indevida é a reprodução integral de projeto 

ou outro trabalho técnico de criação em arquitetura e 
urbanismo, efetuada por pessoa física ou jurídica que 
não é titular de qualquer direito patrimonial sobre a 
obra intelectual. 

(B) Qualquer projeto ou trabalho técnico de criação só 
poderá ser repetido com a anuência do detentor do 
direito autoral patrimonial correspondente. 

(C) As pessoas jurídicas não registradas no CAU estão 
desobrigadas de respeitar o direito moral do autor.  

(D) O plágio viola direitos autorais patrimoniais 
resultantes da obra originalmente criada, mas não 
infringe direitos autorias morais. 

(E) O registro de projeto de criação de arquiteto e urbanista é 
possível mesmo que, à época da realização da atividade, tal 
profissional não possua registro ativo no CAU. 
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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. 
 

Agora é regra: placas de obras, documentos oficiais e peças de divulgação de novos empreendimentos devem conter a 
indicação da responsabilidade técnica referente a projetos e demais serviços no âmbito da arquitetura e do urbanismo. A Resolução 
no 91 do CAU/BR determina em quais situações é obrigatória a divulgação do profissional ou empresa responsável por serviços 
técnicos referentes a uma obra ou um lançamento imobiliário. 

A norma, válida para todo o Brasil, regulamenta o artigo 14 da Lei no 12.378/2010 e tem o objetivo de garantir dois direitos: 
o da sociedade, de ser informada acerca da responsabilidade técnica daquela obra; e o direito dos arquitetos de ter a respectiva 
autoria reconhecida.  
 

Disponível em: <http://www.caubr.gov.br>. Acesso em: 26 dez. 2018, com adaptações. 

 
 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o tema 
“A importância do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para o arquiteto e para a sociedade”. Aborde, necessariamente, os 
seguintes tópicos: 
 

a) em que consiste o RRT; 
b) caracterização do RRT inicial e do RRT retificador; 
c) caracterização do RRT extemporâneo; e 
d) condições para anulação do RRT. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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