
 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO-RESERVA EM EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

EDITAL NO 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 – CAU-MS - NORMATIVO 

 

 

Tipo “A” 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  
com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e 

o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 

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

 

A solidão aperta nosso coração. 
 

 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. 

 Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

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

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 

 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida a utilização de nenhum 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 RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 

 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter 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. 

 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  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

10 
 
 

Memórias CAU/MS 
 

Maria Teresa Corrêa se formou na primeira turma de
Arquitetura e Urbanismo do Estado, em 1985 (Cesup),
quando começou a atuar na área de paisagismo. Especializou-
se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar. Alguns 
de seus trabalhos são os projetos de paisagismo das praças
Belmar Fidalgo e Elias Gadia, além da Orla Morena e da
Rua 14 de Julho. “O futuro da nossa profissão vai ter uma
integração entre a arquitetura, a paisagem e as tecnologias.
E eu acho que o arquiteto será o coordenador de todo o
processo.” 

Disponível em: <https://www.facebook.com/CAUMSoficial>. 
Acesso em: 12 ago. 2021, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva, é correto afirmar que o 
autor do texto 
 
(A) analisa a qualidade dos trabalhos desenvolvidos por 

Maria Teresa Corrêa. 
(B) descreve alguns projetos arquitetônicos realizados 

nos espaços públicos de uma cidade. 
(C) narra, ainda que resumidamente, o processo de 

criação dos projetos arquitetônicos instalados nos 
espaços públicos de uma cidade. 

(D) discorda da ideia de que a formação acadêmica é 
importante para o sucesso profissional de um 
arquiteto. 

(E) registra informações a respeito das trajetórias 
acadêmica e profissional de Maria Teresa Corrêa. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Considerando o papel das classes de palavras na construção 
dos sentidos do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Um ano após se formar, Maria Teresa Corrêa 

começou a atuar na área de paisagismo. 
(B) O sentido original seria alterado com a substituição 

do trecho “quando começou a atuar na área de 
paisagismo. Especializou-se em arquitetura 
sustentável e arquitetura hospitalar.” (linhas 3 e 4) 
pela redação quando começou a atuar na área de 
paisagismo e especializou-se em arquitetura 
sustentável e arquitetura hospitalar. 

(C) A relação de sentido entre os períodos ficaria 
comprometida caso a redação Ela especializou-se 
em arquitetura sustentável e arquitetura 
hospitalar fosse empregada no lugar da oração 
“Especializou-se em arquitetura sustentável e 
arquitetura hospitalar.” (linhas 3 e 4). 

(D) A construção “Alguns de” (linhas 4 e 5) poderia ser 
substituída pelo artigo definido Os, pois a ideia 
original seria mantida. 

(E) Caso o autor resolvesse substituir a construção “vai 
ter” (linha 7) pela forma verbal terá, o texto deixaria 
de indicar uma ação considerada provável e passaria 
a expressar uma ação tida como certa. 

 
QUESTÃO 3 ________________________  
 
Acerca das questões gramaticais referentes ao texto, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O termo “na área de paisagismo” (linha 3) deveria ser 

isolado por uma vírgula. 
(B) De acordo com as regras de colocação pronominal, o 

segundo período poderia ser reiniciado da seguinte 
maneira: Se especializou. 

(C) Caso o autor quisesse introduzir a ideia de tempo 
decorrido, poderia incluir, logo após o termo 
“arquitetura hospitalar” (linha 4), a construção a 
alguns anos. 

(D) Desde que não fosse isolada por vírgulas, a oração 
que merecem destaque poderia ser empregada 
logo após o termo “Alguns de seus trabalhos” (linhas 
4 e 5).  

(E) Como se pode observar na construção “Rua 14 de 
Julho” (linha 7), os nomes que indicam os meses do 
ano devem ser sempre grafados com inicial 
maiúscula. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 4 a 6. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 

23 
 

Novas arquiteturas 
 

Em meio a tantos questionamentos sobre os impactos
da pandemia nas cidades, é inevitável não pensar também
no papel e na resiliência da arquitetura. Com estádios se
transformando em hospitais de campanha, a adaptabilidade
dos espaços construídos e a escolha por estruturas rápidas e
flexíveis prometem influenciar as construções futuras.  

Com muitas das doenças, incluindo o coronavírus,
sendo transmitidas especialmente pelo contato com
superfícies contaminadas, a tecnologia poderá ser outro 
fator decisivo para conceber os novos edifícios. É o caso do
projeto assinado pelo escritório de Zaha Hadid para a
empresa de resíduos Bee’ah, nos Emirados Árabes.
Desenvolvido para ter “caminhos sem contato”, tudo foi
pensado para que os funcionários evitassem o toque por
meio de elevadores controlados pelo smartphone e portas 
que se abrem via reconhecimento facial. 

Os complexos corporativos também estão na mira de
mudanças. Se, até hoje, tínhamos amplos planos abertos de
escritórios e uma grande densidade de mesas próximas
umas das outras, arquitetos apostam que daqui pra frente
empresas se organizarão em ilhas de funcionários,
corredores mais largos e ambientes com janelas mais
generosas para ventilação. 

 
Disponível em: <https://www.cidades21.com.br/

o-futuro-do-urbanismo-e-da-arquitetura-na-cidade-da-pos-pandemia/>. 
Acesso em: 14 ago. 2021, com adaptações.

 
QUESTÃO 4 _______________________  
 
De acordo com as informações do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A instalação de hospitais de campanha em estádios, 

necessidade imposta pela pandemia, trouxe 
experiências que prometem influenciar o futuro 
da arquitetura.  

(B) O arquiteto representa o profissional mais impactado 
pela pandemia, pois foi obrigado a ressignificar a 
sua profissão. 

(C) No mundo pós-pandemia, os novos edifícios serão 
forçados a atender a normas que reduzam a 
possibilidade de contaminação, de aglomerações ou 
de contato físico entre pessoas ou com superfícies 
contaminadas.  

(D) O edifício onde se instala a empresa de resíduos Bee’ah, 
nos Emirados Árabes, é um exemplo de que, mesmo 
bem antes da pandemia, alguns projetos já 
consideravam a necessidade de evitar as doenças 
transmitidas pelo contato com superfícies contaminadas. 

(E) No último parágrafo, a aposta dos arquitetos se opõe 
à expectativa da autora em relação aos impactos da 
pandemia na arquitetura, o que coloca em evidência o 
caráter controverso da questão. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 5 ________________________  
 

Considerando a preservação do significado contextual das 
palavras e das construções empregadas pela autora, assinale a 
alternativa que reescreve corretamente o período “Em meio a 
tantos questionamentos sobre os impactos da pandemia nas 
cidades, é inevitável não pensar também no papel e na 
resiliência da arquitetura.” (linhas de 1 a 3). 
 
(A) Diante de tantas dúvidas a respeito dos traumas da 

pandemia nas cidades, não se pode evitar pensar, 
sobretudo, no papel e na resiliência da arquitetura. 

(B) Apesar de tantos questionamentos sobre as mudanças 
da pandemia nas cidades, é inevitável não pensar 
também no papel e na persistência da arquitetura. 

(C) Em meio a tantas indagações sobre as repercussões 
da pandemia nas cidades, é inevitável deixar de 
pensar também no papel e na resiliência 
da arquitetura. 

(D) Em meio a tantos questionamentos sobre as 
consequências da pandemia nos municípios, é 
prudente não pensar também na função e na 
resiliência da arquitetura. 

(E) Além das tantas perspectivas sob os desdobramentos 
da pandemia nas cidades, é inevitável não pensar 
também no papel e na resiliência da arquitetura. 

 
QUESTÃO 6 ________________________  
 
Com base nas regras de concordância prescritas pela  
norma-padrão e nas relações morfossintáticas estabelecidas 
no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A forma verbal “prometem” (linha 6) foi empregada 

corretamente na terceira pessoal do plural para 
concordar com o sujeito “estruturas rápidas e 
flexíveis” (linhas 5 e 6). 

(B) Caso a autora substituísse a construção “Com muitas 
das doenças” (linha 7) pela redação Com grande 
parte das doenças, a forma “transmitidas” deveria 
ser mantida no plural. 

(C) A forma verbal “tínhamos” (linha 18) poderia ser 
substituída pela construção haviam. 

(D) O termo sublinhado no trecho “que se abrem” (linha 
16) poderia ser substituído pela construção o qual. 

(E) Caso fosse necessário incluir a construção e interiores 
logo após o termo sublinhado no trecho “pelo contato 
com superfícies contaminadas” (linhas 8 e 9), a nova 
redação deveria ser pelo contato com superfícies e 
interiores contaminados. 

 
Área livre 
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Textos 3 e 4 para responder às questões 7 e 8. 
 

Texto 3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 

5 
 

Acessibilidade urbana 
 

A acessibilidade é uma preocupação constante da
arquitetura e urbanismo. Ela está intrinsecamente ligada ao
fornecimento de condições às pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida para a utilização, com segurança
e autonomia, dos espaços públicos ou coletivos. 
 

Disponível em: <https://www.significados.com.br/acessibilidade/>. 
Acesso em: 15 ago. 2021, com adaptações.

 

Texto 4 
 

 
Disponível em: <https://www.al.es.gov.br/Noticia/2020/12/40256/humor-e-

critica-pela-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia.html>. 
 Acesso em: 15 ago. 2021. 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 

Considerando o modo de organização das informações do texto 
4, pode-se afirmar que a intenção principal do autor consiste em 
 

(A) divertir o leitor mediante relato de situações 
engraçadas do dia a dia. 

(B) criticar uma situação enfrentada por uma parcela da 
sociedade. 

(C) apresentar, por meio do humor, propostas para 
resolução dos problemas da sociedade. 

(D) explicar como determinadas pessoas se comportam 
diante das dificuldades do dia a dia. 

(E) informar a população acerca dos acontecimentos 
cotidianos. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 

Considerando a norma-padrão e as questões gramaticais que 
envolvem o texto 3, assinale a alternativa correta. 
 

(A) De acordo com a regência do verbo acessar, o título 
poderia ser substituído corretamente pela redação
O direito de acessar aos espaços urbanos. 

(B) O trecho “ligada ao fornecimento” (linhas 2 e 3) 
poderia ser substituído pela redação ligada a oferta, 
pois o uso do sinal indicativo de crase seria opcional. 

(C) Por apresentar o emprego correto do sinal indicativo de 
crase, a construção à certas categorias de pessoas poderia 
ser empregada no lugar do termo “às pessoas” (linha 3). 

(D) Caso o termo “a utilização” (linha 4) fosse substituído 
pela construção o acesso, o trecho “dos espaços públicos 
ou coletivos” (linha 5) deveria, de acordo com a regência 
do substantivo acesso, ser reescrito da seguinte maneira: 
aos espaços públicos ou coletivos. 

(E) Logo após o termo “dos espaços públicos ou 
coletivos” (linha 5), poderia ser empregada a redação 
em que elas desejem frequentar, que está em 
conformidade com a regência do verbo frequentar. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
 

Para acessar o Sistema de Informação e Comunicação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), um 
servidor de suporte técnico deve utilizar o reconhecimento 
biométrico e um código de 4 dígitos. Quantos códigos 
distintos são formados exclusivamente por dígitos ímpares? 
 

(A) 25 
(B) 125 
(C) 625 
(D) 1000 
(E) 1250 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 

Faixa Etária Proporção 
Até 30 anos 3 % 

31 a 40 anos 32% 
41 a 50 anos 18% 
51 a 60 anos 14% 

Mais de 60 anos % 
Fonte: Anuário 2018, no 1, vol. 2, CAU/BR. 

 

A tabela representa a proporção de arquitetos e urbanistas, 
em 2017, por faixa etária. Qual é o percentual ( %) de 
arquitetos e urbanistas com mais de 60 anos de idade? 
 

(A) 9% 
(B) 12% 
(C) 15% 
(D) 18% 
(E) 27% 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 

Um servidor de suporte técnico do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo deve digitalizar os relatórios técnicos de arquitetura 
(RTA) e os relatórios técnicos urbanísticos (RTU) que estão em 
uma gaveta de arquivos. Ele sabe que a quantidade de RTA é 1/4 
(um quarto) da quantidade de RTU. Qual é a probabilidade de ele 
escolher aleatoriamente um relatório e ele ser RTU? 
 

(A)   
 

(B)   
 

(C)   
 

(D)   
 

(E)   
 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 

Três estudantes (A, B e C) moram em uma mesma rua 
retilínea, na qual a escola deles também se encontra. A escola 
fica na metade do caminho entre a casa de A e a de B. A casa 
de B fica a meio caminho entre a escola e a casa de C. Se a 
escola está a 3 quilômetros (km) da casa de C, qual é a 
distância, em km, entre as casas de A e C? 
 

(A) 3  
(B) 4  
(C) 4,5  
(D) 5  
(E) 6  
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO CAU-MS 
Questões de 13 a 16 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
De acordo com a Lei Federal no 12.378/2010, o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal são 
 
(A) dotados de personalidade jurídica de direito privado, 

criados como autarquias, e possuem autonomia 
administrativa e financeira. 

(B) entes despersonalizados, criados como sociedade de 
economia mista, e possuem autonomia administrativa 
e financeira. 

(C) dotados de personalidade jurídica de direito público, 
criados como empresa pública, e possuem autonomia 
administrativa e financeira. 

(D) entes despersonalizados, criados como empresa 
pública, e não possuem autonomia administrativa 
e financeira. 

(E) dotados de personalidade jurídica de direito público, 
criados como autarquia, e possuem autonomia 
administrativa e financeira. 

 
QUESTÃO 14 ______________________  
 
Acerca das infrações e das sanções no processo disciplinar, 
com fundamento na Lei Federal no 12.378/2010, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A advertência, a suspensão, a multa, o cancelamento 

do registro e a cassação do diploma são sanções 
disciplinares. 

(B) O profissional, ou a sociedade de arquitetos e 
urbanistas, que deixar de pagar anuidade, taxas, 
preços de serviços e multas devidos, depois de 
propriamente notificado, terá suspensão aplicada até 
a regularização da dívida. 

(C) O Conselho de Arquitetura e Urbanismo será 
responsável pela aplicação da sanção disciplinar, 
ainda que constatado, na infração disciplinar, ter 
ocorrido participação de profissional vinculado ao 
conselho de outra profissão. 

(D) O processo disciplinar instaura-se apenas de ofício. 
(E) Não há a possibilidade de cumulação das sanções 

disciplinares. 
 
QUESTÃO 15 ______________________  
 
O Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) dispõe que o 
conselheiro é profissional eleito como representante dos 
arquitetos e urbanistas. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O exercício do cargo de conselheiro é honorífico, os 

mandatos de conselheiro titular e suplente terão 
duração de três anos, sendo permitida apenas uma 
recondução para o mesmo tipo de mandato, e serão 
vedadas convocações concomitantes do conselheiro 
titular e do respectivo suplente para reuniões, missões 
ou eventos realizados na mesma data. 

(B) Ao suplente de conselheiro é defeso, ainda que sem 
ônus para o CAU/MS e sem direito a voto, participar 
das reuniões, com direito a voz. 

(C) A licença ou a renúncia de conselheiro deverá ser 
comunicada por escrito ao corregedor. No caso de 
licença, o conselheiro deverá informar o período de 
duração, sendo vedada sua interrupção.   

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

(E) O conselheiro titular tem prerrogativa para ser 
membro de quantas comissões especiais quiser. 

 
QUESTÃO 16 _______________________  
 
Apreciar e deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul 
(CAU/MS), e apreciar e deliberar sobre o aprimoramento das 
diretrizes para elaboração de planos de ação e orçamento 
estabelecidas, a ser encaminhado para deliberação pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
 
Conforme disciplina jurídica apresentada pelo Regimento 
Interno do CAU/MS, as atribuições mencionadas são 
competência  
 
(A) do conselheiro. 
(B) da Presidência. 
(C) da comissão permanente. 
(D) do plenário. 
(E) das comissões ordinárias e especiais. 

 
Área livre 
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ATUALIDADES 
Questões de 17 a 20 

 
QUESTÃO 17 ______________________  
 

Bem cultural enraizado na formação histórica  
sul-mato-grossense e que recentemente foi decretado como 
patrimônio imaterial do estado. Essa manifestação cultural 
foi registrada, em 30 de junho de 2021, no livro de registro 
dos saberes, no qual são inscritos os conhecimentos e os 
modos do fazer enraizados na cultura das comunidades. 
 

Disponível em: <https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/>.  
Acesso em: 12 ago. 2021, com adaptações. 

 
As informações apresentadas referem-se ao (à) 
 
(A) conjunto arquitetônico da zona portuária de Porto 

Murtinho, na orla do rio Paraguai. 
(B) chamamé, estilo musical considerado uma expressão 

artística que tem elementos da cultura indígena 
guarani, afroamericana e europeia. 

(C) produção de panelas de barro de Três Lagoas, 
utensílios de uso doméstico produzidos a partir de 
elementos da cultura indígena. 

(D) criação de gado extensiva no pantanal 
sul-mato-grossense, que tem elementos de produção 
típicos dessa região do País. 

(E) festa religiosa de São Benedito em Corumbá, 
manifestação religiosa de origem portuguesa, com 
elementos de sincretismo indígena e africano. 

 
QUESTÃO 18 ______________________  
 

O estado de Mato Grosso do Sul tem recebido 
investimentos para a ampliação de sua capacidade produtiva 
no setor energético. Dos 22 empreendimentos previstos para 
instalação no estado, 21 são empreendimentos de energia 
renovável.  
 

Disponível em: <http://www.ms.gov.br/investimentos-de-r-4-bilhoes-na-
geracao-de-energia-em-ms-vao-criar-15-mil-empregos/>.  

Acesso em: 13 ago. 2021, com adaptações. 
 
Acerca do tema do texto, assinale a alternativa 
correspondente aos tipos de energia renovável que são objeto 
de investimentos recentes nesse estado. 
 
(A) Grandes centrais hidroelétricas, usinas termoelétricas 

e usinas fotovoltaicas.  
(B) Médias centrais hidroelétricas, usinas fotovoltaicas e 

centrais eólicas. 
(C) Usinas de biomassa, gás natural e de queima de 

carvão mineral. 
(D) Pequenas centrais hidroelétricas, usinas de biomassa 

e usinas de energia solar. 
(E) Centrais eólicas, usinas termoelétricas e de biomassa. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 _______________________  
 
Apesar de anteriormente existir o desejo de dividir o 

antigo estado de Mato Grosso (MT) e criar uma nova 
unidade da Federação, o estado de Mato Grosso do Sul (MS) 
já existia desde os séculos 19 e 20.  
 

Disponível em: <http://www.ms.gov.br/a-historia-de-ms/>.  
Acesso em: 12 ago. 2021, com adaptações. 

 
A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o 
governo e o período histórico nos quais foram possíveis o 
desmembramento e a criação do novo estado. 
 
(A) Governo José Sarney, com a nova Constituição 

Federal em dezembro de 1988. 
(B) Governo João Batista Figueiredo, que criou a nova 

unidade da Federação em 1982. 
(C) Governo Ernesto Geisel, que desmembrou o estado 

de MT em 1977 e promoveu a instalação do novo 
estado em 1979. 

(D) Governo Juscelino Kubitschek, a partir da política de 
interiorização do desenvolvimento em 1960. 

(E) Governo Getúlio Vargas, a contar da Revolução 
Constitucionalista de 1932. 

 
QUESTÃO 20 _______________________  
 

A partir do final da década de 1990, o período de 
estiagem no pantanal de Mato Grosso do Sul (MS) tem 
ficado cada vez mais seco e se prolongado na época chuvosa.  
De 2010 em diante, os índices de chuva têm ficado abaixo da 
média, de modo que, entre 2020 e 2021, tem ocorrido uma 
seca de proporções históricas na região. Consequentemente, 
os efeitos da estiagem prolongada causam impactos 
ambientais, sociais e econômicos.  
 

Disponível em: <http://www.ms.gov.br>.  
Acesso em: 14 ago. 2021, com adaptações. 

 
Com base nesse assunto, assinale a alternativa que melhor 
caracteriza as consequências da seca prolongada em MS. 
 
(A) Perda de biodiversidade e nas atividades 

desenvolvidas nos rios da região, como a pesca e 
a navegação. 

(B) Diminuição da agricultura irrigada e da construção de 
barragens para represamento de água. 

(C) Intensificação da migração campo-cidade em razão 
da crise hídrica e econômica. 

(D) Secas prolongadas que têm gerado o acúmulo de 
chuvas no período das cheias, provocando cheias de 
grandes proporções. 

(E) Diminuição da produção agropecuária e diminuição 
das áreas de cultivo agrícola e de criação de gado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 
QUESTÃO 21 ______________________  
 

Representa o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 
serviço público e o satisfatório atendimento das necessidades 
da comunidade e de seus membros. 
 

MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo, 
Editora Malheiros 2003, com adaptações. 

 

O texto apresentado traduz o princípio da 
 
(A) legalidade, insculpido no texto original da 

Constituição Federal (CF). 
(B) eficiência, insculpido no texto original da (CF). 
(C) moralidade, elegido a princípio constitucional 

expresso por emenda constitucional. 
(D) legalidade, elegido a princípio constitucional 

expresso mediante emenda constitucional. 
(E) eficiência, elegido a princípio constitucional expresso 

por meio de emenda constitucional. 
 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
A Lei no 8.666/1998 traz, em seu escopo legal, uma série de 
princípios explícitos aos quais todos os processos licitatórios 
regulados por essa lei devem observância. Assinale a 
alternativa que corresponde a esses princípios.  
 
(A) Isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento 
objetivo.    

(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

(C) Generalidade, modicidade de tarifas, atualidade, 
continuidade do serviço público, isonomia e julgamento 
objetivo. 

(D) Sindicabilidade, finalidade, intranscendência subjetiva, 
impessoalidade, moralidade, igualdade e vinculação ao 
instrumento convocatório, 

(E) Segurança jurídica, proteção da confiança, probidade 
administrativa e impessoalidade. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
O ato administrativo pode ser extinto de diversas formas, e 
uma delas é pela caducidade, a qual se conceitua como 
 
(A) extinção do ato por ele ter sido praticado com vícios 

que o tornam ilegal, não se originando direitos. 
(B) aquela que decorre do cumprimento normal dos 

efeitos do ato. 
(C) perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma 

jurídica superveniente contrária àquela que 
respaldava a prática do ato. 

(D) extinção por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

(E) a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário 
de determinado ato descumpre condições que 
permitem a manutenção do ato e de seus efeitos. 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
A atuação estatal sujeita-se a parâmetros legais, mas, nem 
sempre os poderes administrativos são utilizados pelos 
administradores públicos de forma adequada e, quando isso 
ocorre, há atuação em abuso de poder. A esse respeito, é correto 
afirmar que o abuso de poder ocorre quando o agente atua 
 
(A) dentro dos limites de sua competência, e buscando o 

interesse público, denominado excesso de poder, e 
quando o agente, embora dentro de sua competência, 
afasta-se do interesse público, denominado desvio 
de poder. 

(B) fora dos limites de sua competência, denominado 
excesso de poder, e quando o agente, embora dentro 
de sua competência, afasta-se do interesse público, 
denominado desvio de poder. 

(C) fora dos limites de sua competência, denominado 
excesso de poder, e quando o agente, embora fora de 
sua competência, busca o interesse público, 
denominado desvio de causa. 

(D) fora dos limites de sua competência, denominado 
desvio de finalidade, e quando o agente, embora 
dentro de sua competência, cumpre o interesse 
público, denominado desvio de poder. 

(E) fora dos limites de sua competência, denominado 
desvio de poder, e quando o agente, embora dentro de 
sua competência, afasta-se do interesse público, 
denominado excesso de poder. 

 
QUESTÃO 25 _______________________  
 
A Lei no 8666/1993 determina que a execução do contrato 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração especialmente designado. Quanto a esse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Todas as decisões deverão ser tomadas pelo 

representante, ainda que ultrapassem sua 
competência originária, frente à urgência para adotar 
medidas convenientes. 

(B) O representante da Administração não tem poderes 
para determinar o que for necessário à regularização 
de faltas ou defeitos observados. 

(C) O representante da Administração tem poderes para 
determinar a sustação do contrato, solicitando ao 
Poder Executivo as medidas cabíveis. 

(D) Permite-se a contratação de terceiros para assistir e 
subsidiar de informações pertinentes o representante 
da Administração. 

(E) Cabe ao prestador de serviço da contratada, e não ao 
representante da Administração, anotar, em registro 
próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato. 
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QUESTÃO 26 ______________________  
 
Em 23 de setembro de 2020, o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) publicou um 
edital de licitação, o qual tinha por objeto a alienação de uma 
plataforma elevatória usada, adquirida pelo conselho em 
2014, classificada como bem móvel inservível pela 
Administração, em razão de mudança de sede. De acordo 
com a situação apresentada e com base na Lei no 8.666/1993, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A licitação ocorreu na modalidade convite e com o 

tipo técnica e preço. 
(B) A licitação ocorreu na modalidade tomada de preços 

e com o tipo melhor técnica. 
(C) A licitação ocorreu na modalidade concurso e com o 

tipo de maior lance ou oferta. 
(D) Ao CAU/MS é vedada a venda de qualquer bem, 

móvel ou imóvel.  
(E) A licitação ocorreu na modalidade leilão e com o tipo 

maior lance ou oferta. 
 
QUESTÃO 27 ______________________  
 
A modalidade de licitação pregão, prevista na Lei  
no 10.520/2002, poderá ser utilizada para 
 
(A) contratação de bens e serviços comuns, 

independentemente de seu custo ou valor do futuro 
contrato. 

(B) alienações de bens imóveis. 
(C) contratação de bens e serviços comuns, somente até o 

valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 
mil reais). 

(D) obras e serviços de engenharia até o valor de 
R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

(E) obras e serviços de engenharia com o valor superior a 
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 

 
QUESTÃO 28 ______________________  
 
Em conformidade com o texto constitucional de 1988, 
assinale a alternativa que corresponde a objetivo(s) 
fundamental(is) da República Federativa do Brasil. 
 
(A) Erradicar a pobreza e a marginalização, bem como 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
(B) Assegurar a prevalência dos direitos humanos. 
(C) Primar pela autodeterminação dos povos. 
(D) Garantir a igualdade entre os Estados soberanos. 
(E) Promover o repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

 
QUESTÃO 29 ______________________  
 
Segundo previsão expressa no texto constitucional de 1988, é 
(são) princípio(s) fundamental(is) da República Federativa 
do Brasil a (o) 
 
(A) igualdade entre homens e mulheres. 
(B) pluralismo político e a autodeterminação dos povos. 
(C) soberania e a cidadania. 
(D) garantia do desenvolvimento nacional. 
(E) defesa nacional e a manutenção da paz. 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 
1988, as normas definidoras dos direitos e das garantias 
fundamentais 
 
(A) necessitam de lei para produzir efeitos, em todos os 

casos. 
(B) têm aplicação imediata. 
(C) têm aplicação diferida. 
(D) têm aplicação mediata em todos os casos. 
(E) são de eficácia limitada em todos os casos. 

 
QUESTÃO 31 _______________________  
 
Quando o texto constitucional de 1988 assegura que é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença, a 
Constituição está se referindo ao direito 
 
(A) de associação. 
(B) à vida. 
(C) de ir e vir. 
(D) à liberdade de expressão. 
(E) à liberdade religiosa. 

 
QUESTÃO 32 _______________________  
 
Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, 
assegura(m)-se aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral 
 
(A) sigilo de dados e de comunicações telefônicas, 

mesmo com prévia autorização judicial para o acesso 
pela autoridade competente para investigação. 

(B) contraditório e a ampla defesa, com restrição de 
meios e mecanismos de defesa. 

(C) apenas o sigilo de comunicações telefônicas, mesmo 
com prévia autorização judicial para o acesso pela 
autoridade competente para investigação. 

(D) apenas o sigilo bancário, mesmo com prévia 
autorização judicial para o acesso pela autoridade 
competente para investigação. 

(E) contraditório e a ampla defesa, com os meios e os 
recursos a ela inerentes. 

 
QUESTÃO 33 _______________________  
 
Tendo em vista a redação do texto constitucional de 1988, os 
princípios constitucionais explícitos da Administração 
Pública são 
 
(A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. 
(B) apenas legalidade e eficiência. 
(C) somente publicidade e eficiência. 
(D) apenas moralidade e impessoalidade. 
(E) somente legalidade e moralidade. 
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QUESTÃO 34 ______________________  
 
Consoante dispõe o art. 37 da Constituição Federal de 1988, 
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(A) somente aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, sendo vedados aos estrangeiros, 
na forma da lei. 

(B) aos brasileiros, independentemente de preencherem 
os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedados aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

(C) aos estrangeiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, sendo vedados aos brasileiros, 
na forma da lei. 

(D) aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei. 

(E) aos brasileiros e estrangeiros, independentemente de 
preencherem os requisitos estabelecidos em lei. 

 
QUESTÃO 35 ______________________  
 
Considerando que, para desempenhar a sua finalidade, o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do 
Sul (CAU/MS) subdivide-se em órgãos deliberativos e 
consultivos, é correto afirmar que faz parte dos órgãos 
consultivos o (a) 
 
(A) Conselho Diretor. 
(B) Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e 

Urbanistas do CAU/MS. 
(C) Presidência. 
(D) Comissão Eleitoral do CAU/MT. 
(E) plenário. 

 
QUESTÃO 36 ______________________  
 
Acerca das Competências Específicas para as Comissões 
Ordinárias, expostas no regimento interno do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), 
a comissão que tem a função de propor, apreciar e deliberar a 
respeito dos requerimentos de Registros de Direito Autoral 
(RDA) é a Comissão 
 
(A) de Ética e Disciplina do CAU/MS 

(CED-CAU/MS). 
(B) de Ensino e Formação do CAU/MS 

(CEF-CAU/MS). 
(C) Especial do CAU/MS. 
(D) de Exercício Profissional do CAU/MS 

(CEP-CAU/MS). 
(E) de Finanças e Administração do CAU/MS 

(CFA-CAU/MS). 
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QUESTÃO 37 _______________________  
 
Em conformidade com a Lei no 8.159/1991, que dispõe 
quanto à política nacional de arquivos públicos e privados, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A gestão de documentos resume-se a dois processos: 

avaliação e arquivamento dos documentos. 
(B) A destinação de documentos é uma das três fases da 

gestão de documento, que se refere ao ato de elaborar 
documentos em razão das atividades de uma 
instituição. 

(C) Documentos correntes são aqueles de valor histórico, 
probatório e informativo.  

(D) A eliminação de documentos produzidos por 
instituições públicas e de caráter público deverá ser 
realizada sem a autorização da instituição arquivística 
pública. 

(E) É dever do poder público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como 
instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 
desenvolvimento científico e como elementos de 
prova e informação. 

 
QUESTÃO 38 _______________________  
 
A condução eficiente da gestão por processos pressupõe o 
entendimento de conceitos fundamentais, como 
macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e evento. O 
conceito correspondente a “o quê” é feito e “como” é feito 
durante o processo denomina-se  
 
(A) macroprocesso. 
(B) processo. 
(C) atividade. 
(D) subprocesso. 
(E) evento. 

 
QUESTÃO 39 _______________________  
 
O fluxograma é uma ferramenta da gestão que é usada para 
representar a sequência e a interação das atividades do 
processo organizacional por meio de símbolos gráficos. O 
uso de todos os símbolos não é obrigatório, mas há um 
consenso acerca do uso de alguns símbolos mais usados 
como os de atividade e o de direção do fluxo. Considerando a 
disposição do fluxograma, o símbolo de atividade é o (a) 
 
(A) círculo. 
(B) seta. 
(C) losângulo. 
(D) linhas paralelas. 
(E) retângulo. 
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QUESTÃO 40 ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica uma variável da qualidade 
no atendimento ao público. 
 
(A) Custo do serviço 
(B) Flexibilidade do serviço 
(C) Confiabilidade 
(D) Condições físico-ambientais 
(E) Rapidez 

 
QUESTÃO 41 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta característica 
relacionada à discrição no atendimento ao público. 
 
(A) Relaciona-se com elegância. 
(B) Equivale a quem não chama a atenção e é reservado. 
(C) Configura o uso racional de recursos. 
(D) Consiste na habilidade de transmitir mensagens. 
(E) Representa disponibilidade. 

 
QUESTÃO 42 ______________________  
 
A aparência das instalações físicas ou a qualidade do som 
transmitido por telefone é uma característica específica de 
qualidade no atendimento ao público e denomina-se 
 
(A) confiabilidade. 
(B) credibilidade. 
(C) disponibilidade. 
(D) tangibilidade. 
(E) limpeza. 

 
QUESTÃO 43 ______________________  
 
Assinale a alternativa correspondente à cortesia no 
atendimento ao público. 
 
(A) Honestidade do funcionário ao falar pela instituição. 
(B) Educação no contato pessoal. 
(C) Velocidade em atender o cidadão. 
(D) Custeio do serviço ao cidadão. 
(E) Capacidade de executar o serviço solicitado. 

 
QUESTÃO 44 ______________________  
 
A respeito das características do trabalho em equipe, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O compartilhamento de informações representa seu 

objetivo. 
(B) Esse formato de trabalho gera uma sinergia neutra ou 

negativa no trabalho. 
(C) Como objetivo tem-se o desempenho coletivo. 
(D) As responsabilidades pelas tomadas de decisão são 

individuais. 
(E) As habilidades de seus membros são aleatórias. 
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QUESTÃO 45 _______________________  
 
A soma total das maneiras como uma pessoa reage ou 
interage com as demais denomina-se 
 
(A) personalidade. 
(B) metas. 
(C) sonhos. 
(D) desejos. 
(E) objetivos. 

 
QUESTÃO 46 _______________________  
 
Assinale a alternativa correspondente a um critério em que 
um indivíduo pode ser mais eficaz que um grupo. 
 
(A) Exatidão 
(B) Qualidade 
(C) Criatividade 
(D) Constância 
(E) Rapidez 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
No que se refere a uma das características de uma equipe 
virtual, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Melhoria da comunicação, utilizando gestos não 

verbais. 
(B) Elevada interação social. 
(C) Voltam-se mais para a tarefa e menos para o 

compartilhamento de relações afetivas entre colegas.  
(D) Horários inflexíveis. 
(E) Rigidez quanto à vestimenta. 

 
QUESTÃO 48 _______________________  
 

 
 
Disponível em: <https:<//honorario.caubr.gov.br/doc/TAB-livro1-final.pdf>. 

Acesso em: 17 ago. 2021. 
 
Essa tabela refere-se ao parcelamento de honorários das 
etapas de projeto de escopo reduzido e foi migrada para o 
Excel (2013, versão em português). Além disso, não há 
colunas e linhas ocultas e A1 é o endereço da célula que 
contém o texto “ITEM”. Com base nessas informações, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O formato da célula D3 está em porcentagem, mas, se 

for alterado para o formato numérico, seu valor será 
alterado. 

(B) A fórmula =CONT.SE(C2:F6;"-"; FALSO) retornará 
à quantidade de células que não têm o caractere “-”. 

(C) Ocultar a coluna E não altera os valores da coluna F. 
(D) Se toda a tabela for selecionada e for aplicada a 

formatação numérica, o Excel apresentará uma tela de 
erro, informando que há dados não numéricos na seleção. 

(E) Acrescentar casas decimais aos percentis da coluna 
TOTAL remove o símbolo %. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 
Quando um usuário anexa um arquivo a um e-mail, que tipo 
de ação ele está realizando? 
 
(A) Unload 

(B) Upload 

(C) Quickload 

(D) Download 

(E) Email-load 

 
QUESTÃO 50 ______________________  
 
Os componentes de um computador podem ser tanto virtuais 
quanto físicos. No que se refere à classificação deles, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Monitor é um hardware de saída. 
(B) Touchpad é um hardware apenas de saída. 
(C) O sistema operacional Windows pode ser classificado 

em hardware, software e sistema operacional.  
(D) Teclado é um software periférico de entrada de dados. 
(E) Mouse é um software central de entrada de dados. 
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