
 

  I N S T R U Ç Õ E S  

 Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões das provas 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:

  A história é escrita pelos vencedores.  

 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 as provas 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 das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas 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 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.

  INST RUÇÕ E S PAR A A P R OV A O BJ ETIV A E DISC URSIV 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: 

“A” 



  P R O V A O B J E T I V A  

QUESTÃO 2    

No contexto apresentado, os vocábulos “remanescentes” 

(linha 13) e “insurgências” (linha 14) significam, 

respectivamente, 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 

Superintendência do Iphan em Sergipe 

 
1  Sergipe possui o único testemunho dos 60 anos de união 

entre Portugal e Espanha do período colonial na cidade de São 

Cristóvão,   a   Praça   São   Francisco,   reconhecida   como 
4 Patrimônio Mundial. Laranjeiras, outro centro histórico 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), representa um lócus cultural dos mais 
7 importantes, não só pela presença de seu patrimônio edificado, 

mas pelos bens imateriais que guarda, sendo referência 

brasileira em cultura popular. Em função de sua história 
10 colonial vivenciada nos engenhos, com suas antigas capelas, 

igrejas e casarões, o estado guarda um importante acervo de 

arte sacra dos séculos 18 e 19 e revela, por meio de seus vários 
13 remanescentes quilombolas, os diversos conflitos e 

insurgências que marcaram essa trajetória. 

Durante as primeiras décadas do século 20, o Nordeste 
16 brasileiro viveu o clima do cangaço com o surgimento do bando 

de Virgulino Ferreira, o Lampião, que morreu em combate com a 

polícia na Grota de Angico, às margens do rio São Francisco, no 
19 município sergipano de Poço Redondo. Nos 211 sítios 

arqueológicos sergipanos cadastrados, predomina vasto material 

cerâmico das tradições Tupiguarani e Aratu, além de 
22 impressionantes registros rupestres. O Patrimônio Naval de 

Sergipe é representado pela Canoa de Tolda, de Brejo Grande, 
enquanto o Modo de Fazer a Renda Irlandesa – um ofício 

25 relacionado ao universo feminino e característico de municípios 

localizados no Vale do Rio Cotinguiba – está registrado pelo 
27 Iphan como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/se>. 

Acesso em: 25 nov. 2021, com adaptações. 

 

QUESTÃO 1    

 

(A) excedentes e conciliações. 

(B) remanentes e tréguas. 

(C) restantes e rebeliões. 

(D) exuberantes e apaziguamentos. 
(E) abundantes e brigas. 

 

QUESTÃO 3    

Em “O Patrimônio Naval de Sergipe é representado pela 

Canoa de Tolda, de Brejo Grande, enquanto o Modo de Fazer 

a Renda Irlandesa – um ofício relacionado ao universo 

feminino e característico de municípios localizados no Vale 

do Rio Cotinguiba – está registrado pelo Iphan como 

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.” (linhas de 22 a 27), 

o emprego dos travessões é correto, pois essa pontuação 

 

(A) inicia oração que restringe o sentido do substantivo 

anterior. 

(B) é sempre usada para substituir vírgulas. 
(C) torna o texto mais objetivo que parênteses ou 

vírgulas. 

(D) destaca uma característica positiva das rendas de 
Sergipe. 

(E) isola a expressão que explica o que é a Renda 
Irlandesa. 

 

 

Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) As antigas capelas, as igrejas e os casarões, bem 

como a história colonial dos engenhos, guardam, em 
Sergipe, um importante acervo de arte sacra dos 

séculos 18 e 19, revelando, por meio dos 

quilombolas, os diversos conflitos dessa trajetória. 

(B) Portugueses e espanhóis estiveram em Sergipe por 60 

anos durante as primeiras décadas do século 20. 

(C) O Nordeste brasileiro viveu o clima do cangaço com 

o surgimento do bando de Lampião no município 

sergipano de Poço Redondo. 

(D) A história colonial nos engenhos, com antigas 

capelas, igrejas e casarões em Sergipe, confirma a 

ideia de que a cidade é o mais importante acervo de 

arte sacra dos séculos 18 e 19 no Brasil. 
(E) Sergipe é considerado um dos únicos registros do 

fenômeno urbano, no Brasil, de fusão das influências 

espanhola e portuguesa na formação de núcleos 

urbanos coloniais. 
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Texto 2 para responder às questões de 4 a 6. 

 

A Catedral Metropolitana de Aracaju: história e 

arquitetura (1862-1946) 

 

1  A Catedral Metropolitana de Aracaju e seu estilo 

arquitetônico eclético contribuíram bastante no 

desenvolvimento,   tanto   no   âmbito   do   embelezamento 

4 urbanístico e religioso, como no cultural da capital 

sergipana. O templo religioso e seus arredores eram o 

espaço de lazer, diversão e convergência social, ou seja, 

7 uma espécie de ponto de encontro para a população 

sergipana, mais especificamente para os aracajuanos, pois, 

entre a década de 30 e a década de 40, esse era o local onde 

10 aconteciam as principais festas de cunho religioso, e as 

apresentações culturais em que as famílias iam participar à 

sombra da Sé Metropolitana, das missas, procissões, e, logo 

13 após a bênção final, se reuniam para desfrutar do ambiente 
14 festivo e descontraído. 

 
Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/9359/2/ 

Josefina_Araujo.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2021, com adaptações. 

 

QUESTÃO 4    

QUESTÃO 6    

A última oração do texto, relativamente à anterior, estabelece 

relação lógica de 

 

(A) explicação. 

(B) consequência. 

(C) causa. 
(D) modo. 

(E) finalidade. 

 

Texto 3 para responder às questões de 7 a 9. 

 

Redução de custos 

 
1  Desde 2013, o arquiteto e idealizador do projeto 

estuda a aplicação do bambu nas construções. Há cinco 

anos, ele planejou a edificação de duas casas ecológicas 
4 construídas no Parque Augusto Franco, em Aracaju, como 

solução para baixar o custo de novas moradias e preservar o 

meio ambiente. “É importante saber que 70% do material 
7 utilizado é o bambu, ou seja, foi produzido por fotossíntese 

e não há nenhum processo industrial de produção desse 

material. Esse fato torna a produção desse tipo de casa 

No trecho “O templo religioso e seus arredores eram o 

espaço de lazer, diversão e convergência social, ou seja, uma 

espécie de ponto de encontro para a população sergipana, 

mais especificamente para os aracajuanos, pois, entre a 

década de 30 e a década de 40, esse era o local onde 

aconteciam as principais festas de cunho religioso, e as 

apresentações culturais em que as famílias iam participar à 

sombra da Sé Metropolitana, das missas, procissões, e, logo 

após a bênção final, se reuniam para desfrutar do ambiente 

festivo e descontraído.” (linhas de 5 a 14), é correto substituir 
as palavras sublinhadas, respectivamente, por 

 

(A) aonde e onde. 

(B) na qual e nas quais. 

(C) no qual e onde. 

(D) em que e nas quais. 
(E) aonde e aonde. 

 

QUESTÃO 5    

De acordo com o texto, a Catedral Metropolitana de Aracaju 

é importante para a capital sergipana em razão 

 

(A) da religiosidade dos aracajuanos, revelada nas missas 

e nas procissões. 

(B) do fato de ser um espaço religioso que proporcionava 

entretenimento e encontro social. 

(C) do lazer que proporcionava à população carente em 
local público. 

(D) dos encontros amorosos que aconteciam nas 

principais festas culturais. 

(E) da beleza arquitetônica e urbanística da capital 
sergipana. 

10 muito mais ecológica, porque evitou processos poluentes, 

que costumam estar presentes na construção convencional”, 

explica Ricardo Nunes. Foram necessários 50 dias para 
13 construir cada uma das casas, que tem 46 metros quadrados, 

com uma durabilidade prevista para ultrapassar 30 anos. Já o 

investimento para se ter uma casa dessas é menor. Segundo 
16 o arquiteto, na época em que elas foram erguidas, enquanto 

uma moradia popular em Aracaju custava R$ 14 mil, a 

ecológica custou R$ 9 mil. O arquiteto destaca que as 
19 construções podem ser feitas por qualquer pessoa ou 

empresa. “O bambu é a madeira mais resistente da natureza 

e, ao mesmo tempo, mais leve. Ele tem esses dois fatores 
22 importantíssimos para uma construção. E por ser muito leve, 

em uma construção como essa, não é necessário fazer 

alicerce. Isso garante uma grande economia de mão de obra, 
25 de material e de impactos ambientais”, analisa Nunes. 

 
Disponível em: <https://www.cause.gov.br/?p=3425>. 

Acesso em: 25 nov. 2021, com adaptações. 

 

QUESTÃO 7    

No período “Há cinco anos, ele planejou a edificação de duas 

casas ecológicas construídas no Parque Augusto Franco, em 

Aracaju, como solução para baixar o custo de novas 

moradias e preservar o meio ambiente.” (linhas de 2 a 6), de 

modo que não haja alteração de sentido e nem desvio 

gramatical, é correto substituir a formar verbal “Há” por 

 

(A) Faz. 

(B) Fazem. 

(C) Decorrente. 

(D) Existem. 
(E) Ocorre. 
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QUESTÃO 8    

Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado exerce a 

mesma função sintática que a palavra “que” em ‘“Esse fato 
torna a produção desse tipo de casa muito mais ecológica, 

porque evitou processos poluentes, que costumam estar 

presentes na construção convencional’, explica Ricardo 

Nunes.” (linhas de 9 a 12). 

 
(A) “Desde 2013, o arquiteto e idealizador do projeto 

estuda a aplicação do bambu nas construções.” 

(linhas 1 e 2). 

(B) “Há cinco anos, ele planejou a edificação de duas 

casas ecológicas construídas no Parque Augusto 

Franco, em Aracaju, como solução para baixar o 

custo de novas moradias e preservar o meio 

ambiente.” (linhas de 2 a 6). 

(C) “Foram necessários 50 dias para construir cada uma 
das casas, que tem 46 metros quadrados, com uma 

durabilidade prevista para ultrapassar 30 anos.” 

(linhas de 12 a 14) 

(D) ‘“O bambu é a madeira mais resistente da natureza e, 
ao mesmo tempo, mais leve.”’ (linhas 20 e 21). 

(E) ‘“Isso garante uma grande economia de mão de obra, 
de material e de impactos ambientais’, analisa Nunes.” 

(linhas 24 e 25). 

QUESTÃO 9    

Assinale a alternativa em que o referente semântico do 

pronome sublinhado está corretamente indicado. 

 
(A) “Há cinco anos, ele planejou a edificação de duas casas 

ecológicas construídas no Parque Augusto Franco, em 

Aracaju, como solução para baixar o custo de novas 

moradias e preservar o meio ambiente.” (linhas de 2 a 6) 

– o projeto de Ricardo Nunes. 
(B) “Foram necessários 50 dias para construir cada uma 

das casas, que tem 46 metros quadrados, com uma 
durabilidade prevista para ultrapassar 30 anos.” 

(linhas de 12 a 14) – cada uma das casas. 

(C) ‘“Esse fato torna a produção desse tipo de casa muito 

mais ecológica, porque evitou processos poluentes, 

que costumam estar presentes na construção 

convencional’, explica Ricardo Nunes.” (linhas de 

9 a 12) – utilização apenas de bambu na edificação 

de casas. 

(D) ‘“É importante saber que 70% do material utilizado é 

o bambu, ou seja, foi produzido por fotossíntese e 

não há nenhum processo industrial de produção desse 

material.’” (linhas de 6 a 9) – processo industrial 

de construção de casas. 
(E) “Ele tem esses dois fatores importantíssimos para 

uma construção.” (linhas 21 e 22) – Ricardo Campos. 

 
Área livre 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

Questões de 10 a 14 

 

QUESTÃO 10    

O conselho diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR) é composto por um presidente e dois 
vice-presidentes. De quantas maneiras distintas esses três 

cargos   podem   ser    ocupados    pelos    cinco    membros 

do conselho? 

 
(A) 45 

(B) 60 
(C) 81 

(D) 90 

(E) 125 

 

QUESTÃO 11    

Em determinado dia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR) recebeu 40 solicitações de emissão da 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou da Certidão Negativa 

de Débito (CND). Sabe-se que 34 empresas solicitaram a 

CAT e 16 empresas solicitaram a CND. Quantas empresas 

solicitaram simultaneamente os dois tipos de certidões? 

 
(A) 10 

(B) 11 

(C) 14 
(D) 15 

(E) 16 

 

QUESTÃO 12    

Considere a proposição a seguir. 

 
P: Pedro é paisagista e Paulo não é arquiteto de interiores. 

 
Se a proposição P é verdadeira, então qual das proposições 

seguintes é sempre verdadeira? 

 
(A) Se Pedro é paisagista, então Paulo é arquiteto de 

interiores. 
(B) Pedro é paisagista se, e somente se, Paulo é arquiteto 

de interiores. 

(C) Pedro não é paisagista ou Paulo não é arquiteto de 

interiores. 

(D) Se Paulo não é arquiteto de interiores, então Pedro 

não é paisagista. 

(E) Pedro é paisagista e Paulo é arquiteto de interiores. 

 

QUESTÃO 13    

No último censo realizado pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR), verificou-se que, no Brasil, 

o número de arquitetos e urbanistas mulheres é 22% maior 

que o número de arquitetos e urbanistas homens. Qual é o 

percentual de arquitetos e urbanistas mulheres? 

 
(A) 39% 

(B) 45% 
(C) 53% 

(D) 61% 

(E) 70% 
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QUESTÃO 14     
 

Em uma empresa de arquitetura, há 10 arquitetos, entre os 

quais 60% são paisagistas. Dois paisagistas serão escolhidos 

para realizar um projeto urbanístico. Quantas escolhas 

distintas poderão ser feitas para selecionar os dois arquitetos? 

 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 15 

(D) 18 
(E) 21 

 

 

QUESTÃO 15    

O Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) determina que a referida 

autarquia seja organizada em órgãos 

 

(A) deliberativos, apenas. 

(B) executivos, consultivos e jurídicos. 

(C) executivos, apenas. 

(D) consultivos, eletivos e conselheiros. 
(E) deliberativos e consultivos. 

 

QUESTÃO 16    
 

Tendo em vista o Regimento Interno do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O Plenário do CAU/SE é composto por conselheiros 

titulares, todos eleitos, e, para cada conselheiro titular, 
será eleito um respectivo suplente de conselheiro. 

(B) A composição do Plenário do CAU/SE será dividida 

entre conselheiros eleitos e conselheiros indicados 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR). 

(C) O Plenário do CAU/SE é composto por conselheiros 

titulares, todos eleitos. Os conselheiros suplentes 

deverão ser escolhidos apenas quando houver vacância 

e mediante sorteio em listra tríplice. 

(D) No Regimento Interno, não há previsão de eleição de 
conselheiros suplentes. 

(E) A composição plenária do CAU/SE é formada por 

todos os arquitetos e urbanistas devidamente 

habilitados na circunscrição. 
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QUESTÃO 17     

Antes da pandemia no ano de 2020, a economia de 

Sergipe ocupava a 23a posição no ranking entre os estados 

brasileiros, com participação de 0,6%. Em 2018, o produto 

interno bruto (PIB) do estado somou R$ 42 bilhões, 

representando uma queda em volume de 1,8% em relação ao 

ano anterior. Na comparação com 2017, o setor agropecuário 

despencou 27,3%, a indústria caiu 2,6% e o setor de serviços 

cresceu 0,2%. 
 

Disponível em: <https://www.f5news.com.br/economia/pib-saiba-quais-sao- 

as-10-cidades-mais-ricas-do-estado-de-sergipe.html>. 

Acesso em: 30 out. 2021, com adaptações. 

 

A respeito do PIB sergipano, assinale a alternativa que 

registra o conjunto dos três municípios com maior 

participação no PIB, além da capital Aracaju. 

 
(A) Tobias Barreto, Santana do São Francisco e São 

Cristóvão, municípios do Vale do Rio São Francisco 

e com grande produção energética e de agricultura 

irrigada. 

(B) Laranjeiras, Barra dos Coqueiros e Propriá, 

municípios costeiros sergipanos com grande 

produção de petróleo e gás natural. 

(C) Nossa Senhora do Socorro, Canindé de São Francisco 

e Itabaiana, municípios importantes na atividade 

econômica estadual. 

(D) Nossa Senhora da Glória, Canindé de São Francisco e 
Laranjeiras, municípios do sertão sergipano e grandes 

produtores de algodão e fruticultura irrigada. 

(E) Nossa Senhora Aparecida, Pinhão e Carira, 

municípios com grande produção de cana-de-açúcar. 

 

QUESTÃO 18     

A definição mais aceita para desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade 

de atender às necessidades das futuras gerações. É o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. 

 
Disponível em: <www.wwf.org.br>. 

Acesso em: 26 nov. 2021, com adaptações. 

 

O desenvolvimento sustentável é um conceito que 

representou uma nova forma de desenvolvimento econômico 

e de uso dos recursos naturais. Com base nessa premissa, 

assinale a alternativa que indica um tipo de atividade/uso do 

território, preconizado pelo desenvolvimento sustentável. 

 
(A) Produção de energia termoelétrica, a partir da queima 

de carvão mineral. 

(B) Utilização de combustíveis fósseis para transporte 
coletivo e individual. 

(C) Geração de energia nuclear. 

(D) Produção de commodities agrícolas e minerais. 

(E) Reciclagem de materiais. 

QUESTÃO 19    

Apesar de ser um dos menores estados do Brasil, a 

produção agropecuária em Sergipe destaca-se em âmbito 

nacional. Dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) mostram a diversidade 

da produção agropecuária e extrativista do estado. 

Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/2012-agencia-de- 

noticias/noticias/26745-conhecido-pela-producao-de-crustaceos-sergipe- 

mostra-diversidade-agropecuaria.html>. Acesso em: 30 out. 2021. 

 

No que se refere à produção agropecuária e extrativista e a 

seus contextos econômicos, geográficos e culturais no estado 

de Sergipe, assinale a alternativa correta. 

(A) A fruticultura irrigada é uma importante atividade 

econômica em Sergipe. Culturas como o abacaxi, a 

mangaba e a laranja são importantes na criação 
de impostos, mas geram pouco emprego em razão 

da mecanização. 

(B) A produção de coco-da-baía é uma das principais 

culturas permanentes do estado de Sergipe. E a região 

do Platô de Neópolis, no Baixo São Francisco, é uma 

das principais produtoras de coco. 

(C) As principais lavouras permanentes no estado de 
Sergipe são a cana-de-açúcar e o algodão, cultivados 
tanto na Zona da Mata quanto no sertão sergipano. 

(D) A pesca de camarão, ostras e pescado é uma atividade 
extrativista intensiva na geração de emprego e renda. 

(E) A grande produção do setor sucroalcooleiro coloca 

Sergipe como uma das unidades da Federação com 

maior quantidade de usinas, o que dá o título à 

Sergipe de “terra do açúcar e do álcool”. 

 

QUESTÃO 20    

Sergipe é uma das menores unidades da Federação em 

extensão territorial, maior apenas que o Distrito Federal. 

Porém, a pequena extensão territorial não significa que o 

estado tenha um potencial reduzido ou inexistente de 

produção de energia, a partir de recursos naturais locais. No 

que tange à geração de energia em Sergipe, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) O setor sucroenergético em Sergipe é um grande 

produtor de álcool isopropílico, utilizado como 

combustível em veículos de motor flexível a gasolina 

e a álcool. Portanto, é um recurso natural renovável e 

de energia limpa. 

(B) Em razão da pequena extensão territorial, o estado de 

Sergipe é dependente de fontes energéticas 

exploradas em outros estados do Nordeste, como as 

usinas de Sobradinho e Paulo Afonso na Bahia. 
(C) A Usina Termoelétrica Porto do Sergipe I é a maior 

planta energética que utiliza biocombustíveis na 

América Latina. 

(D) A matriz energética do estado de Sergipe é diversa e 
contempla várias fontes, como hidroelétrica, petróleo, 
gás natural, solar, eólica e biocombustíveis. 

(E) O maior parque eólico do estado localiza-se no Vale 

do São Francisco, principal região produtora de 

energia em Sergipe. Nesse Vale, além do parque 

eólico de Canindé, há também a usina hidroelétrica 

de Pedra do Cavalo, maior usina sergipana. 
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QUESTÃO 21     

A Resolução CAU/BR no 18/2012 fixa procedimentos para, 

entre outros, “o registro temporário de profissionais 

brasileiros ou estrangeiros sem domicílio no Brasil, 

diplomados no exterior por instituição de arquitetura e 

urbanismo, com contrato temporário de trabalho no País”. 

 

A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os profissionais poderão usar o título de arquiteto e 

urbanista e exercer as atividades profissionais que 

lhes competem somente após se registrarem no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 

do Distrito Federal (CAU/UF) sob cuja jurisdição, se 
encontrar o seu domicílio. 

(B) Para efeito de registro no Sistema de Informação e 

Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(SICCAU), fica dispensada a solicitação, junto às 

instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, 

da listagem dos profissionais recém-formados. 

(C) O registro para habilitação ao exercício profissional 

de arquitetos e urbanistas, diplomados no País por 

instituições de ensino superior de arquitetura e 

urbanismo oficialmente reconhecidas pelo poder 

público, será feito diretamente no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR). 

(D) O registro deve ser requerido pelo profissional 
diplomado no País, brasileiro ou estrangeiro portador 

de visto permanente, por meio de carta de solicitação 

do profissional interessado. 

(E) Entre os documentos solicitados no requerimento de 

registro, instruído com suas vias originais e uma 

cópia, consta prova de regularidade com a justiça 

eleitoral, mesmo que estrangeiro. 

 

QUESTÃO 22     

O anexo da Resolução CAU/BR no 21/2012 dispõe acerca do 

“glossário de atividades e atribuições estabelecidas no art. 2o 

da Lei no 12.378/2010 e, no art. 3o da Resolução no 21/2012”, 

e afirma que 

 

(A) caderno de especificações é o único instrumento que 

estabelece as condições para a execução dos 

orçamentos de serviços e materiais das obras, para os 

clientes. 

(B) assistência técnica é a atividade que consiste na 
prestação de serviços em geral, para o conserto de 
eletrodomésticos e outros equipamentos. 

(C) avaliação pós-ocupação é a atividade que consiste na 
avaliação do real estado físico dos ambientes e (ou) 
imóveis alugados. 

(D) caderno de encargos é o instrumento que estabelece 
os requisitos, as condições e as diretrizes técnicas e 
administrativas para o pagamento de impostos. 

(E) as built é a revisão do projeto conforme executado, 

objetivando sua regularidade junto aos órgãos 

públicos, ou sua atualização e manutenção, ao término 

da construção, fabricação ou montagem da obra. 

QUESTÃO 23    

A Resolução CAU/BR no 28/2012 dispõe acerca do registro 

referente à alteração e à baixa de registro de pessoa jurídica 

de arquitetura e urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 

outras providências. A respeito do que dispõe esse texto, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) As pessoas jurídicas referidas no parágrafo anterior 

deverão fornecer ao CAU/UF, cobrando deste, 

sempre que necessário, os custos relativos a 

informações necessárias à verificação e à fiscalização 

do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. 

(B) Não se enquadram, na situação desse artigo, as 

seções técnicas das pessoas jurídicas de direito 

privado e das de direito público, dos órgãos da 

administração direta, das autarquias e das fundações 

que desenvolvam atividades privativas de arquitetos e 

urbanistas ou compartilhadas entre estes e outras 
profissões regulamentadas, no caso de terem entre 

seus responsáveis técnicos arquitetos e urbanistas. 

(C) A pessoa jurídica que, na forma de seus atos 

constitutivos ou em razão do objeto social ou das 

atividades efetivamente desenvolvidas, mantenha 

seção técnica por meio da qual preste ou execute, 

para si ou para terceiros, obras ou serviços técnicos 

que se enquadrem nas atividades, atribuições ou 

campos de atuação profissional da arquitetura e 

urbanismo, está obrigada ao registro da referida seção 

no CAU/UF da localidade da sua sede. 

(D) O registro de seção técnica de arquitetura e urbanismo 

no CAU/UF deverá ser requerido em carta registrada 
endereçada ao Sistema de Informação e Comunicação 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), à 

qual deve ser anexada a seguinte documentação: a) ato 

constitutivo da pessoa jurídica e, se houver, da seção 

técnica; b) comprovante de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da pessoa 

jurídica a que a seção técnica se vincula; e c) Registro 

de Responsabilidade Técnica (RRT) de Cargo ou 

Função do responsável técnico pela seção técnica. 

(E) Como informado no parágrafo único, para a validação 

do RRT de cargo ou função, não será necessária a 

comprovação de vínculo entre o responsável técnico e 

a pessoa jurídica, por meio de contrato social, carteira 

de trabalho e previdência social (CTPS), portaria de 
nomeação ou contrato de prestação de serviços e, se 

for o caso, observância do salário mínimo profissional 

de que trata a Lei no 4.950-A. 
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QUESTÃO 24     

O capítulo I, das Disposições Preliminares, da Resolução 

CAU/BR no 91/2014, e seus artigos 1o e 2o dispõem acerca 
do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Com base 

no disposto nos referidos artigos, assinale a alternativa 

correta. 

 
(A) A elaboração de projetos, a execução de obras e a 

realização de quaisquer outros serviços técnicos no 

âmbito da arquitetura e urbanismo, que não envolvam 
competência privativa de arquitetos e urbanistas ou 

atuação compartilhada destes com outras profissões 

regulamentadas, não ficam sujeitas ao RRT nos 

termos dessa resolução, em conformidade com a 

Lei no 12.378/2010. 

(B) O RRT deverá ser efetuado conforme algumas 

condições de tempestividade, por exemplo, quando se 

tratar de atividade técnica do item 2 (Grupo 

“Execução”) do art. 3 da Resolução CAU/BR no 

21/2012, segundo o qual o RRT deverá ser efetuado 

antes do início da atividade. 
(C) O RRT deverá ser efetuado conforme algumas 

condições de tempestividade, por exemplo, quando se 

tratar de atividades dos itens 1 e 4 (Grupos: “Projeto” 

e “Meio Ambiente e Planejamento Regional e 

Urbano”) e das atividades 3.1, 7.8.12 e 7.8.13 

(coordenação e compatibilização de projetos, projeto 

de sistema de segurança e projeto de proteção contra 

incêndios)   do   art.   3o   da    Resolução   CAU/BR 

no 21/2012, segundo o qual o RRT deverá ser 

efetuado antes do início da atividade. 
(D) O RRT não identifica, para todos os efeitos legais, o 

responsável pela realização de atividade técnica no 

âmbito da arquitetura e urbanismo. 

(E) Em conformidade com o que dispõe o art. 47 da 

Lei no 12.378/2010, as providências relativas ao RRT 

são de responsabilidade exclusiva do cliente 

contratante do arquiteto e urbanista ou da pessoa 

jurídica de arquitetura e urbanismo. 

 

QUESTÃO 25     

Os arts. 7o e 8o da Resolução CAU/BR no 91/2014, em seus 

textos, dispõem quanto às formas de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT). A esse respeito, assinale a 

alternativa correta. 

 
(A) O RRT individual é emitido quando a atividade técnica 

constituinte é realizada por um grupo de arquitetos e 
urbanistas. 

(B) O RRT de equipe é emitido quando mais de um 

arquiteto e urbanista realiza a mesma atividade técnica 

e assinam o mesmo e único RRT, por meio do qual 

assumem, de forma solidária, a corresponsabilidade 

técnica pela atividade considerada. 

(C) O RRT social é emitido quando se constitui de 

atividades técnicas do grupo de projeto para 

residências com área total de construção de até 150 m2, 

destinadas à moradia de famílias de baixa renda. 

(D) No RRT de equipe, os nomes dos profissionais serão 

vinculados, sendo que o primeiro a assinar o RRT será 

o líder de projeto, o segundo, o vice-líder, e assim 
sucessivamente até que todos tenham assinado, 

tornando-se todos corresponsáveis. 

(E) No RRT social, o profissional deverá identificar as 

atividades técnicas por meio de declaração a ser 

firmada no Sistema de Informação e Comunicação do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU). 

 

QUESTÃO 26    

Segundo os textos dos arts. 8o e 9o da Resolução CAU/BR 

no 91/2014, que dispõe em relação ao Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) referente a projetos, a obras 

e aos demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e 

urbanismo, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O art. 9o, § 3o instrui que será cobrada a devida taxa 

para o RRT derivado. 

(B) São atividades de engenharia de segurança do 

trabalho, entre outras, vistoria, perícia, avaliação, 

laudo técnico de condições da vista e paisagem do 

trabalho e laudo de inspeção sobre atividades 

insalubres. 
(C) Para a efetivação do RRT, será exigido, previamente, 

o recolhimento da taxa correspondente, cabendo o 

recolhimento de uma taxa única de RRT de equipe. 

(D) São atividades de arquitetura e urbanismo, entre 
outras, o levantamento arquitetônico, o levantamento 
paisagístico e o inventário patrimonial. 

(E) O art. 9o, § 5o, estipula que o prazo de vencimento do 

documento de arrecadação bancária (boleto) para 

recolhimento da taxa do RRT, ou taxa de expediente 

para análise e aprovação do requerimento de RRT, 

será de 45 dias para o sacado da pessoa física do 

arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de 

arquitetura e urbanismo contratada, e de 10 dias para 

o sacado da pessoa jurídica de direito público 

contratante. 

 

QUESTÃO 27    

A Resolução CAU/BR no 93/2014 dispõe quanto à emissão 

de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados (CAU/UF) e do Distrito Federal (CAU/DF), e os 
arts. de 2o a 7o, estabelecem quais são as certidões de acervo 

dos profissionais de arquitetura e urbanismo. 

 
Com base no disposto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A Certidão de Acervo Técnico de arquitetura e 

urbanismo é o instrumento que certifica. 

(B) CND é a Certidão Negativa de Desenhos. 
(C) A CAT deverá ser solicitada por meio de carta 

registrada, endereçada ao Sistema de Informação e 

Comunicação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (SICCAU), com a indicação dos 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) que a 

constituirão e declaração do arquiteto e urbanista 

responsável de que as atividades neles registradas 

foram efetivamente realizadas e concluídas. 

(D) A CAT será emitida com base nas informações 

constantes dos RRT que a constituem e do 

requerimento preenchido no SICCAU, sendo aquelas 

de inteira responsabilidade do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo da região de domicílio do 

titular da certidão (CAU/UF ou CAU/DF). 

(E) CAT é a Certidão de Artes e Técnica. 
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QUESTÃO 28     

Conforme o texto do art. 9o, da Resolução CAU/BR 

no 93/2014, que dispõe acerca das informações contidas na 

Certidão de Acervo Técnico, é correto afirmar que nela 

consta 

 

(A) o número da certidão de nascimento do profissional 

de arquitetura e urbanismo. 

(B) o estilo de construção de cada um dos projetos das 
edificações constantes na certidão. 

(C) a data de obtenção do título de arquiteto e urbanista. 

(D) somente as edificações com área superior a 200 m2. 
(E) somente as edificações que não fazem parte daquelas 

comtempladas com o Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) social. 

 

QUESTÃO 29     

A Resolução do CAU/BR no 177/2019 dispõe acerca dos 

tipos de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 

quanto ao RRT mínimo e ao RRT retificador, cria o RRT 

social e, em seu art. 8o, diferencia o RRT mínimo do social. 

A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O RRT mínimo é emitido, quando se constituir de 

atividades técnicas, em formulário resumido. 

(B) O RRT social é emitido, quando se constituir de 

atividades técnicas relativas aos itens de projeto, 
execução e especiais, desde que referentes a 

edificações com área útil ou área de intervenção de 

até 70 m2. 

(C) O RRT mínimo é emitido, quando se constituir de 

atividades técnicas, para pequenas edificações, com 

área inferior a 37 m2. 

(D) O RRT social é emitido, quando se constituir de 

atividades técnicas realizadas em edificação 

residencial unifamiliar, com área total de construção 

de até 120 m², vinculada a programa de Habitação de 

Interesse Social (HIS) ou destinada à moradia de 

família de baixa renda. 
(E) O RRT mínimo é emitido, quando se constituir de 

atividades técnicas realizadas em conjunto 

habitacional ou edificação residencial multifamiliar, 

vinculado a programa de Habitação de Interesse 

Social (HIS) e que se enquadre nas Leis Federais 

no 11.124/2005, no 11.888/2008, no 13.465/2017, ou 

em legislações correlatas vigentes. 

 

 

QUESTÃO 30    

Segundo a Lei Federal no 14.133/2021, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) É permitido ao agente público designado para atuar na 

área de licitações e contratos estabelecer preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou do 
domicílio dos licitantes. 

(B) Para os fins da Lei Federal no 14.133/2021, considera-se 
órgão a unidade de atuação dotada de personalidade 

jurídica. 

(C) Concurso é a modalidade de licitação para alienação de 
bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou 
legalmente apreendidos a quem oferecer a maior oferta. 

(D) A Lei Federal no 14.133/2021 aplica-se à compra, 
inclusive por encomenda. 

(E) O processo de licitação observará as seguintes fases 

sequenciais: divulgação do edital de licitação; 

preparatória; apresentação de propostas e lances, quando 

for o caso; habilitação; julgamento; homologação; e 

recursal. 

 

QUESTÃO 31    

De acordo com as licitações e os contratos administrativos 

regidos pela Lei Federal no 14.133/2021, acerca de sua gestão, 

fiscalização, execução e de seus princípios informativos, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Durante a vigência do contrato, é permitido ao 

contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, de dirigente do órgão ou da entidade contratante, 

ou de agente público que desempenhe função na 
licitação ou que atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, sendo facultado a essa permissão constar no 

edital de licitação. 

(B) No âmbito da fase preparatória do processo licitatório, 

o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras 

relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, 

aos recursos e às penalidades da licitação, à 

fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto 

e às condições de pagamento. 

(C) Ainda que seja inviável a competição, em especial nos 

casos de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de 

obras ou serviços, a licitação mantém-se exigível em 

função do princípio da supremacia do interesse 

público. 
(D) Os contratos regidos pela Lei Federal no 14.133/2021 

regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito privado, e a eles serão aplicados, 

supletivamente, os princípios e as disposições de 

direito público. 

(E) Em    todo    contrato    regido    pela    Lei    Federal 

no 14.133/2021, são facultativas as cláusulas que 

estabeleçam a vinculação ao edital de licitação e à 

proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver 

autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. 

 

 
 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO – CAU‐SE 202 – ASSISTENTE DE ATENDIMENTO – TIPO “A” PÁGINA 9/14 

Área livre 

Área livre 



QUESTÃO 32  QUESTÃO 36    
 

Quando a vontade emana de agente da Administração 

Pública, ou dotado de prerrogativas desta, e o conteúdo 

propicia a produção de efeitos jurídicos com finalidade 

pública, o instituto jurídico em comento é o 

 

(A) ato da Administração. 

(B) fato administrativo. 

(C) ato administrativo. 

(D) ato jurídico. 
(E) fato jurídico. 

 

QUESTÃO 33     

Quando o administrador público pratica conduta ilegítima, 

atuando fora dos objetivos, de forma expressa ou 

implicitamente traçados em lei, trata-se de 

 

(A) uso do poder. 

(B) exercício do poder. 
(C) aplicação do poder-dever de agir. 

(D) exercício do poder de polícia. 

(E) abuso de poder. 
 

QUESTÃO 34     

Assinale a alternativa que corresponde a um direito do 

usuário dos serviços públicos da administração pública. 

 
(A) Prestação de informações pertinentes ao serviço 

prestado quando solicitadas. 

(B) Obtenção e utilização dos serviços com liberdade de 

escolha entre os meios oferecidos e sem 

discriminação. 

(C) Atuação integrada e sistêmica na expedição de 

atestados, certidões e documentos comprobatórios de 

regularidade. 

(D) Obtenção de informações precisas e de fácil acesso 
nos locais de prestação do serviço, assim como sua 

disponibilização na internet. 

(E) Participação no acompanhamento da prestação e na 
avaliação dos serviços. 

 

QUESTÃO 35     

Assinale a alternativa que corresponde à pessoa física ou à 

pessoa jurídica que se beneficia ou se utiliza, efetiva ou 

potencialmente, do serviço público da administração pública. 

 

(A) Serviço público 

(B) Manifestação 

(C) Administração pública 

(D) Usuário 
(E) Agente público 

Serviço público de qualidade é aquele que obedece aos 

princípios da 

 

(A) urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia. 

(B) presteza, eficiência, tolerância e ética. 
(C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

(D) cortesia, atenção, apresentação e interesse. 

(E) cortesia, respeito, decoro e urbanidade. 
 

QUESTÃO 37    

É comum o uso de ferramentas de pesquisa na internet para 

buscar informações novas. Atualmente, a plataforma de 

buscas mais utilizada, no Brasil, é o Google. 
 

Considere a situação em que se deseja realizar uma busca por 

baterias para alimentação elétrica, mas, ao realizar essa 

pesquisa, foram retornadas páginas que faziam referência ao 

instrumento musical de mesmo nome. Assumindo que essa 

busca será realizada por meio da plataforma de busca 

Google, assinale a alternativa correspondente ao texto que 

deve ser digitado para que os resultados retornados sejam 

apenas aqueles que não incluem a palavra “instrumento”. 

 

(A) bateria -instrumento 

(B) bateria:instrumento 

(C) bateria * instrumento 
(D) bateria “instrumento” 

(E) bateria instrumento 

 

QUESTÃO 38    

Muitas pessoas já passaram pela situação de fecharem 

acidentalmente alguma aba em seu navegador de internet. O 

Google Chrome possui um recurso que permite reabrir abas 

fechadas anteriormente, na ordem em que foram fechadas. 

Qual dos atalhos a seguir realiza essa tarefa no sistema 

operacional Windows nesse navegador? 

 

(A) Ctrl + n 

(B) Ctrl + t 

(C) Ctrl + Shift + n 

(D) Ctrl + w 
(E) Ctrl + Shift + t 
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QUESTÃO 39  QUESTÃO 43    
 

Considere hipoteticamente que uma pessoa mal-intencionada 

realize uma ligação telefônica para um funcionário de 

determinada empresa e finja ser do suporte técnico do 

provedor de internet. Sem prestar muita atenção, o 

funcionário da empresa, que recebe a ligação, cede ao pedido 

do suposto técnico e fornece-lhe sua senha de acesso ao 

sistema da empresa, que foi requisitada sob o pretexto de 

realização de testes. A partir desse momento, a pessoa mal-

intencionada tem a posse de uma senha que lhe dará acesso a 

arquivos confidenciais daquela empresa. Nesse caso, esse 

conhecido tipo de ataque denomina-se 

 

(A) backdoor. 

(B) engenharia social. 

(C) DDoS. 
(D) spoofing. 

(E) DMA. 

 

QUESTÃO 40     

O serviço de armazenamento em nuvem, que é nativo do 

sistema operacional Windows 10 e já vem, por padrão, 

instalado é o (a) 

 

(A) Google Drive. 

(B) Dropbox. 

(C) Apple iCloud Drive. 

(D) Microsoft OneDrive. 
(E) Amazon Drive. 

 

QUESTÃO 41     

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, descritos 

no art. 1o do texto constitucional de 1988, apresentam-se 

como 

 

(A) princípios fundamentais. 

(B) direitos individuais. 
(C) deveres individuais. 

(D) deveres fundamentais. 

(E) princípios individuais. 
 

QUESTÃO 42     

Erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, constituem os 

 
(A) princípios fundamentais da República Federativa do 

Brasil. 

(B) direitos individuais assegurados pela República 

Federativa do Brasil. 

(C) princípios da República Federativa do Brasil, 
regentes das relações internacionais. 

(D) objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil. 

(E) deveres fundamentais assegurados pela República 

Federativa do Brasil. 

Um dos princípios regentes nas relações internacionais da 

República Federativa do Brasil denomina-se 

 

(A) vida. 

(B) proporcionalidade. 

(C) defesa da paz. 
(D) honra. 

(E) proteção e defesa do consumidor. 

 

QUESTÃO 44 
 

No que se refere aos direitos fundamentais previstos no art. 5o 

do texto constitucional de 1988, assinale a alternativa correta. 

 

(A) No processo, são admissíveis as provas obtidas por 

meios ilícitos. 

(B) Constitui crime afiançável e prescritível a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado democrático. 

(C) Aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
intransmissível aos herdeiros. 

(D) O acesso à informação é assegurado a todos, 

inclusive o conhecimento da respectiva fonte, quando 

necessário ao exercício profissional. 

(E) A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado 

o anonimato. 

 

QUESTÃO 45    

Acerca das disposições contidas no art. 37 do texto 

constitucional de 1988, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os cargos, os empregos e as funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o 

acesso aos estrangeiros. 

(B) É vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, nos casos de dois cargos de professor, de 

um cargo de professor com outro técnico ou 

científico e no caso de dois cargos ou empregos 

privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

(C) É vedado ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical. 

(D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo. 

(E) O texto constitucional de 1988 veda a reserva de 

percentual de cargos para as pessoas com deficiência. 
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QUESTÃO 46  QUESTÃO 48    
 

Com o objetivo de tratar de questões voltadas para o 

tema Equidade de Raça e Gênero na Arquitetura e 

Urbanismo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Sergipe (CAU/SE) realiza encontros virtuais na plataforma 

Zoom, com convidados externos. A primeira edição 

acontecerá nesta quinta-feira, será conduzida pelo grupo 

CAU Plural do CAU/SE e terá, como convidados, integrantes 

do Coletivo de Arquitetos e Urbanistas Negros de Sergipe 

(Canes). A ação faz parte do projeto CAU Plural, inserido no 

Planejamento Estratégico Estadual Gestão 2021/2023. 

 

Se você tem interesse em participar dos nossos encontros, 
basta enviar um direct para o Instagram do CAU/SE. 

 
Disponível em: <https://cause.gov.br/?p=20596>. 

Acesso em: 24 nov. 2021, com adaptações. 

 

Com base no texto apresentado, assinale a alternativa 

correspondente à característica que preceitua as técnicas de 

redação oficial e está presente nesse fragmento. 

 

(A) A redação está isenta de interferências objetivas de 

quem elaborou a comunicação. 

(B) O texto apresenta idiossincrasias e marcas afetivas que 

particularizam a produção e a direcionam a um grupo 

minoritário. 

(C) O emprego inadequado dos pronomes de tratamento 
tornou o texto impessoal, informal e impreciso. 

(D) A presença de impressões pessoais é comum em 
comunicações entre indivíduos que possuem intimidade 

e ocupam cargos hierarquicamente semelhantes. 

(E) A impessoalidade é uma exigência em redações 
oficiais, nas quais não se deve empregar expressões 
subjetivas carregadas de emoção. 

 

QUESTÃO 47     

A gestão pública utiliza as ferramentas de autoavaliação, a 

carta de serviço, a pesquisa de satisfação, o guia de gestão de 

processos e o guia “d” simplificação. A pesquisa de 

satisfação é 

 

(A) um modelo de gestão de processos, voltado ao 

alcance de resultados. 
(B) uma metodologia de pesquisa de opinião padronizada, 

que investiga o nível de satisfação dos usuários de um 

serviço público. 

(C) uma metodologia utilizada para tornar a organização 
mais acessível e transparente para o cidadão. 

(D) o instrumento que visa à simplificação de processos, 

atividades e normas. 

(E) a verificação do grau de aderência dos processos 

gerenciais de um ente público em relação ao 

modelo/critério de excelência em gestão pública. 

A primeira fase do planejamento estratégico é a definição da 

missão, da visão e dos valores de qualquer organização. No 

que se refere à visão, assinale a alternativa correta. 

 
(A) É a razão de ser da empresa: além do porquê, expressa 

a essência da organização e deve ser orientada para o 
futuro. 

(B) Trata-se do propósito fundamental e único de a 
organização existir. 

(C) Refere-se aos princípios, às crenças, às normas e aos 

padrões que orientam o comportamento e a atuação da 

organização. 

(D) É como se espera que a organização seja vista e 
reconhecida por colaboradores, clientes, fornecedores, 

concorrentes e pela sociedade. 

(E) São virtudes e bens desejáveis, que traduzem um 

sentido comum, uma visão única a ser compartilhada 

por diretores, gerentes e funcionários. 

 

QUESTÃO 49    

Do ponto de vista organizacional, existem grupos e equipes. 

No que se refere a equipes, assinale a alternativa correta. 

 

(A) São um grupo de pessoas que trabalham em conjunto 

com objetivos comuns. 

(B) São caracterizadas pelas pessoas que trabalham 
individualmente, com os próprios propósitos. 

(C) São formadas por pessoas que compartilham o 

mesmo escritório, mas sem um objetivo comum. 

(D) Compõem-se de pessoas que gostam umas das outras 

por afinidades. 

(E) Não precisam ser compostas por um grupo de 
pessoas. 

 

QUESTÃO 50    

Os quatro fatores que enfatizam que os grupos de trabalho se 

caracterizam como equipes são denominados 

 

(A) objetivos, visão, missão e valores. 

(B) valores, trabalho em equipe, compreensão e 

relacionamento. 

(C) organização, interação, motivação e percepção. 
(D) ética, relacionamento, valores e compreensão. 

(E) objetivos, ética, respeito e compreensão. 
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  O R I E N T A Ç Õ E S  

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 e nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma 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. 

  P  R  O V A D  I S C U  R  S I V A  

Leia, com atenção, os textos a seguir. 

Texto 1 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) apresenta sua Carta de Serviços ao Cidadão. Esse documento visa 

informar quais são os serviços disponibilizados pelo conselho e quais as formas de acesso, os requisitos e os compromissos para o 

atendimento, que são adotados pela instituição pública, tendo como premissas o foco no cidadão, a qualidade no atendimento e a 

transparência da informação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) foram criados pela Lei no 12.378/2010, que também regulamenta o 

exercício de arquitetura e urbanismo no País. O CAU, uma autarquia federal uniprofissional dotada de personalidade jurídica de 
direito público, presta serviço público federal, e foi criado para cumprir as finalidades de orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Além disso, zela pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 

classe em todo o território nacional e defende o aperfeiçoamento do seu exercício, visando à melhoria da qualidade de vida, à 

defesa do meio ambiente e à preservação do patrimônio cultural e histórico nacional. O CAU tem como missão promover  

arquitetura e urbanismo para todos. 

 
 

Texto 2 

Disponível em: <https://transparencia.caubr.gov.br/informacoes/>. Acesso em: 24 nov. 2021, com adaptações. 

 
 
 

Coração de Negro-Complexo Escolar Quilombola 
 

O Coração de Negro é um complexo escolar desenvolvido para a 

comunidade rural quilombola de Sítio Alto, município de Simão Dias, região 

centro-sul do estado de Sergipe, nordeste do Brasil. O projeto pretende atender 

crianças entre 0 e 14 anos de idade, em período integral, auxiliar no processo 

de equidade social e fortalecer as potencialidades da cultura e das economias 

locais. Seu conceito fundamenta-se na valorização da identidade quilombola, 

trazendo como referência o marco territorial e ancestral da árvore Coração de 

Negro, situada na extremidade da comunidade. Foram incorporados elementos 
da sua morfologia orgânica de copa circular, raízes, conexões e nós, 

atribuindo-a como um elemento forte de valorização cultural, memória e 

identidade local. Isso promove a conexão entre as tradições locais, a 

ancestralidade, as crenças e os métodos construtivos utilizados no processo de 

formação do povoado. Os materiais utilizados são abundantes na região, com o 

uso de terra nas vedações, estruturas em madeira de reflorestamento e coberturas de piaçava. As estratégias bioclimáticas são 

destacadas nos elementos de aberturas em cobogós, janelas em muxarabis, diferenças de níveis e aberturas nos telhados para 

exaustão do calor interno dos espaços. Essas soluções permitem a ventilação cruzada e a iluminação natural e constante em todos 

os ambientes das edificações. A infraestrutura escolar possui um planejamento que possibilita a redução na produção de lixo, o 

baixo consumo energético e o tratamento de esgoto ecológico para o seu pleno funcionamento no pós-obra. Nesse contexto, a 

sustentabilidade é um valor intrínseco e destaca-se no uso equilibrado dos materiais e nas soluções arquitetônicas, além de atender 

à sustentabilidade sociocultural com o fortalecimento da identidade local, educação digna de forma equitativa, valorização do 
trabalho no campo e estímulo à agricultura de subsistência familiar, possibilitando ao Sitio Alto se tornar autossuficiente no 

próprio território. 

Disponível em: <https://caubr.gov.br/expouia2021rio/>. Acesso em: 23 nov. 2021, com adaptações. 

 

Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo-argumentativo acerca do 

seguinte tema: 

Arquitetura e urbanismo em Sergipe: uma reflexão a respeito de memória, 

bem-estar social e sustentabilidade. 
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