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ORIENTAÇÕES
As regras para a realização das provas estão descritas no Edital de Abertura 01/2017 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, bem como nas
orientações elencadas a seguir:
Quanto ao Caderno de Prova:
O Caderno de Prova contém questões de LÍNGUA PORTUGUESA, INFORMÁTICA,
RACIOCÍNIO LÓGICO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
 Verifique se o caderno contém 60 (sessenta) questões ao todo. Caso contrário,
comunique aos fiscais para substituição do Caderno.
 A cada questão, são apresentadas 5 alternativas de resposta - A) B) C) D) E) - das quais
APENAS UMA corresponde à alternativa correta, de acordo com a formulação da
questão.
Quanto à Grade de Respostas (folha óptica):
 Ao receber a Grade de Respostas personalizada, examine-a verificando se o nome
impresso corresponde ao seu. Caso haja qualquer equívoco, comunique-o imediatamente
ao fiscal de sua sala.
 Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença utilizando caneta preta ou
azul.
 Transcreva sua alternativa preenchendo totalmente a elipse correspondente, conforme
orientação na própria Grade de Respostas.
 Questões não marcadas ou com mais de uma marcação, bem como as rasuradas, serão
anuladas.
 A numeração da Grade de Respostas é contínua (do número 01 ao 60) e em
conformidade com a sequência de disciplinas apresentadas no Caderno.
 Não utilize nenhum recurso (borracha, corretivo, lápis-borracha etc.) para alterar a elipse
já preenchida na Grade de Respostas, pois questões com rasura serão anuladas.
A não observância dessas instruções implicará em anulação da sua prova.
Demais procedimentos:
 O tempo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da
Grade de Respostas.
 A interpretação das questões é parte integrante do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos fiscais aplicadores de prova.
 Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos,
tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
 Durante o período de realização da prova, os aparelhos celulares e similares devem ser
desligados e colocados em lugar fora do alcance do candidato.
 Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando
a autorização para entregar a Grade de Respostas.
 Nenhuma questão será anulada no transcorrer do período de prova. Escolha sempre uma
das alternativas.
 O tempo mínimo de permanência obrigatória na sala de prova é de 01 (uma) hora.
 O candidato somente poderá levar o caderno de provas depois de transcorridas 02 (duas)
horas do início do tempo total previsto de prova.
O gabarito preliminar será divulgado no dia 26/06/2017
no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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LÍNGU A PO RTUG UES A
As questões de número 01 a 20 referem-se ao texto abaixo.
GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL URBANO DE PORTO ALEGRE NO SÉCULO XX
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

No Brasil, as políticas públicas em nível municipal, relativas ___ preservação do
patrimônio cultural edificado, efetivaram-se através de leis de tombamento e/ou
instrumentos de planejamento urbano – planos diretores, leis de uso do solo e outros.
Duas capitais meridionais, Porto Alegre e Florianópolis, foram pioneiras ao
apresentarem os dois mecanismos – leis de tombamento e planos diretores – em favor
da preservação. Várias outras preservaram o seu patrimônio edificado apenas através
de leis urbanísticas. Algumas utilizaram, unicamente, a lei específica de proteção.
Em geral, o poder público garantiu a participação indireta da população através dos
conselhos municipais de preservação do patrimônio. A participação direta foi, aos
poucos, se construindo, associada ___ redemocratização da sociedade brasileira. Porto
Alegre reflete essas mudanças desde ___ década de 70 e apresenta particularidades
na sua trajetória, especialmente no final do século XX.
Em Porto Alegre, a trajetória da preservação iniciou-se em 1938, ______ a Igreja
das Dores e o acervo do Museu Júlio de Castilhos foram tombados como Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. Após essas primeiras iniciativas, houve um hiato nos
tombamentos em nível nacional. Apenas nos anos 1960, foi protegida uma nova
edificação – o Solar dos Câmara. A antiga sede dos Correios e Telégrafos e o Portão
do Cais do Porto com os dois armazéns laterais foram tombados na década de 80, e o
Palacete Argentina, na década seguinte. Recentemente, foram aprovados pelo
Conselho Consultivo do IPHAN os tombamentos do Observatório Astronômico e da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Sítio Histórico
das Praças da Matriz e da Alfândega. Ampliou-se, assim, o reconhecimento nacional
sobre o patrimônio da cidade, ______ se refletiu, particularmente, no acervo de
edificações historicistas construídas na virada para o século XX.
O Governo do Estado, por sua vez, promulgou ___ Lei de Tombamento em 1978,
inspirada no Decreto-Lei nº. 25/1937. Até o momento, foram protegidos, pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado – IPHAE, cerca de dezoito bens, além da
Praça da Matriz e seu entorno, que envolvem vários espaços e edificações.
Invariavelmente, trata-se de bens de propriedade pública.
Disponível em <http://www.forumpatrimonio.com.br/view_full.php?articleID=126&modo=1> (adaptado). Acesso em 22 de
maio de 2017.

01. As lacunas das linhas 01, 10 e 11 devem ser respectivamente preenchidas por
A) a – a – a
B) à – à – à
C) à – à – a
D) a – a – à
E) a – à – a
02. As expressões “meridionais” (linha 04) e “um hiato” (linha 15) poderiam ser
substituídas, sem que houvesse prejuízo substancial no sentido do texto,
respectivamente por
A) setentrionais e uma brecha
B) brasileiras e um incentivo
C) regionais e um estorvo
D) sazonais e um percalço
E) sulistas e uma lacuna
CARGO: Assistente de Atendimento e Fiscalização

3

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAU/RS

EDITAL 01/2017

03. Considere as seguintes afirmações a respeito de ideias presentes no texto.
I – Os tombamentos do Observatório Astronômico e da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Sítio Histórico das Praças da
Matriz e da Alfândega foram aprovados na década de 70.
II – As primeiras iniciativas de tombamento de prédios públicos em Porto Alegre
geraram custos vultosos ao governo, o que levou ao cancelamento dessa
iniciativa durante três décadas.
III – Em Porto Alegre, o Palacete Argentina foi tombado na década de 90.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) de acordo com o texto?
A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
04. As lacunas do terceiro parágrafo do texto devem ser correta e respectivamente
preenchidas por
A) que – que
B) onde – cujo
C) onde – cuja
D) quando – que
E) cuja – onde
05. Leias as frases a seguir e atente para a concordância verbal e/ou nominal.
I – Há, no mundo todo, uma mentalidade voltada para a conscientização da
importância da preservação do patrimônio público.
II – Em 2016, houveram numerosos casos de tombamentos de prédios públicos em
todo o Brasil.
III – Existem notícias de que ocorreu, nas últimas décadas, inúmeros casos de
tombamentos no país.
IV – Fazem muitos anos que ocorreram os primeiros tombamentos na cidade de
Porto Alegre.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas a III.
D) Apenas III e IV.
E) Apenas I, III e IV.
06. São acentuadas de acordo com a mesma regra as palavras
A) armazém e décadas
B) patrimônio e além
C) histórico e construído
D) nível e construído
E) sítio e várias
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07. Leia as afirmações abaixo, relativas à estrutura e à tipologia textuais.
I – O texto, escrito em linguagem informal, apresenta estrutura narrativa de
introdução, desenvolvimento e desfecho.
II – Devido à correta estruturação de parágrafos, o texto se enquadra na tipologia
de texto argumentativo, além de usar linguagem técnica e metafórica, o que o
qualifica como um texto dissertativo.
III – É um texto informativo constituído de parágrafos adequadamente construídos e
escrito em linguagem culta.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
08. Se na frase “Em geral, o poder público garantiu a participação indireta da
população através dos conselhos municipais de preservação do patrimônio” o
sujeito fosse alterado para “o poder público e o setor privado”, quantas outras
palavras na frase sofreriam alteração?
A) Nenhuma.
B) Uma.
C) Duas.
D) Três.
E) Quatro.
09. Assinale a alternativa que apresenta a correta grafia do porquê.
A) A população das grandes cidades não preserva o patrimônio público por que não tem
consciência da importância desses bens para a história da sua localidade.
B) A falta de cuidado com os prédios públicos ocorre porquê falta educação adequada e
punição aos infratores.
C) Precisamos reivindicar por melhorias na segurança das nossas cidades, porque assim
poderemos evitar o vandalismo.
D) É difícil entender o porque da falta de cuidado generalizada em relação aos prédios
públicos nas grandes cidades.
E) O principal motivo porquê há tantos atos de vandalismo e depredação na capital é a falta
de segurança e de fiscalização do patrimônio nas ruas.
10. Selecione a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da
frase a seguir.
O Governo do Estado é o órgão que _______ poder sobre o Patrimônio Histórico e
Artístico do Rio Grande do Sul, e dessa instância _______ as verbas necessárias para a
preservação das obras públicas, as quais _______ sempre zelar.
A) detem – provem – convem
B) detém – provém – convém
C) detém – provêm – convém
D) detêm – provém – convêm
E) detêm – provêm – convêm
CARGO: Assistente de Atendimento e Fiscalização

5

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAU/RS

EDITAL 01/2017

11. Na passagem “Ampliou-se, assim, o reconhecimento nacional sobre o patrimônio
da cidade”, o conetivo “assim” poderia ser substituído, mantendo-se o sentido
original do texto, por
A) porquanto
B) conquanto
C) contudo
D) embora
E) destarte
12. A retirada do acento gráfico causa a alteração da classe morfológica da palavra
A) várias
B) histórico
C) além
D) após
E) astronômico
13. Leia as afirmações relativas ao emprego de travessões no texto.
I – Nas linhas 03 e 17, os travessões poderiam ser substituídos por dois-pontos.
II – Na linha 05, o primeiro travessão poderia ser substituído por um ponto e
vírgula, e o segundo, por uma vírgula.
III – O emprego de travessão é inadequado para essa tipologia textual, visto esse
sinal se enquadra apropriadamente ao texto narrativo.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas a III.
E) Apenas I e III.
14. Sobre afirmações que podem ser depreendidas a partir da leitura do texto, assinale
(V) para Verdadeiro e (F) para Falso.
(
(

(

(

) O observatório Astronômico e a Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul foram tombados na década de 60.
) As políticas públicas em nível municipal que tratam da preservação do
patrimônio cultural edificado, no Brasil, tornaram-se efetivas por meio de leis de
tombamento e/ou instrumentos de planejamento urbano.
) Até 1938, não havia reconhecimento nacional sobre o patrimônio público da
cidade de Porto Alegre, que passou a ter maior procura de turistas a partir
desse ano graças às políticas de preservação.
) O poder público rechaçou a participação da população nos conselhos
municipais de preservação do patrimônio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – V – V – V.
B) F – V – F – F.
C) V – V – F – F.
D) F – F – F – F.
E) V – V – V – V.
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15. Atente para as possibilidades de reescrita da seguinte frase: O patrimônio público
da nossa região, embora seja um bem material e cultural de imensurável valor, vem
sendo depredado ano após ano devido à falta de fiscalização do Estado e à falta de
consciência da população.
Mantêm-se o sentido original e a correção gramatical da frase em
I – O patrimônio público da nossa região – ainda que seja um bem material e
cultural de imensurável valor – vem sendo depredado ano após ano devido à
falta de fiscalização do Estado e à falta de consciência da população.
II – O patrimônio público da nossa região, vem sendo depredado ano após ano,
pois é um bem material e cultural de imensurável valor; o que se deve à falta
de fiscalização do Estado e à falta de consciência da população.
III – O patrimônio público da nossa região, apesar de ser bem material e cultural de
imensurável valor, vem sendo depredado ano após ano devido à falta de
fiscalização do Estado e à falta de consciência da população.
IV – O patrimônio público da nossa região, pelo fato de ser bem material e cultural
de imensurável valor; Vem sendo depredado ano após ano devido à falta de
fiscalização do Estado e à falta de consciência da população.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I e III.
E) Apenas a III.
16. A palavra formada pelo acréscimo de prefixo e sufixo ao morfema lexical é
A) políticas
B) patrimônio
C) tombamento
D) observatório
E) invariavelmente
17. Leia as afirmações sobre formas verbais empregadas no texto.
I – A forma verbal apresentarem (linha 05) está no pretérito mais-que-perfeito do
indicativo, visto que está sendo empregada para se referir a uma ação anterior
a outras já expostas na mesma frase.
II – A forma verbal preservaram (linha 06) está no pretérito perfeito do indicativo.
III – A forma verbal reflete (linha 11) está indevidamente empregada no presente
do indicativo, pois o texto trata de fatos ocorridos no passado.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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18. Apresenta um ditongo frequentemente omitido na linguagem oral a palavra
A) patrimônio
B) poucos
C) histórico
D) laterais
E) lei
19. Leia as afirmações relativas a sinais de pontuação empregados no texto.
I – Na linha 04, as vírgulas antes e depois de Porto Alegre e Florianópolis
poderiam ser substituídas por travessões.
II – A vírgula após a expressão Em Porto Alegre (linha 13) marca a antecipação
de um adjunto adverbial de lugar.
III – A vírgula após a expressão Após essas primeiras iniciativas (linha 15) é
empregada devido à antecipação de uma oração adverbial.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
20. Assinale a alternativa corretamente pontuada.
A) Após a ocorrência dos primeiros tombamentos em Porto Alegre, no século anterior, podese dizer que houve – em nível nacional – um hiato nesses processos; em decorrência
disso, constata-se que a preservação do patrimônio público não foi uma prioridade
durante um período de tempo considerável.
B) Após, a ocorrência dos primeiros tombamentos em Porto Alegre, no século anterior;
pode-se dizer que houve, em nível nacional, um hiato nesses processos, em decorrência
disso constata-se que a preservação do patrimônio público não foi uma prioridade
durante um período de tempo considerável.
C) Após a ocorrência, dos primeiros tombamentos em Porto Alegre no século anterior, podese dizer que houve – em nível nacional – um hiato nesses processos: em decorrência
disso constata-se que a preservação do patrimônio público, não foi uma prioridade,
durante um período de tempo, considerável.
D) Após a ocorrência dos primeiros tombamentos em Porto Alegre, no século anterior, podese dizer que houve em nível nacional um hiato nesses processos, em decorrência disso
constata-se que a preservação do patrimônio público não foi uma prioridade durante um
período de tempo considerável.
E) Após a ocorrência, dos primeiros tombamentos, em Porto Alegre, no século anterior,
pode-se dizer que houve – em nível nacional – um hiato nesses processos; Em
decorrência disso, constata-se que a preservação do patrimônio público, não foi uma
prioridade durante um período de tempo considerável.
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INFORM ÁTI C A
21. O Microsoft Outlook suporta diversos protocolos para envio e recebimento de emails. Dentre os listados abaixo, NÃO é suportado o protocolo
A) POP3
B) ICMP
C) SMTP
D) IMAP
E) IMAP com suporte a SSL
22. O Internet Protocol (IP) é utilizado para o acesso à distância a computadores, tanto
na rede local, quanto na Internet. Dos endereços apresentados abaixo, é um IP
válido para acesso direto à Internet o
A) 10.1.2.3
B) 127.0.0.1
C) 192.168.0.1
D) 200.110.20.20
E) 255.255.255.0
23. O Excel agrupa suas funções em diferentes categorias. Dentre as funções
apresentadas abaixo, faz parte da categoria de funções lógicas:
A) TIPO.ERRO
B) TESTE.QUI
C) FRAÇÃO.ANO
D) CONCATENAR
E) SES
24. As configurações de privacidade do Google Chrome incluem avisos sobre sites
perigosos e enganosos. Analise as assertivas abaixo considerando em que
situações esses avisos são exibidos.
I – O site está fora do ar.
II – O site contém malwares.
III – O site contém programas prejudiciais.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas a III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
25. O Microsoft Word possui diversas sequências de atalho de teclado para agilizar a
produção de documentos. O atalho utilizado para abrir um documento é:
A) CTRL + O
B) CTRL + D
C) CTRL + A
D) SHIFT + A
E) SHIFT + O
CARGO: Assistente de Atendimento e Fiscalização
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R ACIO CÍNIO LÓGICO
26. Joaquim possui 3 dados, cada com 6 faces, numerados de 1 a 6. Após lançar os 3
dados, ele constata que:
 todas as faces voltadas para cima possuem um número ímpar.
 apenas duas faces voltadas para cima possuem o mesmo número.
Nesta situação, é correto afirmar que o valor máximo que se pode obter somando
os números das faces voltadas para cima destes dados é igual a:
A) 11.
B) 12.
C) 13.
D) 14.
E) 15.
27. Ana, Beatriz e Cláudia nasceram em anos diferentes e, atualmente, nenhuma delas
ainda fez aniversário neste ano. Sabe-se que a mais nova entre elas nasceu em
1990. Além disto, é verdade que Ana é três anos mais velha que Bruna e dois anos
mais nova que Carla. Nestas condições, é correto afirmar que a idade atual de Carla
é igual a:
A) 26 anos.
B) 27 anos.
C) 29 anos.
D) 31 anos.
E) 32 anos.
28. Um caixa eletrônico de um banco só possui notas de R$ 10,00 e R$ 20,00 para
saque. Débora, ao sacar uma quantia de R$ 140,00, neste caixa eletrônico, recebe
um total de 10 notas. Sobre as notas recebidas por Débora, é correto afirmar que o
número de notas de R$ 10,00 excede o número de notas de R$ 20,00 em:
A) 1 nota.
B) 2 notas.
C) 4 notas.
D) 5 notas.
E) 6 notas.
29. André, Bruno e Carlos são amigos. Sabe-se que um deles é arquiteto, outro é
médico e outro é contador. Sobre eles, apenas uma das três afirmações abaixo é
verdadeira:
I – André é arquiteto.
II – Bruno não é arquiteto.
III – Carlos não é médico.
Nestas condições, é correto afirmar que:
A) André é médico.
B) Bruno é médico.
C) Carlos é arquiteto.
D) Bruno é contador.
E) André é arquiteto.
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30. Considere que é verdade que todos os gaúchos gostam de chimarrão, mas
algumas pessoas que moram no Rio Grande do Sul não gostam de chimarrão.
Logo, também é verdade que:
A) As pessoas que não moram no Rio Grande do Sul gostam de chimarrão.
B) Alguns gaúchos que moram no Rio Grande do Sul não gostam de chimarrão.
C) Nenhum gaúcho que gosta de chimarrão mora no Rio Grande do Sul.
D) Todos os gaúchos que não moram no Rio Grande do Sul não gostam de chimarrão.
E) Todos os gaúchos que moram no Rio Grande do Sul gostam de chimarrão.
CONHECIMENTOS ESPECÍ FICOS
31. Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta sobre a
organização sindical.
A) A lei pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.
B) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município.
C) Dependendo da categoria profissional, o trabalhador pode ser obrigado a filiar-se ou a
manter-se filiado a sindicato.
D) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até o final do
mandato, mesmo que venha a cometer falta grave.
E) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
apenas em questões judiciais.
32. Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos direitos políticos.
A) O voto é obrigatório para os analfabetos.
B) Não podem alistar-se os estrangeiros.
C) Os analfabetos são alistáveis, mas inelegíveis.
D) É de trinta e cinco anos a idade mínima para eleição ao mandato de senador.
E) A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade.
33. Conforme a Constituição Federal, caso um servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, esteja em exercício de mandato eletivo, deverá ser
observado o seguinte:
A) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função.
B) investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
percebendo obrigatoriamente a remuneração do cargo eletivo.
C) investido no mandato de prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo.
D) investido no mandato de vereador, ainda que exista compatibilidade de horários, será
afastado do cargo, emprego ou função.
E) investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá
unicamente as vantagens de seu cargo, emprego ou função.
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34. A respeito do processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, julgue os itens a seguir.
I – É obrigatório que o administrado seja assistido por advogado em todos os atos
do processo administrativo.
II – O administrado tem direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e
servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento
de suas obrigações.
III – O processo administrativo tem impulsão de ofício, sem prejuízo da atuação dos
interessados.
IV – Em qualquer caso, é obrigatório o pagamento de despesas processuais.
Das afirmações acima, quais estão corretas?
A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas II e IV.
E) Apenas III e IV.
35. Conforme a Constituição Federal, é correto afirmar que:
I – não haverá juízo ou tribunal de exceção.
II – a lei poderá relativizar a coisa julgada.
III – a lei penal poderá retroagir, ainda que em prejuízo do réu.
IV – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena
de reclusão, nos termos da lei.
Das afirmações acima, quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II e III.
E) Apenas III e IV.
36. Em relação ao registro de pessoas jurídicas de Arquitetura e Urbanismo, assinale a
alternativa correta.
A) Não é permitido ao arquiteto e urbanista, regularmente registrado no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, constituir-se em pessoa jurídica individual de Arquitetura e
Urbanismo.
B) Em caso de constituição de unidade filial de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo,
é facultado o registro da filial no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da localidade da
sede desse estabelecimento.
C) O requerimento de registro inicial de pessoa jurídica deverá ser instruído unicamente com
o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Cargo ou Função do arquiteto e
urbanista indicado como responsável técnico da pessoa jurídica.
D) É vedado que pessoas jurídicas regularmente registradas no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo se reúnam em sociedades.
E) Uma das condições para a baixa do registro de pessoa jurídica junto ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo é que a pessoa jurídica esteja em regularidade perante o
respectivo Conselho.
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37. Considerando as anuidades devidas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é
correto afirmar que:
I – no caso de arquiteto e urbanista com até 2 (dois) anos de formado o valor da
anuidade será reduzido em 50% (cinquenta por cento).
II – o arquiteto e urbanista que completar 30 (trinta) anos de contribuição ficará
isento do pagamento da anuidade.
III – a anuidade terá um desconto de 30% (trinta por cento) caso seja paga, de
forma integral, até 31 de janeiro do respectivo exercício, ou, não sendo este dia
útil, até o primeiro dia útil subsequente.
IV – no caso de existência débitos de anuidade, o requerimento de interrupção do
registro profissional não será deferido.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas II, III, e IV.
E) Apenas III e IV.
38. Considerando as infrações disciplinares previstas na Lei nº 12.378/2010, julgue os
itens abaixo.
I – Em caso de infração disciplinar, a pretensão de punição prescreve em 5 (cinco)
anos, a contar da data do fato.
II – As sanções disciplinares são aplicáveis à pessoa natural dos arquitetos e
urbanistas, mas não poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de
serviços com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo.
III – O processo disciplinar instaura-se apenas mediante representação de qualquer
autoridade ou pessoa interessada.
IV – O processo disciplinar será sempre público, não podendo tramitar em sigilo.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas II e IV.
E) Apenas a IV.
39. Considere o seguinte enunciado: Exige que o ato seja praticado sempre com
finalidade pública, de modo que o administrador público fica impedido de buscar
outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Todo ato que
se apartar do interesse público sujeitar-se-á a invalidação por desvio de finalidade.
O enunciado acima se refere a qual princípio básico da Administração Pública?
A) Moralidade.
B) Legalidade.
C) Impessoalidade.
D) Razoabilidade.
E) Segurança jurídica.
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40. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul possui natureza
jurídica de:
A) associação profissional.
B) autarquia.
C) fundação pública.
D) fundação privada.
E) sociedade empresarial.
41. Sobre o Código de Ética do servidor público civil do Poder Executivo Federal,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.
A) É dever do servidor ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar
contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder
Estatal.
B) O servidor tem o dever de jamais retardar qualquer prestação de contas, condição
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
C) O servidor deve exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, abstendose de resolver prioritariamente situações procrastinatórias.
D) O servidor deve zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da
defesa da vida e da segurança coletiva.
E) O servidor deve comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato
contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
42. Sobre o registro do arquiteto e urbanista, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais
privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do Distrito Federal.
B) O registro habilita o profissional a atuar apenas no território da jurisdição do respectivo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do Distrito Federal.
C) São requisitos para o registro a capacidade civil e o diploma de graduação em arquitetura
e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo
poder público.
D) Poderão obter registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal os portadores de diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou de
diploma de arquiteto ou arquiteto e urbanista, obtido em instituição estrangeira de ensino
superior reconhecida no respectivo país e devidamente revalidado por instituição nacional
credenciada.
E) A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui prova de
identidade civil para todos os fins legais.
43. Em relação ao ato administrativo, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
A) Um dos requisitos do ato administrativo é a imperatividade.
B) Se um ato administrativo for considerado ilegítimo ou ilegal ele deverá ser revogado pela
Administração Pública.
C) Desde que validado pelo Poder Judiciário, o ato administrativo goza de autoexecutoriedade.
D) Os atos administrativos vinculados são aqueles em que a administração pode dispor da
conveniência e disponibilidade de sua realização.
E) O motivo é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato
administrativo.
CARGO: Assistente de Atendimento e Fiscalização

14

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAU/RS

EDITAL 01/2017

44. O mandato dos conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul é de:
A) 1 (um) ano, permitida a recondução.
B) 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
C) 3 (três) anos, permitida uma recondução.
D) 4 (quatro) anos, vedada a recondução.
E) 5 (cinco) anos, vedada a recondução.
45. Julgue os itens a seguir sobre o Código de Ética do servidor público civil do Poder
Executivo Federal.
I – O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser
entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão,
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como
seu maior patrimônio.
II – A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se
integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos
verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
III – O servidor pode deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
IV – A Comissão de Ética pode aplicar as penas de censura, multa e suspensão, e
sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os
seus integrantes, com ciência do faltoso.
Das afirmações acima, quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e IV.
E) Apenas III e IV.
46. Pedro, arquiteto e urbanista devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Rio Grande do Sul, pretende obter a habilitação para exercer a
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Nessa situação
hipotética, é correto afirmar que:
A) o exercício dessa especialidade não é permitido aos arquitetos e urbanistas, em
nenhuma hipótese.
B) o exercício dessa especialidade será permitido apenas se Pedro obtiver a diplomação,
em nível de graduação, de Engenharia em Segurança do Trabalho.
C) Pedro poderá exercer a especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho caso
possuir comprovada experiência em Engenharia de Segurança do Trabalho.
D) Pedro poderá exercer a especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho, no
âmbito das atividades próprias de Arquitetura e Urbanismo, caso comprove ser portador
de certificado de conclusão de curso de especialização, em nível de pós-graduação, em
Engenharia de Segurança do Trabalho.
E) o exercício da especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho é permitido ao
arquiteto e urbanista regularmente inscrito, não sendo necessário a comprovação de
nenhuma outra qualificação.
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47. Em relação ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAUs),
analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
I – Tratam-se de órgãos dotados de autonomia administrativa, mas não financeira,
uma vez que recebem recursos financeiros da União.
II – Têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.
III – A renda do CAU/BR será constituída, dentre outros, da metade das anuidades
pagas pelos profissionais inscritos nos CAUs dos Estados e do Distrito Federal.
IV – São órgãos que gozam de imunidade a impostos.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e IV.
E) Apenas II, III e IV.
48. Considere os seguintes Poderes Administrativos e relacione-os aos seus
conceitos:
1 – Poder hierárquico.
2 – Poder disciplinar.
3 – Poder regulamentar.
4 – Poder de polícia.

(

(

(

(

) é um poder inerente e privativo do Chefe do Executivo e,
por isso mesmo, indelegável a qualquer subordinado.
Consiste na faculdade de explicar a lei para sua correta
execução, ou de expedir decretos autônomos sobre
matéria de sua competência ainda não disciplinada por
lei.
) é uma supremacia especial que o Estado exerce sobre
todos aqueles que se vinculam à Administração por
relações de qualquer natureza, subordinando-se às
normas de funcionamento do serviço ou do
estabelecimento que passam a integrar definitiva ou
transitoriamente.
) é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar
as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de
seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação
entre os servidores de seu quadro de pessoal.
) é a faculdade de que dispõe a Administração Pública de
deter a atividade dos particulares que se revelar contrária,
nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao
desenvolvimento e à segurança nacional.

Ao relacionar as colunas, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:
A) 1 – 2 – 4 – 3.
B) 1 – 3 – 4 – 2.
C) 2 – 4 – 3 – 1.
D) 3 – 2 – 1 – 4.
E) 4 – 1 – 3 – 2.
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49. Sobre as competências do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), assinale a alternativa correta.
A) O CAU/BR não tem competência legal para intervir nos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal.
B) A oneração ou a alienação de bens imóveis de do CAU/BR deve ser autorizada pela
União.
C) O CAU/BR tem competência para julgar, em primeira instância, os processos
disciplinares.
D) É de competência do CAU/BR a cobrança das anuidades, das multas e dos Registros de
Responsabilidade Técnica.
E) O CAU/BR tem competência legal para homologar as contas dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal.
50. Analise os itens a seguir a respeito das sociedades de arquitetos e urbanistas.
I – Os arquitetos e urbanistas, vedada a participação de outros profissionais,
poder-se-ão reunir em sociedade de prestação de serviços de arquitetura e
urbanismo.
II – A sociedade que preste serviços de arquitetura e urbanismo deve
obrigatoriamente se cadastrar no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sua
sede, e facultativamente nos órgãos de registro competentes.
III – É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação
similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir
arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os
empregados permanentes.
Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a I.
B) Apenas a III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
51. Carlos, agente de fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul – CAU/RS, em procedimento de rotina, constatou irregularidades em
determinada atividade exercida por Manoel, arquiteto e urbanista devidamente
registrado no CAU/RS. Carlos, então, registrou o fato no relatório digital de
fiscalização e lavrou a notificação de Manoel. Nessa situação hipotética, é correto
afirmar que:
A) Manoel terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, para adotar as providências necessárias
para regularizar a situação.
B) esgotado o prazo estabelecido na notificação, sem que a situação tenha sido
regularizada, será lavrada nova e derradeira notificação de Manoel para a adoção das
providências necessárias, sob pena de aplicação de penalidades.
C) caso Manoel regularize a situação no prazo estabelecido na notificação, ficará eximido
das cominações legais.
D) ao ser notificado, Manoel será cientificado de que poderá apresentar defesa prévia junto
ao órgão competente do CAU/RS.
E) Carlos poderá, antes de esgotado o prazo da notificação, lavrar auto de infração contra
Manoel, aplicando, de imediato, a penalidade disciplinar cabível.
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52. São requisitos mínimos da carteira de identidade profissional dos Arquitetos e
Urbanistas, EXCETO:
A) numeração sequencial única.
B) número do registro do identificando.
C) impressão digital segundo as normas da identificação civil.
D) data da colação de grau.
E) se é doador de órgãos humanos pós morte.
53. Sobre o registro profissional dos Arquitetos e Urbanistas, julgue os itens a seguir
e assinale a alternativa correta.
I – O profissional que, temporariamente, não pretenda exercer a profissão pode
requerer a interrupção do registro, pelo período máximo de 2 (dois) anos.
II – Quando, ao invés do diploma de graduação em curso de Arquitetura e
Urbanismo, for apresentado o certificado de conclusão de curso no
requerimento de registro profissional, o registro será feito em caráter provisório
com validade máxima de um ano.
III – O estrangeiro, ainda que portador de visto permanente, não pode obter o
registro profissional junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
IV – Uma das condições para a interrupção do registro é que o profissional não
ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área
de Arquitetura e Urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha
sido exigido título profissional de arquiteto e urbanista.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão)correta(s)?
A) Apenas a II.
B) Apenas a III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas I e IV.
E) Apenas II e IV.
54. Constituem sanções disciplinares, EXCETO:
A) advertência.
B) suspensão.
C) multa.
D) cancelamento do registro.
E) censura pública.
55. A respeito do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), é correto afirmar que:
A) o RRT poderá ser, pela forma de participação, individual ou de equipe.
B) no caso de edificação destinada ao uso residencial unifamiliar com área de construção
total de até 70 m² (setenta metros quadrados), o RRT deverá ser efetuado na modalidade
simples.
C) a falta do RRT sujeitará o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de Arquitetura e
Urbanismo, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da
obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa
equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa do RRT não paga.
D) para efetuar o RRT será exigido o recolhimento da taxa correspondente, que poderá ser
efetuado previamente ou após a sua efetivação.
E) o RRT retificador poderá ser realizado ainda que já tenha sido efetuada a baixa do RRT a
ser retificado.
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56. Considere as seguintes áreas de atuação:
I – projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação.
II – elaboração de orçamento.
III – projeto de parcelamento do solo mediante loteamento.
IV – projeto de sistema viário urbano.
V – vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e
arbitragem.
VI – assistência técnica, assessoria e consultoria.
Das áreas indicadas acima, quais estão relacionados às áreas de atuação privativas dos
arquitetos e urbanistas?
A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, III e IV.
C) Apenas III, IV e V.
D) Apenas III, IV e VI.
E) Apenas IV, V e VI.
57. Sobre o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil, assinale a alternativa correta.
A) O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos por ele
executados, mas não pelas tarefas de seus auxiliares ou equipes, já que ensejam
responsabilização própria.
B) O arquiteto e urbanista responsável por atividade docente das disciplinas de Arquitetura e
Urbanismo deve deter conhecimento específico sobre o conteúdo a ser ministrado, além
de ter executado atividades profissionais em qualquer área de atuação da Arquitetura e
Urbanismo, ainda que não relacionadas às respectivas disciplinas.
C) O arquiteto e urbanista deve oferecer propostas para a prestação de serviços somente
após obter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos
serviços profissionais solicitados por seu contratante.
D) O arquiteto e urbanista pode, a seu critério, manter seus contratantes informados sobre o
progresso da prestação dos serviços profissionais executados em seu benefício.
E) O arquiteto e urbanista pode estipular os honorários ou quaisquer remunerações mesmo
quando não solicitado a oferecer serviços profissionais.
58. Considerando as atribuições profissionais do Arquiteto e Urbanista, analise as
afirmações abaixo.
I – Uma de suas atribuições é a elaboração de estudo de viabilidade técnica e
ambiental.
II – A direção de obras e de serviço técnico não é atribuição do arquiteto e
urbanista.
III – O arquiteto e urbanista tem atribuição de produção e divulgação técnica
especializada.
IV – O arquiteto e urbanista pode exercer apenas a fiscalização, mas não a
execução e condução de obra.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a II.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) Apenas III e IV.
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59. A Resolução nº 48 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil dispõe que
as pessoas jurídicas de Arquitetura e Urbanismo registradas junto aos Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal deverão solicitar a
atualização cadastral. O requerimento de atualização cadastral deve estar
acompanhado dos seguintes documentos, EXCETO:
A) ato constitutivo, devidamente registrado no órgão competente, incluindo as alterações,
ou, se for o caso, a consolidação e as alterações posteriores.
B) documentos de identidade e registro civil dos sócios integrantes da pessoa jurídica.
C) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
D) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Cargo ou Função do arquiteto e
urbanista indicado como responsável técnico.
E) comprovante de vínculo do responsável técnico com a pessoa jurídica registrada,
mediante contrato social, carteira de trabalho e previdência social, portaria de nomeação
ou contrato de prestação de serviços.
60. A respeito das certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
julgue os itens a seguir.
I – A Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física é o documento que
certifica, para os efeitos legais, que o arquiteto e urbanista encontra-se com
registro ativo e sem débito junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
II – O arquiteto e urbanista pode solicitar certidão de acervo técnico, assim
considerado os projetos, obras e demais serviços técnicos de Arquitetura e
Urbanismo cujos Registro de Responsabilidade Técnica tenham sido
devidamente baixados.
III – É facultado ao arquiteto e urbanista solicitar certidão de acervo técnico
constituída por atividade cuja realização seja comprovada por meio de atestado
fornecido pelo próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que será
denominada Certidão de Acervo Técnico com Atestado.
IV – A Certidão Negativa de Débito é o documento que certifica, para os efeitos
legais, que o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de Arquitetura e
Urbanismo com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado
encontra-se sem débito junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo e
órgãos do Poder Público.
Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
A) Apenas a II.
B) Apenas a IV.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e IV.
E) Apenas III e IV.
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