CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital 01 / 2019

Arquiteto e Urbanista
Código: 303

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Discursiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Para vencer na vida exija muito de si e pouco dos outros.” Augusto Cury
ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Período de sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas
do início das provas. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou
entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos,
anotações ou quaisquer outros meios. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou
lápis-borracha ou outro material distinto do constante no item 10.4.11 do Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou
portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador,
transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. Durante o período de realização das provas,
não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. As instruções constantes no Caderno de Questões e na
Folha de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização
das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Não haverá substituição da Folha
de Respostas da Prova Objetiva e do Caderno de Resposta da Prova Discursiva, quando for o caso, por erro do candidato. Poderá, ainda, ser
eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; portar arma(s) no
local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. Ao término do prazo estabelecido
para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a
Ata da sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 27 de maio de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4

(quatro)

questões
Lógico

de

alternativas
Língua

Matemático

de

respostas,

Portuguesa,
e

5

Linguístico,

assim

(cinco)
5

de

(cinco)

distribuídas:
questões
questões

10

de
de

(dez)

Raciocínio
Informática,

5 (cinco) questões de Legislação Interna, 15 (quinze) questões de Conhecimentos
Específicos e 1 (uma) questão Discursiva, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
Notre-Dame de Paris, eu não vou dizer adeus
Carga cultural e moral da catedral transcendeu em
muito sua história factual
A Catedral de Notre-Dame em chamas é uma tragédia
terrível, como a definiu a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.
A Notre-Dame é um patrimônio da Humanidade, uma
herança gótica inestimável, cuja carga cultural e moral
transcendeu em muito sua história factual. Virou o ícone
épico de uma era, nas penas de Victor Hugo, em “NotreDame de Paris”. É quase uma visão no desenho de
Marc Chagal, “Notre-Dame en gris”. Vista da calçada
por Rafaelli ou estilizada por Utrilo, a catedral inspirou,
enlevou, acolheu escritores, pintores, poetas, pessoas.
Nenhum deixou jamais de se emocionar.
[...]
Mas será o fim? Em 1829, a Notre-Dame, transformada
em fábrica de pólvora durante a Revolução Francesa,
sofreu grande destruição. Pois não foi para conclamar a
nova França a salvar a velha, expressa naquela catedral
imorredoura, que Victor Hugo pôs-se a escrever?
Seu romance, “Notre Dame de Paris”, renomeado
posteriormente para “O Corcunda de Notre-Dame”,
acolhido pelo povo, animou a mobilização dos esforços
para a restauração da Notre-Dame.
Ela é o foco central do romance que teve seu nome
como título original, e esta é a marca da maestria
narrativa de Hugo. O enredo se constrói a partir da
arquitetura da catedral e a força moral da Notre-Dame
sobressai-se majestosa, mesmo diante de personagens
inesquecíveis como Quasimodo, a jovem Esmeralda e
o sinistro arcebispo de Paris, Claude Frollo. Daí haver
mais que um laço íntimo entre Quasimodo e a igreja,
“uma espécie de misteriosa e preexistente harmonia
entre essa criatura e esse edifício”. Precisaremos de
outro autor para mobilizar Paris e o mundo para salvar a
Notre-Dame dos escombros?
Ou nos basta Victor Hugo com seu tamanho e sua
imortalidade? Ainda hoje o Corcunda de Notre-Dame
leva multidões ao teatro, quase esquecidas de que a
Notre-Dame é um monumento plantado no coração de
Paris e sua obra um romance-símbolo da História da
França e sua Revolução.

Notre-Dame é o coração de Paris e é de todos nós, os
que fomos a Paris e a amamos, e os que não foram,
mas podem amá-la assim mesmo. Victor Hugo resumiu
“o homem, o artista e o indivíduo se apagam nessas
grandes construções sem nome de autor; a inteligência
humana nelas se resume e se totaliza. O tempo é o
arquiteto, o povo é o pedreiro.”
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-notredame-de-paris-eu-nao-vou-dizer-adeus-23603712>.
Acesso em: 18 abr. 2019 (Adaptação).

Questão 1
Sobre a opinião expressa pelo autor por meio do texto
em questão, é correto afirmar:
A) O autor expressa seu pesar com o incêndio na
Catedral de Notre-Dame e procura, ao longo do
texto, as possíveis causas para o ocorrido.
B) O autor foca os itens materiais da Catedral de
Notre-Dame que ainda podem ser recuperados
após o incêndio, e credita a eles a perpetuação
histórica dessa construção.
C) A vitalidade da Catedral de Notre-Dame, na
visão do autor, se dá de forma imaterial, a partir
dos sentimentos que essa construção, enquanto
arte, desperta nos indivíduos.
D) O romance de Victor Hugo, que o autor
referencia ao longo texto, perde seu significado
com o incêndio de Notre-Dame, uma vez que a
Catedral é o foco central dessa obra.
Questão 2
Releia o trecho a seguir.
“A Notre-Dame é um patrimônio da Humanidade, uma
herança gótica inestimável, cuja carga cultural e moral
transcendeu em muito sua história factual. Virou o
ícone épico de uma era, nas penas de Victor Hugo, em
‘Notre-Dame de Paris’. É quase uma visão no desenho
de Marc Chagal, ‘Notre-Dame en gris’. Vista da calçada
por Rafaelli ou estilizada por Utrilo, a catedral inspirou,
enlevou, acolheu escritores, pintores, poetas, pessoas.
Nenhum deixou jamais de se emocionar.”
A respeito desse trecho e de sua relação com o restante
do texto, analise as afirmativas a seguir.
I.

O autor utiliza exemplos do impacto da Catedral
em obras artísticas para convencer o leitor da
importância da Notre-Dame enquanto inspiração
para a cultura e as artes.

II.

É apresentada uma análise sobre cada uma
das obras baseadas na Catedral, objetivando
informar o leitor sobre a presença da Notre-Dame
nas artes.

[...]
A vitalidade da Notre-Dame, entretanto, não está na
sua arquitetura esplêndida, ou na arte deslumbrante e
abundante no seu interior, nos afrescos, nas pinturas,
na escultura, nos vitrais. São destrutíveis e restauráveis.
Está nos sentimentos poderosos que esta arte em nós
provoca. Como escreveu Victor Hugo, “o que conta não
é a reprodução dos acontecimentos reais, históricos,
mas a das paixões humanas elementares, o medo, a
coragem, a vontade de poder, a abnegação, o instinto
de morte, o amor”.

III. O autor objetiva convencer o leitor a respeito
das proporções do incêndio, apelando para o
sentimentalismo ao descrever obras que retratam
uma catedral que nunca mais existirá.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
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Questão 3

Questão 7

A respeito da linguagem predominante no texto em
questão, é correto afirmar que se trata de um(a)

Analise os dois textos a seguir.

A) registro informal do português, marcado pelas
referências à oralidade, que objetivam aproximar
o autor dos leitores.
B) registro formal do português, predominantemente
em acordo com a norma-padrão, típico do gênero
textual no qual se encaixa o texto.
C) variante direcionada ao público consumidor
de arte, o que justifica a presença de gírias e
expressões típicas dessa área do conhecimento.
D) registro coloquial do português, com intervenções
informais em desacordo com a norma-padrão,
o que se percebe pelas perguntas ao longo
do texto.

Texto I
[...]
Aliás
Aceite uma ajuda do seu futuro amor
Pro aluguel
Devolva o Neruda que você me tomou
E nunca leu
Eu bato o portão sem fazer alarde
Eu levo a carteira de identidade
Uma saideira, muita saudade
E a leve impressão de que já vou tarde.
(Chico Buarque – Trocando em miúdos)
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/
chico-buarque/45182/>.

Texto II
Questão 4

“[...]

Releia o trecho a seguir.

A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong’o
Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda
de jongo
Nesse sufoco, tô dando soco que nem Lango-lango
Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem
Tarantino, eu tô tipo Django.

“A vitalidade da Notre-Dame, entretanto, não está na
sua arquitetura esplêndida, ou na arte deslumbrante e
abundante no seu interior, nos afrescos, nas pinturas, na
escultura, nos vitrais. São destrutíveis e restauráveis.”
A conjunção destacada pode ser substituída,
corretamente e sem que haja prejuízo de sentido para
o trecho, por:

[...]”
(Rincon Sapiência – Ponta de Lança)
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/rinconsapiencia/ponta-de-lanca-verso-livre/>.

A) Portanto.
B) Enquanto.
C) Todavia.
D) Consequentemente.
Questão 5
Em “Pois não foi para conclamar a nova França a salvar
a velha, expressa naquela catedral imorredoura, que
Victor Hugo pôs-se a escrever?”, no trecho destacado
observa-se a ocorrência da seguinte figura de sintaxe:
A) Pleonasmo.
B) Anástrofe.
C) Sínquise.
D) Elipse.
Questão 6
De acordo com as regras de utilização de hífen, assinale
a alternativa em que todas as palavras estão escritas de
acordo com a norma-padrão.
A) Fim de semana / Pós-graduado / Vice-presidente /
Anti-inflamatório / Autoestima.
B) Fim-de-semana / Pós-graduado / Vice presidente /
Antiinflamatório / Auto-estima.
C) Fim de semana / Pós graduado / Vice presidente /
Anti-inflamatório / Auto-estima.
D) Fim-de-semana / Pós-graduado / Vice-presidente /
Antiinflamatório / Autoestima.
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Sobre a figura de linguagem presente nos trechos
destacados em ambos os textos, é correto afirmar que
se trata de um(a)
A) pleonasmo, pois há o emprego de termos
desnecessários,
objetivando
facilitar
a
comunicação.
B) metonímia, pois há a substituição de um nome
por outro, baseada na relação entre tais nomes.
C) silepse, pois é realizada uma concordância
nominal com a ideia subentendida, e não com os
termos expressos.
D) perífrase, pois há a substituição de um nome por
uma expressão que notoriamente o identifica.
Questão 8
Analise as frases a seguir.
I.

João tem dificuldade para obedecer __ ordens.

II.

Ao chegar na alfândega, o funcionário visou __
documento do passageiro.

III. Ao pisar na areia, Denise aspirou __ brisa do mar.
IV. Sara implicava frequentemente __ irmão mais
novo.
A sequência que completa as lacunas correta e
respectivamente, de acordo com a norma-padrão é:
A) As / ao / à / com o.
B) Às / ao / a / o.
C) As / o / à / o.
D) Às / o / a / com o.

Questão 9
Observe a imagem a seguir.

A respeito do emprego da pontuação no trecho
destacado, de acordo com a norma-padrão é incorreto
afirmar:
A) As vírgulas foram empregadas em “oito braços,
três corações, um bico” para separar elementos
que exercem a mesma função sintática na
oração.
B) Os dois-pontos em “Também pudera: oito
braços” anunciam a mudança de pessoa do
discurso, que passa de indireto para direto após
esse sinal gráfico.
C) O travessão duplo, presente em “um corpo
inteiramente mole – capaz de mudar de forma e
cor em frações de segundo – e 500 milhões de
neurônios”, é empregado com a função de isolar
a frase do restante do texto.

Disponível em: <https://www.facebook.com/
ProfessoraFlaviaRita/photos/a.268380029928403/1139153099
517754/?type=3&theater>. Acesso em: 22 abr. 2019.

A respeito dos verbos retratados na parte direita da
imagem e de acordo com a norma-padrão, é correto
afirmar:
A) São verbos defectivos, ou seja, não possuem
conjugação completa, o que se vê na ausência
de conjugação na primeira pessoa do singular.
B) São verbos unipessoais, e sua conjugação só
aparece na terceira pessoa do singular.
C) Por estarem no gerúndio, esses verbos não
permitem a conjugação em primeira pessoa do
singular, como indica a imagem.
D) Os verbos em questão só existem em forma não
flexionada, ou seja, no infinitivo, o que torna a
conjugação em primeira pessoa do singular
incorreta.
Questão 10
Analise este texto.
“Os polvos são o mais próximo que chegamos de
encontrar um extraterrestre inteligente”, diz o professor
de filosofia australiano Peter Godfrey-Smith no
capítulo inicial de Outras Mentes: O polvo e a origem
da consciência, lançado no início do ano pela Todavia
Livros. Também pudera: oito braços, três corações,
um bico, centenas de ventosas que cheiram e sentem
gosto, uma bolsa de tinta, um corpo inteiramente
mole – capaz de mudar de forma e cor em frações
de segundo – e 500 milhões de neurônios que
garantem curiosidade, capacidade para aprender e
um temperamento único a cada animal.” [...]
Disponível em: <https://tinyurl.com/y58htvcb>.
Acesso em: 22 abr. 2019.

D) O ponto-final encerra o enunciado escrito e tem
também correspondência fônica, pois representa
uma pausa na cadência da leitura.

raciocínio lógico matemático e
linguístico

Questão 11
Durante uma consulta com um orientador físico,
Sr. Astolfo recebeu instruções de que deveria praticar
dois tipos de atividade física, natação e caminhada,
durante um determinado espaço de tempo.
Para tanto, o orientador prescreveu ao Sr. Astolfo que
praticasse somente uma das atividades física por dia,
em turnos distintos, durante o período determinado,
sendo a caminhada pela manhã e a natação à tarde.
Durante o período determinado, Sr. Astolfo fez o seguinte:
•

Em alguns dias, ele não praticou qualquer
atividade.

•

Em 48 tardes, ele ou praticou caminhada ou não
praticou qualquer atividade.

•

Em 28 manhãs, ele ou praticou natação ou não
praticou qualquer atividade.

•

Em 44 dias, ele ou praticou natação ou praticou
caminhada.

Considerando os dados e as informações fornecidas,
é correto afirmar que o período determinado de dias
prescrito pelo orientador para a realização das atividades
pelo Sr. Astolfo é igual a
A) 15.
B) 30.
C) 45.
D) 60.
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Questão 12

Questão 15

Uma construtora tem 20 dias para realizar a construção
de uma fundação e, para tanto, fará uso de vinte
retroescavadeiras que trabalham simultaneamente.

A fim de verificar os meios pelos quais sua equipe de
professores obtém informações, uma escola perguntou
ao seu corpo docente, formado por 80 professores, quais
os meios de comunicação eles utilizam.

Ao final do décimo dia de trabalho, seis retroescavadeiras
pararam de funcionar, sem que os trabalhos fossem
interrompidos e sem que houvesse qualquer substituição
dessas máquinas, nesse período. Sabe-se que são
necessários 6 dias para fazer o conserto das máquinas
e que elas voltam a funcionar no dia seguinte em que se
encerra esse conserto.
Para que o trabalho fosse realizado dentro dos 20 dias
estabelecidos, a construtora necessitou alugar uma
quantidade n de retroescavadeiras, além das vinte que
já possuía.
Logo, o valor de n é igual a
A) 4.
B) 6.
C) 9.
D) 12.
Questão 13
João e Maria realizaram 30 partidas seguidas de um jogo
de baralho, das quais João venceu 12 vezes e Maria
sagrou-se vencedora 18 vezes. Sabe-se que nessa
modalidade de jogos não há possibilidade de empate e
que em todas as partidas há sempre um vencedor.
A fim de melhorar seu desempenho no jogo, João se
dispôs a aumentar seu percentual de vitórias em pelo
menos mais 32%. Para tanto, João pretende vencer
todas as próximas partidas até que consiga aumentar o
percentual no valor desejado.
O número de partidas consecutivas que João precisa
ganhar para que ele consiga atingir seu objetivo é, no
mínimo, igual a

80 ao acaso um desses professores do
Escolhido
11
corpo docente
da escola, a probabilidade de que ele
utilize somente
um dos dois meios de comunicação
20
apresentado
é
igual
a
3
16
13
A)
.
16
29
29
29 .
80
80
80
11
C) 11
11 .
20
20
20
33
3
D) 16
.
16
16
13
13
13
16
16
16
B)

informática
Questão 16
Qual é o software malicioso criado para gravar
informações digitadas por um determinado usuário
no teclado de um computador, a fim de obter dados
sigilosos?

A) 47.

A) Keylogger

B) 35.

B) Spam

C) 22.

C) Firewall

D) 10.

D) Scan

Questão 14
Uma empresa realizou uma prova de um concurso para
provimento de cargo público, em caráter efetivo, na área
jurídica.
A prova era composta por 8 perguntas, as quais cada
candidato poderia marcar como resposta somente
uma das opções: certo (C), errado (E) ou não sei a
resposta (N). As letras C, E e N representavam as opções
de marcação em cada uma das perguntas.
Logo, respeitando as opções de marcação em cada
pergunta e o número de perguntas da prova, a
quantidade total de gabaritos distintos que poderiam ser
apresentados pelos candidatos é igual a
A) 2 187.
B) 4 374.
C) 6 050.
D) 6 561.
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Todo o corpo docente afirmou utilizar rádio ou jornais
impressos. Após a pesquisa, constatou-se que
36 professores não utilizam o rádio como meio de
comunicação e 15 professores afirmaram utilizar o rádio
e jornais impressos. Sabe-se que somente esses dois
meios de29
comunicação são utilizados.

Questão 17
No MS-Word, o processo de mesclagem de informações
de uma fonte de dados a um documento, como endereço
de e-mail ou banco de dados, para criar documentos
personalizados, como cartas modelo ou etiquetas de
endereçamento, é
A) referência cruzada.
B) formas.
C) mala direta.
D) caixa de texto.

Questão 18

legislação interna

Sabendo que o MS-Excel disponibiliza diversas funções,
assinale a alternativa que descreve corretamente a
utilidade da função () MÉDIASE.
A) Retorna a média dos argumentos, inclusive
números, texto e valores lógicos.
B) Conta o número de células em um intervalo que
satisfaz vários critérios.
C) Retorna a média dos desvios absolutos dos
pontos de dados em relação à média.
D) Retorna a média (aritmética) de todas as células
em um intervalo que atende um determinado
critério.
Questão 19
No MS-Outlook, qual é o formato de e-mail que suporta
estilos de parágrafo, de caracteres e planos de fundo e
são compatíveis com a maioria dos leitores de e-mail?
A) HTML
B) TEXT

Questão 21
Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à anuidade
devida para os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo,
conforme o disposto na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro
de 2010, que “regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs;
e dá outras providências”, assinalando com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritos
no CAU pagarão anuidade no valor fixado em ato
do CAU / BR, no importe mínimo de R$ 300,00.
( ) Os valores das anuidades serão reajustados de
acordo com a variação integral do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC, calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, nos termos de ato do
CAU / BR.
( ) A data de vencimento, as regras de parcelamento
e o desconto para pagamento à vista serão
estabelecidos pelo CAU / BR.

C) XML
D) DOC
Questão 20
Uma determinada planilha MS Excel contém os seguintes
valores.

( ) O CAU / BR poderá outorgar isenção do
pagamento da anuidade aos profissionais
formados há menos de um ano e aos que tenham
mais de 30 anos de formados.
Assinale a sequência correta.
A) F V V F
B) V F F V
C) F V F V
D) V F V F
Questão 22

Qual
é
o
resultado
=SOMASE(A2:B5;A2;B2:B5)?
A) 20
B) 3
C) 4
D) 12

da

célula

B6

Caio Figueiredo, devidamente inscrito no CAU / MG,
reproduziu um trabalho técnico, de autoria de terceiro,
sem a devida autorização do detentor dos direitos
autorais, em março de 2016. O processo disciplinar
para apuração da mencionada infração foi instaurado
de ofício pela autarquia em janeiro de 2017, sendo que
Caio foi intimado para apresentar sua defesa em julho
de 2017.
Considerando as normas que disciplinam a prescrição
da pretensão de punição das sanções disciplinares
dispostas na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de
2010, que “regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil – CAU / BR – e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; e
dá outras providências”; pode-se afirmar que a prescrição
para aplicação de eventual sanção disciplinar a Caio
ocorrerá em
A) março de 2021.
B) março de 2019.
C) janeiro de 2022.
D) julho de 2022.
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Questão 23

Questão 25

Considere que José da Silva foi eleito conselheiro
titular do CAU / MG, de acordo com atos normativos do
CAU / BR e do CAU / MG.

Foram concluídas, em agosto de 2015, as negociações
que culminaram na adoção, em setembro, dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por ocasião
da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável. Processo iniciado em 2013, seguindo
mandato emanado da Conferência Rio+20, os ODS
deverão orientar as políticas nacionais e as atividades
de cooperação internacional nos próximos quinze
anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Na forma do Regimento Interno do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, de 21 de
novembro de 2017, assinale a alternativa correta.
A) O exercício do cargo de conselheiro do CAU /
MG é remunerado, razão pela qual José fará
jus a pelo menos um salário-mínimo por mês de
exercício da atividade.
B) O mandato de conselheiro titular de José terá
duração de dois anos, iniciando-se em 1° de
janeiro do primeiro ano e encerrando-se em
31 de dezembro do segundo ano do mandato
para o qual foi eleito, sendo permitidas duas
reconduções para o mesmo mandato.
C) José será substituído em suas faltas, licenças,
renúncia ou perda de mandato pelo respectivo
suplente, o qual deverá ser automaticamente
convocado pelo presidente ou pela pessoa por
ele designada.
D) No período de seu mandato como conselheiro
titular, José somente poderá assumir cargo ou
função administrativa no CAU / MG se este for
sem remuneração.
Questão 24
Para cumprir a finalidade de zelar pela verificação e
cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31
de dezembro de 2010, que versam sobre as regras da
ética profissional, e do Código de Ética e Disciplina do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, compete
à Comissão de Ética e Disciplina do CAU / MG (CEDCAU / MG), exceto:
A) Propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento
de atos normativos do CAU / BR referentes
à ética e disciplina, a ser encaminhado via
presidência do CAU / MG para deliberação pelo
CAU / BR, sobre procedimentos para: conciliação
e mediação em processos de infração éticodisciplinares; julgamento de processos de
infração ético-disciplinares; programas para
divulgação de valores e atos normativos
referentes à ética e disciplina e reabilitação de
profissional.
B) Propor, apreciar e deliberar, em consonância com
os atos já normatizados pelo CAU / BR sobre:
ações de fiscalização; emissão e recolhimento de
carteiras de identificação profissional e emissão
e cancelamento de registro de atestado.
C) Instruir, apreciar e deliberar sobre processos
de infrações ético-disciplinares dos artigos
17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro
de 2010, e do Código de Ética e Disciplina do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
para a apreciação e deliberação do Plenário do
CAU / MG.
D) Propor, apreciar e deliberar medidas para
aprimoramento do Código de Ética e Disciplina
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil, a ser encaminhado para deliberação pelo
CAU / BR.
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Ministério das Relações Exteriores.
Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politicaexterna/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>.
Acesso em: 19 mar. 2019.

O ODS 15 almeja proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda
de biodiversidade.
Nesse contexto, assinale a alternativa que não apresenta
uma das metas do ODS 15.
A) Até 2030, combater a desertificação e
restaurar a terra e o solo degradados, incluindo
terrenos afetados pela desertificação, secas e
inundações, e lutar para alcançar um mundo
neutro em termos de degradação do solo.
B) Até 2030, assegurar a conservação dos
ecossistemas de montanha, incluindo a sua
biodiversidade, para melhorar a sua capacidade
de proporcionar benefícios, essenciais para o
desenvolvimento sustentável.
C) Tomar medidas urgentes e significativas para
reduzir a degradação de habitat naturais,
estancar a perda de biodiversidade e, até
2020, proteger e evitar a extinção de espécies
ameaçadas.
D) Aumentar o investimento, inclusive por meio
do reforço da cooperação internacional, em
infraestrutura rural, pesquisa e extensão
de serviços agrícolas, desenvolvimento de
tecnologia e bancos de genes de plantas e
animais, de maneira a mitigar a desertificação e
a perda de biodiversidade.

conhecimentos específicos

Questão 28
Sobre o projeto de estruturas de concreto, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

arquiteto e urbanista
Questão 26
Sobre a Resolução no que se refere à fiscalização do
cumprimento do salário-mínimo profissional do arquiteto
e urbanista, assinale com V as afirmativas verdadeiras e
com F as falsas.
( ) O valor do salário-mínimo profissional, devido aos
arquitetos e urbanistas, será definido de acordo
com a jornada de trabalho fixada no contrato de
trabalho ou efetivamente trabalhada.
( ) Para jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias,
o salário-mínimo profissional será fixado no valor
equivalente a 8 (oito) vezes o salário-mínimo
nacional.
( ) O não cumprimento da legislação sobre o
salário-mínimo profissional detectado pelos
CAU/UF importará na notificação da pessoa
física ou pessoa jurídica contratante, devendo
ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias para a
regularização da situação.
( ) As penalidades aplicáveis à pessoa física ou
à pessoa jurídica por descumprimento aos
dispositivos dessa Resolução serão multa no
valor de 15 (quinze) a 20 (vinte) vezes o valor
vigente da anuidade e, em casos de reincidência
comprovada, a multa será aplicada em dobro.
Assinale a sequência correta.
A) V V V V
B) V F F F
C) F V F V
D) F F V F
Questão 27
São diretrizes da política urbana presentes no Estatuto
da Cidade, exceto:
A) Cooperação entre os governos, a iniciativa
privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao
interesse social.
B) Gestão democrática por meio da participação da
população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento
urbano.
C) Oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às
características locais.

( ) A fissuração em elementos estruturais de
concreto armado é inevitável, devido à grande
variabilidade e à baixa resistência do concreto à
tração.
( ) Nas estruturas com armaduras ativas (concreto
protendido), as fissuras podem ser mais nocivas,
pois existe a possibilidade de corrosão sob tensão
das armaduras.
( ) Para controles mais efetivos da fissuração em
reservatórios, é conveniente a utilização da
protensão.
( ) Limites mais severos de aberturas de fissuras
podem ser estabelecidos com o contratante para
o controle de fissuração quanto à aceitabilidade
sensorial.
Assinale a sequência correta.
A) V V V V
B) F V F V
C) F F F F
D) V F V F
Questão 29
Sobre a Resolução no que se refere às áreas de
atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e às
áreas de atuação compartilhadas com outras profissões
regulamentadas, assinale com V às afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
( ) A coordenação e a compatibilização de projeto
arquitetônico com projetos complementares
compõem uma área de atuação privativa dos
arquitetos e urbanistas.
( ) O projeto urbanístico para fins de regularização
fundiária pode ser desenvolvido por profissionais
da Engenharia Agronômica.
( ) O projeto de recuperação paisagística é uma área
de atuação privativa dos arquitetos e urbanistas.
( ) Somente arquitetos e urbanistas podem
desempenhar cargo ou função técnica referente
à preservação do patrimônio histórico cultural e
artístico.
Assinale a sequência correta.
A) V F V V
B) V V F F
C) F F F V
D) F V V F

D) Ordenação e controle do uso do solo, de forma
a incentivar a retenção especulativa de imóvel
urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização.
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Questão 30

Questão 32

Com relação à norma NBR 9.077 – Saídas de emergência
em edifícios, assinale a alternativa incorreta.

Analise as seguintes afirmativas associadas às
condições exigíveis de segurança e higiene em obras e
serviços de construção, assinalando com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

A) As escadas à prova de fumaça não podem ter
lanços curvos.
B) As paredes das caixas de escadas, das guardas,
dos acessos e das descargas devem ter
acabamento rugoso.
C) As escadas com lanços curvos podem ser
utilizadas em saídas de emergência quando
tiverem larguras entre 1,10 m e 1,65 m, sem
corrimão intermediário.
D) As antecâmaras, para ingressos nas escadas
enclausuradas,
devem
ter
comprimento
mínimo de 1,80 m.
Questão 31
Com relação aos diversos tipos de plano, relacione a
COLUNA I com a COLUNA II, associando cada plano à
sua respectiva caracterização.
COLUNA I

( ) Os cabos de segurança devem estar ancorados
de tal maneira que limitem a queda livre do
operário a 5,00 m.
( ) É permitida a penetração de qualquer substância
em canalizações e redes de abastecimento,
desde que em pequenas quantidades.
( ) Recomenda-se, nas escavações ou valas em
profundidades superiores a 3 m, assessoria de
engenharia de solos e projeto de escoramento.
( ) Em escavações com mais de 6 m de profundidade
devem ser construídas escadas provisórias.
Assinale a sequência correta.
A) V V V V
B) F V F F
C) F F V V
D) V F F F

1.

Plano de intervenção local

2.

Plano de habitação de interesse social

Questão 33

3.

Plano de regularização fundiária

4.

Plano setorial urbano

Considerando o registro para habilitação ao exercício
profissional de arquitetos e urbanistas, diplomados no
Brasil por instituições de ensino superior de Arquitetura
e Urbanismo oficialmente reconhecidas pelo poder
público, assinale com V as afirmativas verdadeiras e
com F as falsas.

COLUNA II
( ) Instrumento por meio do qual o poder público
define soluções de moradias consideradas como
de interesse social, sobretudo por voltar-se à
inclusão das populações de baixa renda, nos
termos da legislação vigente.
técnico
voltado
para
o
( ) Instrumento
desenvolvimento local, que é expresso em metas
e objetivos de curto e médio prazo e se submete
a constantes revisões, apresentando-se na forma
de planos diversos, como planos de mobilidade,
de habitação e de saneamento ambiental.
( ) Instrumento técnico que se constitui no conjunto
de diretrizes dos programas e projetos voltados
à reestruturação, requalificação ou reabilitação
funcional e simbólica de setor ou zona urbana.
( ) Instrumento técnico constituído do conjunto dos
elementos necessários à adoção das medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
que visam à regularização de assentamentos
irregulares e à titulação de seus ocupantes.
Assinale a sequência correta.
A) 2 1 4 3
B) 1 4 3 2

( ) O registro será feito no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do estado ou do Distrito Federal
(CAU/UF) da jurisdição do domicílio do
profissional.
( ) Os profissionais só poderão usar o título de
arquiteto e urbanista e exercer as atividades
profissionais que lhes competem após se
registrarem no CAU/UF sob cuja jurisdição se
encontrar o seu domicílio.
( ) O estrangeiro portador de visto permanente
no Brasil, cuja cédula de identidade esteja em
processamento, deve anexar ao requerimento
de registro os arquivos do protocolo expedido
pelo Departamento de Polícia Federal e do ato
publicado no Diário Oficial da União que autoriza
sua permanência no país.
( ) Caso seja necessário confirmar a autenticidade
do diploma ou certificado, o CAU/UF solicitará
à instituição de ensino superior expedidora do
documento a emissão de prova, por meio de
atestado digital com certificação do emitente, que
deverá ser acompanhada do original do diploma.
Assinale a sequência correta.

C) 1 2 3 4

A) V F F F

D) 2 4 1 3

B) V V V V
C) F F V F
D) F V F V
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Questão 34

Questão 36

Com relação aos Direitos Autorais na Arquitetura e
Urbanismo e o registro de obras intelectuais no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), assinale a alternativa
incorreta.

Analise os seguintes documentos.

A) Ao arquiteto e urbanista que não participar de
alteração em projeto, obra ou outro trabalho
técnico de criação de sua autoria, é permitido o
registro de laudo no CAU/UF, com o objetivo de
registrar a autoria original e determinar os limites
de sua responsabilidade.
B) Alterações em trabalho de autoria de arquiteto
e urbanista, tanto em projeto como em
obra dele resultante, somente poderão ser feitas
mediante comprovação do consentimento por
escrito do autor original ou, se existirem, de
todos os coautores originais.
C) Os direitos autorais patrimoniais perduram por
cinquenta anos contados a partir de 1° de janeiro
do ano subsequente ao do falecimento do autor
da obra intelectual protegida.
D) Considera-se plágio em Arquitetura e Urbanismo
a reprodução de pelo menos dois dos seguintes
atributos do projeto ou obra dele resultante:
I) partido topológico e estrutural; II) distribuição
funcional; III) forma volumétrica ou espacial,
interna ou externa.

I.

Histórico escolar, com indicação da carga horária
das disciplinas cursadas.

II.

Documento
comprobatório
do
conteúdo
programático das disciplinas cursadas.

III. Comprovante de inscrição no cadastro de
pessoas físicas (CPF) do Ministério da Fazenda.
IV. Diploma de graduação em Arquitetura e
Urbanismo, obtido em instituição de ensino
superior oficialmente reconhecida no país onde
está localizada.
São documentos necessários ao portador de diploma
de graduação em Arquitetura e Urbanismo (obtido em
instituição de ensino localizada no exterior e devidamente
revalidado por instituição nacional credenciada), que
tenha contrato ou proposta de contrato temporário
de trabalho no Brasil, para o requerimento de registro
temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU)
A) II e III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) II e IV, apenas.

Questão 35

Questão 37

Com relação às obrigações do arquiteto e urbanista
para com o contratante, presentes no Código de Ética
e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil, assinale a alternativa incorreta.

Com relação às alterações do registro de profissionais
nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados
e do Distrito Federal (CAU/UF), assinale a alternativa
incorreta.

A) O arquiteto e urbanista proprietário ou
representante de qualquer marca ou empresa
de material de construção, componente,
equipamento ou patente que venha a ter
aplicação em determinada obra poderá
prestar, em virtude dessa qualidade, serviços
de arquitetura e urbanismo a título gratuito ou
manifestamente sub-remunerados.

A) A interrupção do registro profissional não implica
a extinção do vínculo jurídico do arquiteto e
urbanista para com o CAU, que continuará
pertencendo ao quadro de profissionais
inscritos, sujeito à lei de regência da Arquitetura
e Urbanismo e ao Código de Ética e Disciplina
do CAU/BR.

B) O arquiteto e urbanista responsável por atividade
docente das disciplinas de Arquitetura e
Urbanismo deve, além de deter o conhecimento
específico sobre o conteúdo a ser ministrado,
ter executado atividades profissionais referentes
às respectivas disciplinas.
C) O arquiteto e urbanista deve se declarar
impedido de assumir a autoria de trabalho que
não tenha realizado, bem como de representar
ou ser representado por outrem de modo falso
ou enganoso.
D) O arquiteto e urbanista deve se recusar
a receber, sob qualquer pretexto, qualquer
honorário, provento, remuneração, comissão,
gratificação, vantagem, retribuição ou presente
de qualquer natureza – seja na forma de
consultoria, produto, mercadoria ou mão de
obra – oferecidos pelos fornecedores de insumos
de seus contratantes.

B) Ao efetivar a interrupção de registro, o profissional
continuará tendo acesso ao ambiente profissional
do SICCAU e sem restrição à solicitação de
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e
emissão de Certidão de Registro e Quitação de
Pessoa Física (CRQPF).
C) A interrupção do registro não extingue as dívidas
do arquiteto e urbanista com o CAU, as quais
serão cobradas pelo CAU/UF competente pelas
vias administrativas e / ou judiciais, conforme
normativos específicos do CAU/BR acerca de
anuidades e cobrança de valores.
D) É facultado ao profissional requerer a reativação
de seu registro no CAU, que deverá ser
solicitada por meio do preenchimento de
formulário específico disponível no SICCAU e
apenas será efetivada caso o profissional não
tenha débitos pendentes com o CAU.

11

Questão 38

Questão 40

Sobre o registro do título complementar e o exercício das
atividades do arquiteto e urbanista com especialização
em Engenharia de Segurança do Trabalho, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Com relação à Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, sobre parcelamento do solo urbano, assinale a
alternativa incorreta.

( ) A habilitação para o exercício das atividades de
especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho pelos arquitetos e urbanistas dependerá
de registro profissional ativo e do registro do
título complementar de “Engenheiro(a) de
Segurança do Trabalho (Especialização)” em um
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF).
( ) São atividades dos arquitetos e urbanistas no
exercício da especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho: realização de vistorias,
avaliações, perícias e arbitramentos, emissão
de pareceres e laudos técnicos e indicação de
medidas de controle sobre grau de exposição a
agentes agressivos de riscos físicos, químicos e
biológicos.
( ) São atividades dos arquitetos e urbanistas no
exercício da especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho: projeto de sistemas
de proteção contra incêndio, coordenação de
atividades de combate a incêndio e de salvamento
e elaboração de planos para emergência e
catástrofes.
( ) O arquiteto e urbanista, que já possui o título
complementar de “Especialista em Engenharia
de Segurança do Trabalho” registrado no CAU e
a Carteira de Identificação Profissional emitida,
poderá solicitar a troca da sua carteira no
CAU/UF pertinente para que a nova carteira
contemple a nova nomenclatura de título
complementar “Engenheiro(a) de Segurança
do Trabalho (Especialização)”, por meio do
requerimento de segunda via de carteira, nos
termos da norma específica do CAU/BR sobre
carteiras.
Assinale a sequência correta.
A) F V F F
B) V F V V
C) F F F F
D) V V V V
Questão 39
Com relação à norma NBR 9.050 – Acessibilidade
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, assinale a alternativa incorreta.
A) A inclinação transversal não pode exceder 2%
em rampas internas e 3% em rampas externas.
B) A largura livre mínima recomendável para as
rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo
o mínimo admissível de 1,20 m.
C) São consideradas rampas as superfícies de piso
com declividade igual ou superior a 8,33%.
D) Os patamares no início e no término das
rampas devem ter dimensão longitudinal mínima
de 1,20 m.
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A) O processo de loteamento e os contratos
de depositados em cartório não poderão ser
examinados por qualquer pessoa, somente por
aquelas com permissão para tal.
B) Aprovado o projeto de loteamento ou de
desmembramento, o loteador deverá submetêlo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob
pena de caducidade da aprovação.
C) O
Poder
Público
competente
poderá
complementarmente exigir, em cada loteamento,
a reserva de faixa non aedificandi destinada a
equipamentos urbanos.
D) No Registro de Imóveis far-se-á o registro do
loteamento, com uma indicação para cada lote,
a averbação das alterações, a abertura de ruas
e praças e as áreas destinadas a espaços livres
ou a equipamentos urbanos.

questão dissertativa

QUESTÃO 1
Com relação à Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, apresente que faixa de renda as famílias
precisam ter para serem beneficiadas e os projetos previstos por essa lei e cite, no mínimo, três objetivos da assistência
técnica pública e gratuita a essas famílias.
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Folha de respostaS
(versão do candidato)
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Ao transferir essas marcações para A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.
Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

