CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRORESERVA EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL E DOS CONSELHOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Código

101

Data e horário
Domingo
24/11/2013
14 horas
(Horário Oficial de Brasília)

INSTRUÇÕES






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 uma alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva;
o um cartão de respostas ótico personalizado; e
o uma folha de respostas da prova discursiva.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e as codificações do cartão de respostas ótico e da folha de respostas da prova
discursiva estão corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, com a sua caligrafia usual, a
seguinte frase:

Educação, arma poderosa.











Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo
inclui a marcação do cartão de respostas ótico e o preenchimento da folha de respostas da prova discursiva.
Somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e a folha e respostas da prova discursiva e
retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas e a folha de respostas da prova discursiva devidamente assinados.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do IADES: máquina
fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de
reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro
equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e 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.

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na folha de respostas da prova discursiva. Caso haja algum dado
incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.

Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.

O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova discursiva não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou manchados nem podem conter
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.

A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela
correspondente. Marque as respostas assim:
PROVA PARA O(S) SEGUINTE(S) EMPREGO(S) (Código 101):
CAU-BR: Advogado / CAU-AM: Assessor Jurídico / CAU-CE: Advogado / CAU-DF: Advogado / CAU-MS: Assessor Jurídico / CAU-MT: Advogado / CAU-PA: Analista Jurídico / CAU-PI:
Advogado.

Realização:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25

QUESTÃO 2 ________________________
Português Edson 1
Considerando as informações do texto e a sua relação com o
título, assinale a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 8
Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

(A)

O olhar estrangeiro
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

Sempre que um livro de arquitetura me cai às mãos,
a primeira coisa que procuro é saber se Brasília ou os
arquitetos que a construíram estão nele. Quando o livro é de
autor estrangeiro, então, essa busca se torna ainda mais
ansiosa. É um modo de cotejar meu olhar com o olhar
estrangeiro.
Do recém-lançado O futuro da arquitetura desde
1889, de Jean-Louis Cohen, esmerada edição da CosacNaify,
com revisão técnica da professora Sylvia Ficher, da UnB, o
que mais me chamou a atenção foi o título do capítulo
destinado à produção brasileira: “O planeta Brasil”. Perfeito.
Em matéria de arquitetura e urbanismo modernos, somos
mesmo um universo singular. As obras surgidas a partir da
década de 1940 “abriu novos horizontes para os arquitetos
europeus e americanos, bem como para aqueles que
trabalhavam na África e no Oriente Médio”.
O fascínio das formas da arquitetura moderna
brasileira, escreveu o autor, “residia em sua fluência e
elegância, mas também em sua ousadia técnica, que dava
extrema leveza às mais complexas estruturas, possíveis
graças à articulação das duas técnicas desenvolvidas para o
uso do concreto armado: a ossatura e as cascas.” A
inventividade brasileira, prossegue, “era visível também nas
novas soluções para os pilotis de Le Corbusier, que deixavam
de ser simples cilindros para ganhar contornos em V ou Y
afinando nas extremidades.”
Brasília merece um item no capítulo destinado a Le
Corbusier. Aqui, o autor se contenta em descrever
resumidamente o projeto de Lucio Costa e as obras de Oscar
Niemeyer. Talvez Jean-Louis Cohen, um dos mais
renomados historiadores de arquitetura do século 20, quisesse
fugir da crítica feroz que os especialistas estrangeiros
destinam à cidade desde que ela foi construída. Sendo assim,
conclui o item dizendo: “A população de Brasília continua
profundamente arraigada à cidade, refutando as previsões
pessimistas de seus mais aguerridos detratores.”
Vale ressaltar que no livrão de 525 páginas, rico em
iconografia da arquitetura mundial do período, Brasília é só
um dos 207 itens distribuídos em 36 capítulos. O mundo é
bem mais diverso do que a gente é capaz de supor.

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 3 ________________________
Português Edson 1, 6, 8 e 9
Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma
padrão, reproduz o sentido original do período “Sempre que
um livro de arquitetura me cai às mãos, a primeira coisa que
procuro é saber se Brasília ou os arquitetos que a construíram
estão nele.” (linhas de 1 a 3).
(A)

(B)

FREITAS, Conceição. In: Correio Braziliense. Caderno Cidades, 6/10/ 2013.

(C)

QUESTÃO 1 _______________________
Português Edson 1 e 8
Considerando o contexto em que aparece o período ‘“A
população de Brasília continua profundamente arraigada à
cidade, refutando as previsões pessimistas de seus mais
aguerridos detratores.’” (linhas de 34 a 36), é correto afirmar
que os vocábulos em destaque significam, respectivamente,

(D)

(E)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ratificando e caluniadores.
reiterando e ultrajadores.
desmentindo e difamadores.
derrubando e apoiadores.
contrariando e seguidores.
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O texto intitula-se “O olhar estrangeiro”, pois o seu
conteúdo principal tem como referente o livro O
futuro da arquitetura desde 1889, de Jean-Louis
Cohen, que faz considerações sobre a arquitetura
brasileira.
O título faz referência direta às influências de alguns
arquitetos brasileiros sobre a arquitetura estrangeira.
O título faz menção à influência dos arquitetos
estrangeiros sobre as formas da arquitetura moderna
brasileira.
O texto é intitulado “O olhar estrangeiro”, pois
apresenta como tema principal a total divergência de
opinião sobre a arquitetura brasileira entre a autora (o
olhar brasileiro) e Jean-Louis Cohen (o olhar
estrangeiro).
O título refere-se às comparações feitas pela autora
entre as concepções dos arquitetos nacionais e as dos
arquitetos estrangeiros sobre as produções
arquitetônicas do final do século 19 até hoje.
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Toda a vez que um livro de arquitetura me cai às
mãos, a primeira coisa que procuro é saber se
Brasília ou os arquitetos, os quais a construíram,
estão nele.
A primeira coisa que procuro, toda vez que um livro
de arquitetura me cai às mãos, é saber se Brasília ou
os arquitetos que lhe construíram estão nele.
Quando um livro de arquitetura me cai às mãos
esporadicamente a primeira coisa que procuro é
saber se Brasília ou os arquitetos que a construíram
estão nele.
A primeira coisa que procuro, sempre que um livro
de arquitetura me cai às mãos, é saber se Brasília ou
os arquitetos que a construíram estão nele.
Saber se Brasília ou os arquitetos em cuja a
construção trabalharam estão nele é a primeira coisa
que procuro, sempre que um livro de arquitetura me
cai às mãos.
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QUESTÃO 4 _______________________

QUESTÃO 5 ________________________

Português Edson 1
Logo no início do texto, Conceição Freitas revela “a primeira
coisa” (linha 2) que procura sempre que lhe cai às mãos um
livro de arquitetura. A esse respeito, é correto afirmar que o
livro O futuro da arquitetura desde 1889, de Jean-Louis
Cohen,

Português Caroline Cardoso 1, 3, 4, 5, 6 e 9
Acerca do texto, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

não satisfaz a busca da autora.
satisfaz parcialmente a busca feita pela autora, pois
apresenta apenas uma vaga menção a Oscar
Niemeyer e Lucio Costa.
satisfaz parcialmente a procura feita pela autora, já
que não é destinado um capítulo inteiro a Brasília.
satisfaz plenamente a procura feita pela autora, pois
ele reconhece a importância da arquitetura moderna
brasileira para a arquitetura mundial.
satisfaz plenamente a procura feita pela autora, pois
nele aparece pelo menos um dos conteúdos que ela
deseja encontrar.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

Quando arquiteto e morador encontram-se para
discutir um projeto de habitação, tem-se, por um lado, uma
dimensão de liberdade e de escolha a partir da possibilidade
de pensar e imaginar a casa que se quer e se sonha, baseada
em uma construção cultural, histórica, ideológica e
antropológica. Por outro, há a dimensão da necessidade e da
urgência, quando se trata de população de baixa renda e de
habitação social, traduzida nas ideias da casa como abrigo e
da habitação mínima com sua respectiva solução técnica.
A relação entre essas dimensões revela a
complexidade que caracteriza o diálogo entre arquiteto e
morador e se expressa pelos vínculos e dilemas entre
carência, liberdade, ideologia, gestão, política, técnica e
autonomia. Não me refiro a uma análise dessas categorias em
si, mas às ambiguidades que elas imprimem na produção do
objeto arquitetônico, problematizando o seu processo de
concepção e de construção.
Nesse espaço de diálogos e interlocuções entre
indivíduos e grupos carregados de experiências que ora os
diferenciam, ora os agrupam, efetivam-se as dimensões
participativas, que considero como uma esfera micro da
participação, baseadas no falar e no ouvir o outro a fim de se
conceber e se construir algo coletivamente.
A análise das questões colocadas nessa esfera da
participação pode contribuir para o debate sobre o conceito
de sustentabilidade, aplicado na produção do ambiente
construído, na medida em que pode indicar as limitações e as
potencialidades de um projeto que procura integrar, na
prática, as suas múltiplas dimensões, na perspectiva de se
evitar as categorizações socialmente vazias que são
encontradas em muitas noções sobre sustentabilidade que não
contemplam a diversidade social e suas formas de
apropriação e de uso dos recursos e do ambiente. Além disso,
na discussão sobre princípios e estratégias gerais sobre a
sustentabilidade, há o destaque para a dimensão política por
meio da criação de mecanismos que incrementam a
participação da sociedade nas tomadas de decisão.
SHIMBO, Lúcia Zanin; INO, Akemi. Questões, conflitos e
potencialidades do diálogo entre moradores e arquitetos
sobre materiais construtivos sustentáveis para habitação.
Disponível em: <http://www.habitare.org.br/doc/docs_
revista/artigo_lucia_shimbo.pdf>. Acesso em:
1º/11/2013, com adaptações.
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Os conectivos “por um lado” (linha 2) e “Por outro”
(linha 6) foram empregados para estabelecer uma
comparação que alude a dois aspectos da discussão
do projeto de habitação entre o morador e o
arquiteto.
Em “se expressa pelos vínculos e dilemas” (linha
12), o pronome refere-se ao substantivo
“complexidade” (linha 11).
Em “efetivam-se” (linha 20) e “a fim de se conceber”
(linhas 22 e 23), o “se” tem a mesma função
sintática.
É opcional o emprego do verbo “pode” (linha 25) no
singular ou no plural.
As palavras “ideológica” (linha 5), “carência” (linha
13) e “múltiplas” (linha 29) seguem a mesma regra
de acentuação.

QUESTÃO 6 ________________________
Português Caroline Cardoso 1
Acerca da oração “muitas noções sobre sustentabilidade que
não contemplam a diversidade social e suas formas de
apropriação e de uso dos recursos e do ambiente.”, (linhas de
31 a 33), assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

O complemento de “contemplam’’é formado por dois
núcleos, “diversidade” e “formas”.
O verbo “contemplam” tem como núcleos do
complemento “diversidade”, “formas” e “uso”.
Se o “que” fosse suprimido, haveria alteração
semântica do texto.
Os termos “de apropriação” e “de uso dos recursos e
do ambiente” são complementos do verbo
“contemplam”.
Os termos “dos recursos” e “do ambiente” são
complementos do nome “apropriação”.

QUESTÃO 7 ________________________
Português Caroline Cardoso 1
Considere as afirmações acerca da leitura do texto e julgue os
itens subsequentes.
I. O texto é essencialmente informativo.
II. O texto trata da complexa relação entre o processo de
concepção da habitação, o produto arquitetônico e o
perfil do morador.
III. O texto mostra que é intrínseco à profissão do arquiteto
passar por um dilema para escolher entre utilidade e
estética.
IV. Os autores do texto assumem um posicionamento
crítico em relação ao conceito de sustentabilidade.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)

Código 101

0.

(B)

1.

(C)

2.

(D)

3.

(E)

4.
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QUESTÃO 8 _______________________

QUESTÃO 11 _______________________

Português Caroline Cardoso 1, 3, 6 e 9
Analise as reescrituras do terceiro parágrafo do texto,
considerando corretas as que não alteram sintática e
semanticamente o texto, e julgue os itens que se seguem.

Matemática Sinval Superior 4
Um pedreiro construindo um muro linear afirmou para o
arquiteto responsável: “se eu construir certa quantidade de
metro por dia, passados 16 dias faltarão 22 metros a serem
construídos. Se, com grande esforço, eu conseguir construir
dois metros a mais por dia, passados 12 dias ainda faltarão 14
metros a serem construídos”. Nesse caso hipotético, assinale
a alternativa que indica, em metros, o comprimento do muro.

I. Efetivam-se as dimensões participativas nesse espaço
de diálogos e interlocuções entre indivíduos e grupos
carregados de experiências que ora os diferenciam, ora
os agrupam, que considero como uma esfera micro da
participação, baseadas no falar e no ouvir o outro a fim
de se conceber e se construir algo coletivamente.
II. Efetivam-se as dimensões participativas nesse espaço
de diálogos e interlocuções entre indivíduos e grupos,
carregados de experiências baseadas no falar e no ouvir
o outro, que ora os diferenciam, ora os agrupam, a fim
de se conceber e se construir algo coletivamente que
considero como uma esfera micro da participação.
III. Nesse espaço de diálogos e interlocuções entre
indivíduos e grupos, carregados de experiências que ora
os diferenciam, ora os agrupam, as dimensões
participativas, que considero como uma esfera micro da
participação, efetivam-se, baseadas no falar e no ouvir o
outro a fim de se conceber e se construir algo
coletivamente.
IV. As dimensões participativas, que considero como uma
esfera micro da participação, baseadas no falar e no
ouvir o outro a fim de se conceber e se construir algo
coletivamente, efetivam-se nesse espaço de diálogos e
interlocuções entre indivíduos e grupos, carregados de
experiências que ora os diferenciam, ora os agrupam.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)

0.

(B)

1.

(C)

2.

(D)

3.

(E)

4.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 9 a 13

(A)

64.

(B)

72.

(C)

86.

(D)

94.

(E)

QUESTÃO 12 _______________________
Matemática Sinval Superior
Na reunião semanal entre engenheiros e arquitetos de
determinada construtora, duas pessoas chegam atrasadas e
pelo menos uma delas é arquiteta. A probabilidade das duas
pessoas serem arquitetas é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
6
1.
3
1.
4
1.
2
1.

QUESTÃO 13 _______________________
Matemática Sinval Superior 6
Candidatos a um emprego, em determinada construtora
responderam um questionário com 10 itens do tipo
verdadeiro ou falso. Observou-se que todos os candidatos
responderam oito itens como verdadeiros e dois como falsos
e que não existiam dois questionários com todas as respostas
iguais. Nessa situação, o número máximo de candidatos era
(A)

QUESTÃO 9 _______________________

45.

(B)

50.

(C)

55.

(D)

60.

(E)

Área livre

Matemática Sinval Superior 3
Se todo arquiteto é desenhista, existe professor que é
arquiteto, mas algum desenhista não é professor, então é
correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

existe professor que não é arquiteto.
existe arquiteto que não é professor.
algum professor não é desenhista.
todo arquiteto que é professor é também desenhista.
algum desenhista que é professor é também
arquiteto.

QUESTÃO 10 ______________________
Matemática Sinval Superior 7
O edifício sede de certa construtora tem três andares e lá
trabalham nove pessoas. De quantas maneiras essas pessoas
podem ser distribuídas, de modo que quatro trabalhem no
primeiro andar, três no segundo e, no terceiro andar,
trabalhem o dono e sua secretária?
(A)

15.

(B)

20.

CONCURSO PÚBLICO CAU/BR E CAU/UF

(C)

25.

(D)

30.

(E)

98.

35.

Código 101
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65.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICADA AO CAU
Questões de 14 a 18

QUESTÃO 17 _______________________
Alexandre Cardoso_Legislação_Superior
Assinale a alternativa que não apresenta unidade(s)
organizacional(is) do CAU/BR.

QUESTÃO 14 ______________________
Alexandre Cardoso_Legislação_Superior
De acordo com a Lei no 12.378/2010, é competência do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

zelar pela dignidade e valorização da arquitetura, do
urbanismo e da agronomia.
criar órgãos colegiados com funções abrangentes e
interdisciplinares.
representar os arquitetos e urbanistas em colegiados
de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais
que tratem de questões de exercício profissional
referentes à arquitetura e ao urbanismo.
homologar os regimentos internos e as prestações de
contas dos CAUs.
julgar e homologar, com poder de veto, as questões
administrativas decididas pelos CAUs.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18 _______________________
Alexandre Cardoso_Legislação_Superior
Com base no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

QUESTÃO 15 ______________________

(C)

Alexandre Cardoso_Legislação_Superior
Com base na Lei no 12.378/2010, assinale a alternativa que
apresenta uma atividade ou atribuição do Arquiteto e
Urbanista.

(D)

(E)
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Realização de estudos de viabilidade técnica e
econômica de empreendimentos imobiliários.
Coleta de dados socioeconômicos da população para
subsidiar projetos de planejamento urbanístico e
cultural.
Controle de qualidade de projetos ambientais e de
saúde alimentar.
Direção de obras e de serviços técnicos voltados para
o restauro e a valorização de edificações.
Produção e divulgação técnica especializada de
projetos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia
em geral.

QUESTÃO 16 ______________________
Alexandre Cardoso_Legislação_Superior
O Colegiado Permanente com a participação das Entidades
Nacionais de Arquitetos e Urbanistas (CEAU), a que se
refere o art. 61 da Lei no 12.378/2010 e instituído pelo art. 7o
do Regimento Geral do CAU/BR, possui qual atribuição?
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Desenhar o perfil das 100 maiores cidades brasileiras
e propor soluções de melhoria do ambiente urbano.
Manter fórum permanente com instituições
representativas da profissão de Arquiteto e Urbanista
no âmbito internacional.
Zelar para a manutenção da imagem dos Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo.
Fiscalizar o exercício da profissão de Arquiteto e
Urbanista.
Tratar das questões do ensino e exercício profissional
do Arquiteto e Urbanista.
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Gerências Técnica, Administrativa e Financeira.
Gerências de Edificações e de Planejamento
Urbanístico.
Assessorias Jurídica e de Relações Internacionais.
Assessorias de Planejamento e de Comunicação.
Auditoria e Ouvidoria.

O arquiteto e urbanista deve empenhar-se no
conhecimento, na aplicação, no aperfeiçoamento, na
atualização e na divulgação do Código de Ética e
Disciplina do CAU/BR.
O arquiteto e urbanista deve fiscalizar o CAU no
cumprimento da prática regular da profissão.
Para a obtenção do registro de autoria, faz-se
necessário que o arquiteto e urbanista anexe parecer
jurídico junto aos seus projetos de arquitetura.
Ao arquiteto e urbanista não compete opinar sobre a
legislação pertinente às atividades da Arquitetura e
Urbanismo.
A orientação, a disciplina e a fiscalização do
exercício profissional são atividades exclusivas do
Conselho, não cabendo ao arquiteto e urbanista
colaborar com o CAU para a realização dessas
atividades.
ATUALIDADES
Questões de 19 a 22

QUESTÃO 19 _______________________
Atualidades Walmir Superior X
Quando a menina nasceu, nenhum vizinho foi dar os
parabéns aos seus pais. Em regiões do Paquistão como o
Vale do Swat, onde ela vivia, só o nascimento de meninos é
celebrado. Das meninas, espera-se apenas que vivam
quietinhas atrás das cortinas, cozinhem e tenham filhos –
preferencialmente antes dos 18 anos de idade. Aos 12 anos,
para poder continuar indo à escola, desafiou uma das mais
cruéis e violentas milícias em ação, o fundamentalista Talibã.
Aos 15 anos, foi baleada na cabeça em uma tentativa do
grupo de silenciá-la. Sobreviveu ao atentado e, aos 16 anos,
tornou-se porta-voz mundial de uma causa até há pouco
quase obscura, entre outros motivos, por ter surgido em uma
região que já parecia ter problemas a tratar: as milhares de
meninas no Afeganistão e no Paquistão que, graças a uma
interpretação do Islã eivada de ignorância e ódio, são
impedidas de ter acesso à educação e a um futuro melhor.
Revista Veja, 16/10/2013, edição 2.343. Editora Abril, pag. 86, com adaptações.

Essa autobiografia da jovem paquistanesa é narrada no livro.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Código 101

Afeganistão depois do Talibã.
O caçador de pipas.
A costureira de Khair Khana.
Em que acreditam os muçulmanos.
Eu sou Malala.
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QUESTÃO 20 ______________________

QUESTÃO 22 _______________________

Atualidades Walmir Superior X
Em dezembro e 2010 foi sancionada e regulamentada em
dezembro de 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNLR), que reúne o conjunto de diretrizes e ações a ser
adotado, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
adequado dos resíduos sólidos.
Quanto ao objeto e ao campo de aplicação da PNLR, é
correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

se aplica aos resíduos radioativos, pois estes não são
regulados por leis específicas de acordo com o
Ministério do Meio Ambiente.
estão sujeitas à observância desta lei apenas as
pessoas jurídicas, de direito público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração
de resíduos sólidos.
institui a responsabilidade compartilhada dos
geradores de resíduos sólidos, incluindo fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes e
consumidores.
estabelece a logística reversa, caracterizada por um
conjunto de ações e procedimentos, por parte dos
consumidores, destinados à coleta e à restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial.
Serão permitidos os lixões a céu aberto, de acordo
com a legislação, nas áreas que não coloquem em
risco as nascentes de rios e os lençóis freáticos.

Atualidades Walmir Superior X

Considere a figura acima, que demonstra um impacto
ambiental provocado pela elevação da temperatura nos
centros urbanos devido à demasiada concentração de
materiais sólidos nas grandes cidades (asfalto, concreto,
tijolos, prédios etc.), e observe que, quanto mais afastado do
centro urbano menor, será a temperatura.
Sobre o assunto, é correto afirmar que o impacto ambiental
demonstrado na figura e aludido no texto se refere à(ao)

QUESTÃO 21 ______________________
Atualidades Walmir Superior X
Os 25 anos da Constituição brasileira, que se
comemoram hoje, talvez contenham em si mesmos – pela
mera menção de sua durabilidade – o maior elogio ao texto
atualmente em vigor.
Quando foi promulgada, em 5 de outubro de 1988,
não faltaram advertências quanto aos riscos de inviabilidade
que a nova Carta projetava sobre os governos do futuro, dado
seu detalhismo e sua prodigalidade ao acomodar demandas
das mais distintas corporações.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inversão térmica.
ilha de calor.
zoneamento ecológico.
buraco na camada de ozônio.
aquecimento global.

CONHECIMENTOS EM MICROINFORMÁTICA
Questões de 23 a 25
Figura 1 para responder as questões 23 e 24.

<www.folha.uol.com.br/opiniao>. Seção: Editorial –
Constituição em vigor, 05 de outubro de 2013.

Assinale a alternativa que, dentre os diversos fatores, aquele
que justifica a denominação “Constituição Cidadã” dada para
a atual Carta Magna do Brasil.
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

As leis que previam a licença-maternidade e a
demarcação de terras indígenas pelos estados e
municípios.
A multa de 50% no ato da demissão de um
trabalhador e o direito à greve para os funcionários
públicos e privados.
O direito à titularidade da terra para as mulheres
trabalhadoras rurais e o conceito restrito de família.
A aprovação de leis a qual também contava com
audiências públicas que preparavam emendas com a
participação da sociedade civil na busca dos próprios
interesses.
A transição entre o período da ditadura militar e a
afirmação do regime democrático no País, marcada
pela Constituição, tendo total respaldo dos militares
desde o movimento Diretas Já.

CONCURSO PÚBLICO CAU/BR E CAU/UF

QUESTÃO 23 _______________________
Microinformática Alexandre Cardoso X
De acordo com a imagem de uma planilha Excel, apresentada
na figura 1, qual é a fórmula usada para definir o percentual
da população total sem saneamento?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Código 101

= MEDIA % (E2+E3+E4)
= MEDIA PONDERADA (D2;D3;D4)/(B2;B3;B4)
= D5/(B5+D5)
= E5/(C5+E5)
= (SOMA(E2:E4) 3) / (SOMA(C2:C4)/3)

Página 6/13

QUESTÃO 24 ______________________
Microinformática Alexandre Cardoso X
Conforme a figura 1, percebe-se que os percentuais foram
arredondados. Os valores exatos até a segunda casa decimal
são 76,47% e 23,53%. Para que a linha 5 apareça com os
totais, conforme mostrado a seguir, assinale a alternativa que
apresenta uma sequência correta de cliques no mouse.
Total

260

76,47%

80

23,53%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26 _______________________
Direito Vicki Araújo 2.1
Jurisdição é o poder que toca ao Estado, entre as suas atividades
soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra
jurídica concreta que, por força do direito vigente, disciplina
determinada situação jurídica. Considerando essa informação
sobre jurisdição e a ação, assinale a alternativa correta.

(A)
(A)

<Selecionar a linha 5>, <Clicar 2 vezes no botão
(B)

(B)

>.
<Selecionar a célula C5>, <Clicar 2 vezes no botão
>, <Selecionar a célula E5>, <Clicar 2 vezes no

(C)

botão
>
<Selecionar a célula C5>, <Clicar 2 vezes no botão

(D)

>, <Selecionar a célula E5>, <Clicar 2 vezes no

(E)

(C)

botão
(D)

(E)

>.

<Clicar em Iniciador da Caixa de Diálogo
ao
lado de Número. Na lista Categoria, <Clicar 2
vezes em Porcentagem>.
<Selecionar as colunas C e E> e <Clicar 2 vezes no
botão

QUESTÃO 27 _______________________
Direito Constitucional Rui Magalhães X
Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) acerca do controle concentrado de constitucionalidade,
assinale a alternativa correta.

>.

QUESTÃO 25 ______________________
Microinformática Alexandre Cardoso X
Para evitar a perda de informações importantes, faz-se
necessário uma rotina de cópias de segurança (também
chamadas de backup) conveniente para as necessidades de
cada usuário de microinformática. Acerca desse tema,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O backup de todos os arquivos do computador
pessoal deve ser feito diariamente pelo usuário que
os criou ou salvou a última versão.
Os sistemas operacionais atualmente usados em
computadores pessoais têm ferramentas de incentivo
ao bloqueio das chamadas cópias de segurança, com
o objetivo de evitar a transmissão de arquivos e
documentos criados naquele computador.
A opção adequada para backups em ambientes de
escritório é salvar os arquivos criados diretamente
em HD externo ou pen drive, sem salvá-los no disco
rígido do PC.
As mídias óticas (DVD e CD) são as melhores
alternativas para backup dos arquivos, pois não
permitem novas cópias, mas apenas a leitura dos
arquivos gravados.
Os HD externos e os pendrives representam, nos dias
atuais, uma boa relação custo × benefício para
backups de arquivos do usuário. O seu uso
indiscriminado, porém, representa ameaça à
segurança das informações corporativas.

CONCURSO PÚBLICO CAU/BR E CAU/UF

O interesse do autor não pode limitar-se à declaração da
existência ou inexistência de relação jurídica.
Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão
quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e
forma legais.
Para contestar ação, não é necessário ter interesse e
legitimidade.
O interesse do autor não pode limitar-se à declaração da
autenticidade ou falsidade de documento.
Cabe, exclusivamente, ao Autor, requerer ao juiz a
declaração, por sentença, se, no curso do processo,
tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou
inexistência depender o julgamento da lide.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Deve ser entendido que os municípios têm
legitimação para propor ação direta de
inconstitucionalidade perante o STF.
Em se tratando de confederação sindical ou entidade de
classe de âmbito nacional, o requisito da pertinência
temática não se confunde com o pressuposto de
qualificação de legitimidade ativa ad causam.
O STF já tem entendimento firmado em ação direta
de inconstitucionalidade no sentido de que o
advogado-geral da União tem, necessariamente, de
prover a defesa do ato impugnado, ainda que a Corte
Suprema já tenha fixado entendimento pela sua
inconstitucionalidade.
Nos
julgamentos
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, entende-se impedido o
ministro do STF que, na sua condição anterior de
ministro de Estado, tenha referendado a lei ou o ato
normativo objeto da ação.
A audiência do advogado-geral da União não é
necessária nas ações diretas de inconstitucionalidade
por omissão.

QUESTÃO 28 _______________________
Direito Constitucional Rui Magalhães X
Da Doutrina de Inocêncio Mártires Coelho, colhe-se que, se
em concorrência bens constitucionalmente protegidos, devese adotar a interpretação que conduza à maximização de
todos eles e, concomitantemente, não negue a existência de
nenhum daqueles. Tal raciocínio corresponde ao princípio da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Código 101

eficácia integradora.
concordância prática.
correção funcional.
máxima efetividade.
proporcionalidade ou razoabilidade.
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QUESTÃO 29 ______________________

QUESTÃO 31 _______________________

Direito Vicki Araújo 1.2
Pessoa jurídica consiste em um conjunto de pessoas, dotado
de personalidade jurídica própria e constituído na forma da
lei. Acerca de pessoas naturais e jurídicas, assinale a
alternativa correta.

Direito Constitucional Rui Magalhães X
Em relação às disposições da Constituição Federal a respeito
das contribuições sociais de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, assinale a alternativa que
contraria aquelas disposições.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes
que, nessa qualidade, causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do
dano, se houver, por parte destes, a caracterização
exclusivamente do dolo.
Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou
cassada a autorização para seu funcionamento, ela,,
imediatamente, não mais subsistirá para qualquer
fim.
Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o
juiz, de ofício, nomear-lhe-á administrador
provisório.
Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade,, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte ou do Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
São
absolutamente
incapazes
de
exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18
anos de idade.

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32 _______________________
Direito Constitucional Rui Magalhães X
Acerca das vedações impostas pela Constituição Federal em
relação às finanças públicas, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

QUESTÃO 30 ______________________
Direito Vicki Araújo 6.7
Acerca do dissídio coletivo, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Em nenhuma hipótese, a instauração da instância
poderá ser representada por ente que não o sindicato
da categoria, mesmo em caso de inexistência de
sindicato representativo.
Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo
novas condições de trabalho e no qual figure como
parte apenas uma fração de empregados de uma
empresa, não poderá o tribunal, na própria decisão,
estender tais condições de trabalho aos demais
empregados da empresa que forem da mesma
profissão dos dissidentes, sob pena de caracterização
de julgamento ultra petita.
A revisão das decisões que fixarem as condições de
trabalho será julgada pelo Tribunal Superior do
Trabalho, como instância originária.
Decorridos mais de dois anos de vigência da decisão
firmada no dissídio coletivo, caberá revisão daquelas
condições trabalhistas firmadas, quando se tiverem
modificado as circunstâncias que as ditaram.
A instauração da instância se dará mediante
representação escrita ao presidente do tribunal.
Poderá ser também instaurada por iniciativa do
presidente ou, ainda, a requerimento da Procuradoria
da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer
suspensão do trabalho.

CONCURSO PÚBLICO CAU/BR E CAU/UF

Além de não poderem ser cobradas no mesmo
exercício financeiro em que tenha sido publicada a
lei que as instituiu ou aumentou, também devem,
para os mesmos fins, respeitar o prazo mínimo de 90
dias a partir da data em que haja sido publicada a lei.
Só podem as referidas contribuições ser instituídas
ou majoradas mediante lei, ou seja, não podem
resoluções de conselhos profissionais aumentar o
valor das referidas contribuições.
Submetem-se à disciplina, em lei complementar, das
normas gerais em matéria de legislação tributária.
Compete privativamente à União instituir as referidas
contribuições sociais.
Não podem resoluções de conselhos profissionais
instituir as referidas contribuições.

(C)

(D)

(E)

Em relação aos créditos adicionais, a prévia
autorização legislativa é exigida para a abertura dos
créditos suplementares, não se exigindo para a
abertura dos créditos especiais e dos extraordinários.
Somente prescinde de prévia autorização legislativa a
transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra
ou de um órgão para outro.
Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no
Plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão,
sob pena de crime de responsabilidade.
Os créditos especiais e os extraordinários serão
incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subsequente, reabertos nos limites de seus saldos, se
o ato de autorização for promulgado nos últimos
quatro meses do exercício anterior.
É vedada a instituição de fundos de qualquer
natureza, salvo se previstos constitucionalmente.

QUESTÃO 33 _______________________
Direito Administrativo Fernando Carlos 4.10
Sobre os bens públicos, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Código 101

Os bens dominicais são afetados porque pertencem ao
poder público, mas sem uma destinação específica.
Os bens de uso comum e os bens de uso especial são
bens desafetados.
Os bens de uso especial são os destinados às
instalações e aos serviços públicos, sendo afetados.
Os bens de uso comum podem ser alienados sem a
desafetação.
A afetação é a mudança de forma de destinação dos
bens públicos, incluindo-os na categoria de bens
dominicais.
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QUESTÃO 34 ______________________

QUESTÃO 37 _______________________

Direito Vicki Araújo 1.12
Por se tratar de violação de regras de direito privado, a
obrigação de reparar o dano é uma sanção civil, cujo objetivo
é o interesse particular, que é por natureza compensatória,
abrangendo relações contratuais ou extracontratuais, lícitas
ou ilícitas. Considerando essa informação sobre a
responsabilidade civil no que tange às normas do Código
Civil, assinale a alternativa correta.

Direito Vicki Araújo 6.5
Sobre os ritos processuais que norteiam a justiça laboral,
assinale a alternativa que contemple apenas características do
Rito Sumaríssimo.

(A)

(C)

(B)
(C)

(D)

(E)

A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do
fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo criminal.
O dono de edifício ou construção responde, em qualquer
hipótese, pelos danos que resultarem de sua ruína.
O dono do edifício responde pelo dano proveniente
das coisas que dele caírem ou forem lançadas em
lugar indevido.
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do
direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado; no caso de um conselho, o presidente,
exclusivamente, responde pela reparação.
O valor da indenização decorrente do evento danoso
independe da concorrência culposa da vítima.

(A)
(B)

(D)
(E)

QUESTÃO 38 _______________________
Direito Vicki Araújo 6.4
Quanto à competência da Justiça do Trabalho, assinale a
alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 35 ______________________
Direito Administrativo Fernando Carlos 4.3
Assinale a alternativa correta quanto aos requisitos dos atos
administrativos que podem estar no âmbito do poder
discricionário da Administração Pública.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Competência e Objeto.
Motivo e Objeto.
Finalidade e Competência.
Forma e Motivo.
Objeto e Finalidade.

(B)

(C)

QUESTÃO 36 ______________________
Direito Vicki Araújo 2.4
Acerca da intervenção de terceiros, assinale a alternativa
correta.

(D)

(E)
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o
direito sobre que controvertem autor e réu, poderá,
até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra
ambos.
Em caso de demanda judicial, aquele que detiver
coisa que está em nome alheio, deverá, em seu
próprio nome, responder pela demanda.
Nomeação à autoria é obrigatório quando, ao
alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa,
cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que
esta possa exercer o direito que da evicção lhe
resulta.
Na ação que cobra o fiador de um contrato, é
inadmissível o chamamento ao processo do devedor
principal.
Feita a denunciação pelo autor, o denunciado,
comparecendo, não será obrigado a assumir a
posição de litisconsorte do denunciante.

CONCURSO PÚBLICO CAU/BR E CAU/UF

Valor inferior a 40 salários mínimos; audiência
fracionada; indicação do valor de cada pedido.
Citação por edital; audiência fracionada; pedido certo
e determinado.
Citação pessoal; valor inferior a 60 salários mínimos;
audiência fracionada.
Máximo de duas testemunhas; citação por edital;
pedido certo e determinado.
Valor inferior a 40 salários mínimos; pedido certo e
determinado; audiência una.

A Constituição Federal prevê que compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar, eentre outras, as ações
oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de
direito público externo e da administração pública direta
e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios; as ações que envolvam exercício do
direito de greve; as ações sobre representação sindical,
entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre
sindicatos e empregadores.
Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas
data, quando o ato questionado envolver matéria
trabalhista, serão julgados por juiz federal da
primeira instância.
As ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, e as
ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de
fiscalização das relações de trabalho são julgadas
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Os conflitos de competência entre órgãos com
jurisdição trabalhista serão julgados pelo Tribunal
Regional Federal.
Em nenhuma hipótese, cabe decisão arbitral sobre
qualquer demanda, individual ou coletiva, de matéria
coletiva.

QUESTÃO 39 _______________________
Direito Administrativo Fernando Carlos 4.7
As cláusulas sobre modificação e rescisão unilateral do
contrato administrativo e aplicação de sanções, em casos de
atrasos ou inexecução, constituem, entre outras, diferenças
marcantes do contrato administrativo em relação aos
contratos privados, caracterizando a supremacia de poder da
Administração na relação jurídica bilateral. Essas cláusulas
são denominadas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Código 101

bilaterais.
exorbitantes.
intuitu personae.
aditivas.
exceptio non adimpleti contractus.
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QUESTÃO 40 ______________________

QUESTÃO 43 _______________________

Direito Administrativo Fernando Carlos 4.6
O critério adotado para o julgamento e a classificação das
propostas na modalidade de pregão, previsto pela Lei
10520/2002 é o

Direito Vicki Araújo 2.19
Com relação aos recursos no Processo Civil, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

da melhor técnica
de tomada de preço
de menor preço.
de melhor técnica e preço.
de melhor técnica ou maior lance.
(B)

QUESTÃO 41 ______________________

(C)

Direito Vicki Araújo 5.3
As relações de trabalho e de emprego diferenciam-se no
mundo jurídico, especialmente em função da legislação
aplicável e, consequentemente, pela intenção do legislador na
forma de tutelar o “trabalho”. Sobre a relação de trabalho e a
relação de emprego, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(D)

(E)

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o contrato individual de trabalho é o acordo
tácito ou expresso, correspondente à relação de
trabalho.
Conforme a CLT, a mudança na propriedade ou na
estrutura jurídica da empresa afeta os contratos de
trabalho dos respectivos empregados.
Considera-se por prazo indeterminado todo contrato
que suceder, dentro de três meses, a outro contrato
por prazo determinado, sem exceção.
A relação de emprego, do ponto de vista técnicojurídico, é apenas uma das modalidades específicas
de relação de trabalho juridicamente configurada.
Corresponde a um tipo legal próprio e específico,
inconfundível com as demais modalidades de relação
de trabalho ora vigorantes.
A prova do contrato individual do trabalho será feita,
exclusivamente, pelas anotações constantes da
carteira profissional.

QUESTÃO 44 _______________________
Direito Vicki Araújo 1.4
O ato jurídico é marcado pela participação da vontade do
agente. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 42 ______________________
Direito Vicki Araújo 1.13
Direito real de garantia é o que confere ao credor a pretensão
de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado
à sua satisfação. A respeito de direitos e garantias reais,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou
hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, sem
vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
A coisa comum a dois ou mais proprietários pode ser
dada em garantia real, na sua totalidade,
independente do consentimento dos demais.
Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca
declararão, sob pena de não terem eficácia, o valor
do crédito, sua estimação, ou valor máximo; o prazo
fixado para pagamento; a taxa dos juros, se houver; e
o bem dado em garantia com as suas especificações.
É válida a cláusula que autoriza o credor
pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o
objeto da garantia, se a dívida não for paga no
vencimento.
O credor pignoratício apenas tem direito à posse da
coisa empenhada.
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São cabíveis os seguintes recursos: (I) apelação; (II)
agravo; (III) embargos infringentes; (IV) embargos
de declaração; (V) recurso ordinário; (VI) recurso
especial; (VII) recurso extraordinário; (VIII)
embargos de divergência em recurso especial e em
recurso extraordinário.
O recurso extraordinário e o recurso especial
impedem a execução da sentença.
Exclusivamente, o recurso só pode ser interposto
pela parte vencida e pelo terceiro prejudicado
O recorrente poderá, apenas até a relatoria do caso,
sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir do recurso.
A renúncia ao direito de recorrer depende da
aceitação da outra parte.

Apenas não constituem atos ilícitos aqueles
praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido.
Não comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
A deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a
lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente,
constitui ato ilícito em qualquer hipótese.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, necessariamente material, comete ato
ilícito.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

QUESTÃO 45 _______________________
Direito Vicki Araújo 5.2
Sobre as garantias trabalhistas preconizadas pela Carta
Magna, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Código 101

Remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno; salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado; FGTS e seguro desemprego.
Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração mínima de 150 dias.
A duração do trabalho normal pode ser superior a
oito horas diárias e 44 semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Licença-paternidade, no mínimo de sete dias.
Ação quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de dois anos para
os trabalhadores urbanos e de três anos para os
trabalhadores rurais.
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QUESTÃO 46 ______________________

QUESTÃO 49 _______________________

Direito Vicki Araújo 2.9
Acerca da formação, suspensão e extinção do processo, sob a
regência do Código de Processo Civil, assinale a alternativa
correta.

Direito Vicki Araújo 5.7
Quanto à estabilidade e às garantias provisórias de emprego,
assinale a alternativa correta.
(A)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

O processo civil começa e se desenvolve por
iniciativa da parte.
Apenas nessas hipóteses suspende-se o processo: (I)
pela morte ou perda da capacidade processual de
qualquer das partes, de seu representante legal ou de
seu procurador; (II) pela convenção das partes; e,
(III) quando for oposta exceção de incompetência do
juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de
suspeição ou impedimento do juiz.
A suspensão do processo por convenção das partes
nunca poderá exceder oito meses.
Haverá resolução de mérito quando o autor renunciar
ao direito sobre que se funda a ação.
Não haverá resolução do mérito quando o juiz
pronunciar a decadência ou a prescrição.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 47 ______________________
Direito Vicki Araújo 5.11
A respeito de salário e remuneração, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Integram o salário não só a importância fixa
estipulada, como também as comissões, as
percentagens, as gratificações ajustadas, as diárias
para viagens e os abonos pagos pelo empregador.
Incluem-se no salário as ajudas de custo, assim como
as diárias para viagem que não excedam a 50% do
salário percebido pelo empregado.
Não se compreende no salário a alimentação, a
habitação, o vestuário ou outras prestações in natura
que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer ao empregado.
É considerado como salário o transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho e ao retorno, em
percurso servido ou não por transporte público.
É considerado como salário o valor correspondente
ao vale-cultura.

QUESTÃO 50 _______________________
Direito Administrativo Fernando Carlos 4.9
Os servidores públicos possuem normas bem definidas na
Constituição Federal. Acerca desse tema, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 48 ______________________
Direito Administrativo Fernando Carlos 4.5
Os serviços públicos são as atividades exercidas pelo poder
público, direta ou indiretamente, para a realização de seus
objetivos e finalidades para atender ao bem comum de todos.
Eles podem ser delegados para entidades públicas ou
privadas na forma de concessão de serviços públicos. Acerca
desse tema, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Haverá estabilidade no exercício dos cargos de
diretoria, gerência ou outros de confiança imediata
do empregador, para todos os efeitos legais.
Reconhecida a inexistência de falta grave praticada
pelo empregado, fica o empregador obrigado a
readmiti-lo no serviço, mas não cabe o pagamento
dos salários do período da suspensão.
A despedida que se verificar com o fim de obstar ao
empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o
empregador a pagamento de indenização no valor
correspondente ao último salário do empregado.
Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de
motivo de força maior, ao empregado estável
despedido é garantida a indenização por rescisão do
contrato por prazo indeterminado, paga em triplo.
O empregado que contar mais de dez anos de serviço
na mesma empresa não poderá ser despedido, senão
por motivo de falta grave ou circunstância de força
maior, devidamente comprovadas.

O servidor concursado adquire estabilidade após dois
anos no exercício de cargo efetivo e aprovação em
avaliação de desempenho.
No regime atual, a aposentadoria voluntária com
proventos integrais ocorre para homens com 60 anos
de idade e 35 de contribuição.
No regime atual, a aposentadoria voluntária com
proventos proporcionais ocorre para mulheres com
55 anos de idade.
A investidura em cargos públicos depende sempre de
aprovação em concurso público, sem exceção.
É vedada, em regra, a acumulação remunerada de
cargos, empregos ou funções públicas, exceto
quando havendo compatibilidade de locais, permitese a acumulação de um cargo de médico e um de
juiz.
Área livre

A concessão não precisa ser formalizada por contrato
administrativo.
A concessão poderá ser realizada com pessoas
físicas.
A concessão de serviços exige autorização
legislativa.
A licitação para a concessão poderá ser realizada por
tomada de preço.
A licitação para a concessão poderá ser realizada por
qualquer modalidade.
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PROVA DISCURSIVA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva:








A prova discursiva consiste na elaboração de um texto dissertativo.
A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de
material transparente.
A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e não deverá conter, em outro local
que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva.
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.
O texto deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 40 (quarenta) linhas, com base no tema a seguir
apresentado.

Leia, com atenção, a afirmação a seguir.
Convênios e parcerias entre instituições públicas e privadas.
Os convênios administrativos surgiram como forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a
realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração. O novo marco regulador da matéria é o Decreto no
6.170/2007, atualmente regulamentado pela Portaria Interministerial no 507/2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
Tendo em vista o conhecimento geral sobre a matéria, redija um texto dissertativo abordando necessariamente os seguintes
tópicos:
a)
b)
c)
d)

Previsão constitucional sobre o tema.
Conceito e objeto dos convênios celebrados sob a égide do Decreto no 6.170/2007.
Descrição de pelo menos três condições a serem cumpridas pelo convenente para a celebração de convênios.
Descrição de pelo menos três hipóteses em que é vedada a celebração de convênios.

Área livre - rascunho na página seguinte
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