Serviço Público Federal
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Concurso Público • Edital 001/2013
http://causc.fepese.org.br

Caderno
de Prova
S4

novembro

17

17 de novembro
das 15 às 19 h
4 h de duração*
50 questões
2 questões

Analista Jurídico
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará este caderno de prova; um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço
para assinatura; e 2 folhas-resposta numeradas e identificadas
com código alfanumérico, sendo uma folha-resposta para cada
questão dissertativa.

 Para cada questão objetiva são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui
a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 As respostas deverão ser transcritas para o cartão e folhas-resposta com caneta esferográfica feita de material transparente, de
tinta indelével, de cor azul ou preta.
 As questões serão corrigidas unicamente pelo cartão e folhas-resposta, não sendo válidas quaisquer anotações eventualmente feitas no caderno de provas.
 As folhas-resposta das questões dissertativas não poderão ser
assinadas ou conter qualquer desenho, palavra, letra ou sinal
que possam identificar o autor.
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

Verifique, no material entregue, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
 o código alfanumérico das folhas-resposta confere com o da
etiqueta colada na sua carteira.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo, o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado
juntamente com as 2 folhas-resposta.

.
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Conhecimentos Gerais
Legislação Aplicada

5 questões

1. Conforme estabelece a 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)”, o mandato dos conselheiros do CAU/BR e dos CAUs é de:
a. ( ) 2 anos, sendo proibida a recondução.
b. ( ) 2 anos, sendo permitida apenas uma
recondução.
c. ( ) 3 anos, sendo proibida a recondução.
d. ( X ) 3 anos, sendo permitida apenas uma
recondução.
e. ( ) 5 anos, sendo proibida a recondução.

2. De acordo com a 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)”, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O valor da taxa de RRT é de R$ 70,00.
b. ( X ) O CAU/BR e os CAUs gozam de imunidade a
impostos.
c. ( ) Prescreve em 3 anos a pretensão de punição
das sanções disciplinares.
d. ( ) O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por 2 Conselheiros representantes de
cada Estado.
e. ( ) Compete aos CAUs alterar o Regimento Geral
e o Código de Ética.

(25 questões)
3. De acordo com a Resolução CAU/BR no 52, de 6 de
setembro de 2013, que “aprova o Código de Ética e
Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR)”, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) O arquiteto e urbanista deve estipular e divulgar seus honorários independentemente de
haver sido chamado para oferecer serviços
profissionais.
b. ( ) O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de oferecer vantagem ou incentivo material ou pecuniário a outrem, visando favorecer
indicação de eventuais futuros contratantes.
c. ( ) O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática
de plágio e de qualquer apropriação parcial ou
integral de propriedade intelectual de outrem.
d. ( ) O arquiteto e urbanista deve abster-se de
emitir referências depreciativas, maliciosas,
desrespeitosas, ou de tentar subtrair o crédito
do serviço profissional de colegas.
e. ( ) O arquiteto e urbanista, quando convidado a
emitir parecer ou reformular os serviços profissionais de colegas, deve informá-los previamente sobre o fato.

4. Nos termos da Resolução CAU/BR no 33, de 6 de
setembro de 2012, que “aprova o Regimento Geral do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/
BR)”, não compreende(m) a estrutura organizacional
do CAU/BR:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Plenário.
Presidência.
Conselho Fiscal.
Conselho Diretor.
Comissões Ordinárias.
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5. Conforme a Resolução CAU/BR no 33, de 6 de
setembro de 2012, que “aprova o Regimento Geral
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR)”, compete especificamente à Comissão de
Exercício Profissional:
a. ( ) Supervisionar os estudos para atualização de
valores de anuidades, taxas e multas.
b. ( ) Apreciar e deliberar sobre habilitação, atividades e competências profissionais.
c. ( ) Coordenar a elaboração do Código de Ética e
Disciplina Profissional e suas alterações.
d. ( ) Apreciar, deliberar e homologar registro de
profissional diplomado por estabelecimento
estrangeiro de ensino.
e. ( X ) Propor, apreciar e deliberar sobre projetos de
atos normativos referentes a tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas.

Língua Nacional

8 questões

Leia o texto.
O advento da informática modificou a vida da sociedade em geral. No caso da prática profissional dos
arquitetos, ela se dá, talvez mais expressivamente, no
âmbito da concepção arquitetônica que está se deslocando de um apoiamento por instrumentos de desenho como o lápis e o papel para o apoiamento em
máquinas eletrônicas utilizando programas de desenho que não dão o mesmo tempo de reflexão que os
instrumentos convencionais davam, isto é, o arquiteto
produz de um modo direto por sobre as técnicas de
informática sem a possibilidade de uma reflexão ao
longo do processo produtivo. Isso constitui um modo
diferente de produção arquitetônica que, do meu
ponto de vista, se reflete em uma redução das complexidades compositivas que um trabalho artesanal
de desenho, muitas vezes, significa. E de outro lado,
também paradoxalmente, a utilização da informática
permite que edifícios possam oferecer respostas tecnológicas, respostas compositivas e respostas formais
até mais complexas do que aquelas que se alcançavam numa concepção convencional.
Sérgio Magalhães.
<http://www.caurj.org.br/?p=8245> acesso em 02.10.2103.
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6. Analise as afirmativas sobre o texto.
1. O texto apresenta três cenários para a prática
da arquitetura.
2. Os cenários mostrados são antagônicos, mas
todos apresentam pontos positivos.
3. Em um dos cenários, segundo o autor, o arquiteto faz um uso mais intenso de sua capacidade reflexiva para a criação de seus projetos.
4. Em outro cenário, o autor apresenta o benefício de melhores respostas tecnológicas,
compositivas e formais para o trabalho do
arquiteto.
5. A tecnologia do lápis e do papel não equivale à da máquina eletrônica, mas ambas se
completam.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

7. Sobre o enunciado retirado do texto:
“O advento da informática modificou a vida da sociedade em geral. No caso da prática profissional dos
arquitetos, ela se dá, talvez mais expressivamente, no
âmbito da concepção arquitetônica”,
Assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) “Âmbito” e “contexto” são antônimos na frase.
) O enunciado retirado do texto nesta questão
é um período composto por subordinação.
c. ( X ) A palavra sublinhada retoma a ideia de modificação da vida da sociedade.
d. ( ) A expressão entre vírgulas “talvez mais expressivamente” denota a ideia de retificação.
e. ( ) A palavra “arquitetônica” é acentuada graficamente por se tratar de uma paroxítona terminada em “a”.
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8. Observe a frase extraída do texto:

10. Analise o conceito abaixo:

“E de outro lado, também paradoxalmente, a utilização
da informática permite que edifícios possam oferecer
respostas tecnológicas…”.

“Um texto coeso é aquele em que suas ideias estão
encadeadas de tal modo que se complementam em
um todo argumentativo”.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ).

Partindo desse conceito de coesão textual, assinale a
alternativa que apresenta um texto coeso.

( ) A frase dá início ao contraponto feito pelo
autor a respeito de um cenário que se desenhava como negativo.
( ) A palavra sublinhada reforça um sentido de
oposição e tem o intuito de introduzir o benefício de outro cenário.
( ) A frase é um período composto por subordinação em que a segunda frase é objeto indireto da primeira.
( ) A expressão “de outro lado” pode ser substituída pela expressão “no entanto” sem prejuízo
de sentido ao contexto em que aparece.
( ) As duas vírgulas são usadas para o isolamento
de aposto retificativo intercalado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–V–F
F–V–V–F–V
F–V–F–F–V

a. ( X ) A associação dos arquitetos e urbanistas
aguarda a aprovação de uma legislação do
governo brasileiro que mudará o cenário da
profissão para os próximos 10 anos.
b. ( ) O engenheiro e a arquiteta estavam trabalhando em mesmo projeto. Aquela se saiu
melhor que este, se considerados os resultados esperados.
c. ( ) Os profissionais que cujas habilitações são
reconhecidas o mercado absorve mais
facilmente.
d. ( ) O edifício chegou a ser construído onde
houve, posteriormente, o embargo da obra.
e. ( ) O serviço foi executado pois deves te
conformar.

11. Sobre Formação de Palavras, observe a palavra
e o significado do radical ou prefixo posto entre
parênteses.
1.
2.
3.
4.
5.

9. Em cada frase há o uso do sinal indicativo da crase.

Paleografia (paleo = antigo)
Beligerante (gerante = guerra)
Cisalpino (cis = posição aquém)
Epitáfio (epi = posição inferior)
Metáfora (meta = transformação)

Assinale a alternativa em que esse uso está de acordo
com a norma culta.

Assinale a alternativa que apresenta as significações
corretas.

a. ( ) Refiro-me à ele, o profissional de engenharia.
b. ( ) Estávamos frente à frente, quando os carros se
chocaram.
c. ( ) Estou disposto à estudar mais e mais, o conhecimento é ilimitado.
d. ( X ) Saiu à uma hora em ponto e não perdeu a
jornada de trabalho.
e. ( ) Dirijo-me à Vossa Excelência no intuito de
apresentar nossas reivindicações.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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12. Leia o texto.

13. Analise a frase abaixo:

A urbanização tem várias faces, as quais não são controladas por forças externas e sim pela sociedade ao se
tornar agente produtor do espaço urbano. Influencia
diretamente no processo de crescimento das cidades, seguindo um conjunto de interesses que nem
(ou quase) sempre representam um crescimento na
qualidade de vida dos cidadãos. Ainda mais: interfere
positivamente na promoção do bem-estar social tão
propagado no discurso do desenvolvimento.

“A utilização da informática permite que edifícios
possam oferecer respostas tecnológicas”.
Assinale a alternativa que apresenta a correta
classificação morfológica das palavras da frase,
respectivamente.

<http://www.jaenoticia.com.br/noticia/2599/4%C2%AA-Semana-de-Arquitetura-e-Urbanismo>, acesso em 04.10.2013 - adaptado.

b.

a. (

Analise as afirmativas relacionadas ao texto.
1. A sociedade controla as várias faces da
urbanização.
2. A expressão “ainda mais”, na última frase do
texto, incorpora um dado a mais no argumento a favor da urbanização.
3. A expressão “as quais” sublinhada no texto é
pronome relativo, pode ser substituído pela
palavra “que” e tem valor de retomada de uma
palavra já dita.
4. A palavra “que” sublinhada no texto é uma
conjunção que introduz a ideia de crescimento da qualidade de vida dos cidadãos
pela urbanização.
5. A expressão: “forças externas” é composta por um adjetivo e um substantivo
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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c.

d.

e.

) artigo, substantivo, adjunto adnominal, substantivo, verbo, preposição, substantivo, verbo,
verbo, substantivo, adjetivo.
( ) adjunto adnominal, substantivo, contração da
preposição “de” com o artigo “a”, substantivo,
verbo, preposição, substantivo, verbo, verbo,
substantivo, adjetivo.
( ) artigo, verbo, contração da preposição “de”
com o artigo “a”, substantivo, verbo, conjunção, substantivo, verbo, verbo, substantivo,
substantivo.
( ) preposição, verbo, contração da preposição
“de” com o artigo “a”, substantivo, verbo, conjunção, substantivo, verbo, verbo, substantivo,
substantivo.
( X ) artigo, substantivo, contração da preposição
“de” com o artigo “a”, substantivo, verbo, conjunção, substantivo, verbo, verbo, substantivo,
adjetivo.

Raciocínio lógico e matemático

5 questões

14. Uma empresa dispõe de 11 funcionários, sendo
5 homens e 6 mulheres. De quantas maneiras a
empresa pode escolher 5 funcionários, sendo 3
mulheres e 2 homens, para elaborar um projeto?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

180
200
220
240
260
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15. Uma pessoa tem à disposição 8 tipos de piso para
colocar em 4 quartos de sua casa. De quantas formas
diferentes ela pode ladrilhar os quartos, de maneira
que todos os quartos tenham pisos diferentes?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

70
1240
1420
1680
1860

18. Em uma gaveta encontram-se 6 canetas azuis e
4 vermelhas. Uma pessoa pega, sem olhar, duas canetas desta gaveta.
Qual a probabilidade que as canetas escolhidas
tenham a mesma cor?
)

6
15

b. ( X )

7
15

c. (

)

8
15

d. (

)

9
45

e. (

)

14
45

a. (

16. Se x > 2 ou x < –2 então | x | > 2. Se | x | ≤ 2 então:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

x=0
x≤2
–2 ≤ x
–2 ≤ x ou x ≤ 2
–2 ≤ x e x ≤ 2

17. João, Maria e Artur foram viajar para 3 lugares
diferentes, cada um utilizando um e apenas um meio
de transporte entre automóvel, avião e navio.
Sabe-se que se João utilizou automóvel, então Maria
não utilizou avião. Se Artur ou Maria utilizaram navio,
então João utilizou avião. Ainda, Maria não utilizou
automóvel e João não utilizou avião.

Noções de Informática

19. O MS Powerpoint 2010 em português permite salvar apresentações em formato de vídeo para posterior
distribuição e reprodução autônoma como um vídeo.
Sobre isso, considere as seguintes afirmativas:
1. O formato padrão, quando se salva uma apresentação como um vídeo, é o Windows Media
Video (.wmv).
2. Podem-se incluir animações e transições no
vídeo.
3. Pode-se gravar e sincronizar a narração de voz
e incorporá-la ao vídeo.

Logo:
a. ( X ) João utilizou navio, Maria avião e
Artur automóvel.
b. ( ) João utilizou automóvel, Maria avião e
Artur navio.
c. ( ) João utilizou automóvel, Maria navio e
Artur avião
d. ( ) João utilizou navio, Maria automóvel e
Artur avião.
e. ( ) É impossível determinar quais meios de transporte foram utilizados por João, Maria e Artur.

3 questões

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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20. Considere 3 células no MS Excel 2010 em português, A1, A2 e A3, com os valores 103, 98 e 125,
respectivamente.

23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à economia brasileira.
(

Considere a função do Excel abaixo:
=E(A1<100;A2<100;A3<100)

(

Assinale a alternativa que indica corretamente o
resultado dessa função.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

26
3, –2, 25
Verdadeiro, Falso, Verdadeiro
Verdadeiro
Falso

(

(

21. O botão (ou ícone)
do MS Word 2010 em
português tem a função de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Definir a largura da linha de texto.
Definir o comprimento de cada parágrafo.
Definir a formatação do parágrafo na vertical.
Definir o espaçamento entre as linhas do texto.
Definir o alinhamento do texto às margens,
direita, esquerda, central ou justificado.

Atualidades

4 questões

22. Sobre a forma de desenvolvimento que leva em
conta a preservação de recursos naturais, bem como o
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da sociedade, a longo prazo, é correto afirmar que se trata de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

(

Agroecologia.
Sustentabilidade.
Ecossocialismo.
Socioecologia.
Solidarismo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–V–F–F–F
V–F–V–F–F
F–F–V–V–F
F–F–V–F–V

24. Analise o texto abaixo:
A produção de resíduos nos grande conglomerados
urbanos obriga as autoridades governamentais a adotar soluções economicamente caras para armazená-los e reduzir os riscos de contaminação da água e
evitar outros prejuízos à natureza. No Brasil, a (1) ,
fixada pela Lei 12.305, de 2010, determina que, a partir
de (2) , todos os municípios brasileiros devem
substituir os lixos por aterros sanitários dispostos de
maneira planejada para não contaminar o ambiente.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.
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) A taxa de inflação medida no primeiro semestre de 2013 ameaça ultrapassar a meta fixada
pelo governo.
) A queda dos preços internacionais da soja e
do trigo tem prejudicado o saldo da balança
comercial brasileira em 2013.
) O saldo do comércio exterior brasileiro do
ano de 2012 representou o pior resultado dos
últimos 10 anos.
) Para tentar manter a inflação sob controle, a
partir de março de 2013, o governo decidiu
diminuir a taxa básica de juros.
) O equilíbrio na relação comercial com a China
resulta da grande quantidade de manufaturas
exportadas pelo Brasil.

( )
(X)
( )
( )
( )

Economia e Consumo Sustentáveis ; (2) 2013
(1)
Política Nacional de Resíduos Sólidos ; (2) 2014
(1)
Meta de Reciclagem Racional ; (2) 2017
(1)
Prática de Consumo Sustentável ; (2) 2020
(1)
Responsabilidade Comunitária ; (2) 2025
(1)
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25. Sobre os estremecimentos nas relações diplomáticas entre os governos brasileiro e estadunidense
ocorridos em 2013 e que provocaram manifestações
de protesto da presidente Dilma Rousseff em seu
discurso na Organização das Nações Unidas, é correto
afirmar que as causas apontadas foram:
a. ( ) A posição contrária da diplomacia brasileira
à invasão do território sírio pelas tropas dos
Estados Unidos.
b. ( ) A presença de cientistas americanos nas áreas
indígenas demarcadas na Amazônia com a
finalidade de explorar plantas medicinais.
c. ( X ) Espionagem eletrônica praticada pela
National Security Agency, através da qual
os EUA teriam acessado dados do governo
brasileiro.
d. ( ) Informações privilegiadas de empresas americanas sobre as reservas de petróleo do poço
de Libra, que prejudicaram o leilão promovido
pela Petrobrás.
e. ( ) A valorização artificial da moeda americana
com a finalidade de dificultar as exportações
dos países emergentes.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
26. Assinale a alternativa correta em relação ao
sistema tributário nacional descrito na Constituição
Federal de 1988.
a. ( ) Cabe à União instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza.
b. ( ) A imposto sobre a importação de produtos
estrangeiros, será informada pelos critérios
da generalidade, da universalidade e da
progressividade.
c. ( X ) O imposto de transmissão causa mortis e
doação, de quaisquer bens ou direitos, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
compete ao Estado da situação do bem, ou ao
Distrito Federal.
d. ( ) O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior, poderá ser cumulativo com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Estado ou pelo Distrito Federal.
e. ( ) Cabe ao Congresso Nacional estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas de
ICMS, mediante resolução de iniciativa de um
terço e aprovada pela maioria absoluta de
seus membros.

27. Assinale a alternativa correta em relação a
Constituição Federal de 1988.
A República Federativa do Brasil tem como fundamento:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

a defesa da paz.
a concessão de asilo político.
a garantia do desenvolvimento nacional.
os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.
e. ( ) a redução das desigualdades sociais e
regionais.
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(25 questões)

28. Analise os itens abaixo em relação às cláusulas
pétreas dispostas na Constituição Federal de 1988.
1.
2.
3.
4.

os direitos e garantias individuais.
voto periódico, secreto, direto e universal.
forma republicana de Estado.
a separação dos Poderes.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretos apenas os itens 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

29. Assinale a alternativa correta em relação a organização dos Estados disposta na Constituição Federal
de 1988.
a. (
b.

c.
d.

e.

) Compete privativamente à União legislar
sobre procedimentos em matéria processual.
( ) Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre
seguridade social.
( ) Pertencem aos Estados as terras devolutas
indispensáveis à defesa das fronteiras
( ) Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre normas gerais de licitação e contratação.
( X ) É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.

Serviço Público Federal

30. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código Civil Brasileiro.

33. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código Civil Brasileiro.

Consideram-se bens móveis para efeitos legais:

a. (

a. ( ) os direitos reais sobre imóveis.
b. ( X ) os direitos reais sobre objetos móveis.
c. ( ) os materiais provisoriamente separados de
um prédio, para nele se reempregarem.
d. ( ) o direito à sucessão aberta.
e. ( ) as edificações que, separadas do solo, mas
conservando a sua unidade, forem removidas
para outro local.

b.

c.

d.

e.
31. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código Civil Brasileiro.
a. ( ) Semoventes são os bens móveis que não
podem ser removidos.
b. ( ) Bens infungíveis são os móveis que podem ser
substituídos por outros do mesmo gênero.
c. ( ) Os bens naturalmente divisíveis não poderão
ter sua natureza jurídica alterada para tornarem-se indivisíveis.
d. ( X ) Constitui universalidade de fato a pluralidade
de bens singulares que, pertinentes à mesma
pessoa, tenham destinação unitária.
e. ( ) Benfeitorias úteis são aquelas que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

32. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código Civil Brasileiro.
a. ( X ) O direito de exigir reparação e a obrigação de
prestá-la transmitem-se com a herança.
b. ( ) A indenização mede-se pelo grau de culpabilidade do autor do dano.
c. ( ) O empregador não responde civilmente pelos
atos praticados pelos seus prepostos.
d. ( ) Os inimputáveis e os incapazes não respondem civilmente pelos atos que causarem
danos a terceiros.
e. ( ) A responsabilidade do dono, ou detentor,
do animal será subjetiva, devendo a vítima
demonstrar a relação de causalidade entre a
ação do animal e o dano por este causado.

) Na obrigação de dar coisa certa, pertencem
ao credor todos os frutos percebidos.
( X ) Se a obrigação de fazer tornar-se impossível sem culpa do devedor, extingue-se a
obrigação.
( ) O Juiz poderá determinar a execução forçada
daquele que se obrigou a uma prestação de
fazer.
( ) Na prestação de dar coisa certa responde o
credor pelo risco da existência da coisa no
momento da tradição.
( ) subsistirá a responsabilidade do devedor de
prestação alternativa por perdas e danos, se
todas as prestações se tornarem impossíveis
ainda que sem culpa sua.

34. Em matéria de intervenção de terceiros, assinale
a alternativa correta de acordo com o Código de
Processo Civil.
a. ( X ) A denunciação da lide suspende o principal,
após ordenada a citação do denunciado.
b. ( ) A oposição seguirá o procedimento ordinário,
sendo julgada sem prejuízo da causa principal.
c. ( ) A oposição, que deverá ser oferecida contra
ambas as partes, poderá ser oposta até antes
do trânsito em julgado.
d. ( ) A citação no chamamento ao processo
não suspende o trâmite da ação principal,
devendo esta ter o seu curso regular com as
partes originárias.
e. ( ) A nomeação à autoria é obrigatória quando
àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo do que perder a demanda.
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35. Em matéria de competência, assinale a alternativa
correta de acordo com o Código de Processo Civil.
a. ( ) As ações em que o ausente for réu correm no
foro do seu representante legal ou curador.
b. ( ) É competente o foro do domicílio do réu nas
ações em que o incapaz for réu.
c. ( X ) Sendo incerto ou desconhecido o domicílio
do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor.
d. ( ) É competente o foro da sede da pessoa jurídica, mesmo que a obrigação tenha sido contraída por suas agências ou sucursais.
e. ( ) O foro da Capital do Estado é competente
para as causas em que a União e os Estados
forem autores, réus ou intervenientes.

37. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta em relação à sentença e à
coisa julgada.
a. (
b.
c.

d.

e.

36. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Processo Civil.
a. ( ) A audiência de instrução e julgamento realizar-se-á a portas fechadas.
b. ( ) A primeira prova a ser produzida em audiência é o depoimento pessoal das partes.
c. ( ) A audiência é una e contínua, não podendo
ser adiada.
d. ( ) Incumbe ao advogado comprovar o seu impedimento de participação na audiência até
vinte e quatro horas antes do ato.
e. ( X ) O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de
sentença.

) No procedimento ordinário poderá o juiz
dispensar o relatório na sentença.
( X ) Publicada a sentença o juiz poderá alterá-la,
de ofício, para retificar erros de cálculo.
( ) Condenado o devedor a emitir declaração de
vontade, a sentença, uma vez transitada em
julgado, assinará prazo para o réu cumprir a
obrigação.
( ) Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, aplicada
penalidade de multa, o juiz só poderá alterá-la
por meio de embargos de declaração.
( ) Pelo princípio da fungibilidade da tutela específica, poderá o juiz proferir sentença, a favor
do autor, de natureza diversa da pedida.

38. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o
Código de Processo Civil.
No cumprimento da sentença, tratando-se de obrigação por quantia certa, impugnação somente poderá
versar sobre:
1. qualquer causa impeditiva, modificativa ou
extintiva da obrigação.
2. excesso de execução.
3. ilegitimidade das partes.
4. falta ou nulidade da citação, se o processo
correu à revelia.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Serviço Público Federal

39. Assinale a alternativa correta de acordo com os
princípios de direito administrativo.

41. Assinale a alternativa correta em matéria de
direito administrativo.

a. ( X ) A publicidade marca o início da produção dos
efeitos do ato administrativo.
b. ( ) A legalidade tem aplicação limitada aos atos
administrativos internos.
c. ( ) O princípio da ampla defesa não tem aplicação no âmbito administrativo.
d. ( ) O princípio da supremacia do interesse
público sobre o privado sobrepuja a qualquer
outro princípio.
e. ( ) A moralidade, princípio implícito na
Constituição Federal, é de observância obrigatória para todas as condutas dos agentes
públicos.

Pode-se conceituar autarquia como:

40. Assinale a alternativa correta em matéria de
direito administrativo.
a. ( ) A vedação a acumulação remunerada de cargos é absoluta.
b. ( ) O provimento de cargo em comissão ocorre
por meio de concurso público.
c. ( ) A confirmação do servidor na carreira, estabilização, ocorre após a avaliação de desempenho realizada ao final do segundo ano de
exercício na função.
d. ( ) Aprovado em concurso público, o servidor
somente perderá o cargo por decisão judicial
com trânsito em julgado.
e. ( X ) O excesso de despesa com pessoal poderá
acarretar a demissão de servidor público
estável.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Vinculada a um órgão da administração direta,
atua com personalidade jurídica de direito
público, podendo ser criada via decreto.
( X ) Entidade administrativa autônoma, criada
por lei, com personalidade jurídica de direito
público e atribuição de função estatal.
( ) Tem sua instituição por meio de lei, possui
atribuição de função estatal, que exerce com
personalidade jurídica de direito privado.
( ) Criada por meio de decreto executivo, possui
personalidade jurídica de direito público e
executa atividade comercial em benefício do
Estado.
( ) Entidade administrativa autônoma, criada
por lei, com personalidade jurídica de direito
privado.

42. Analise as afirmativas abaixo.
1. Empregados públicos ingressam por meio de
concurso público e são agentes submetidos
ao regime jurídico administrativo de caráter
estatutário.
2. Agentes políticos são investidos nos cargos por
meio de eleição, nomeação ou designação.
3. Agentes honoríficos são os cidadãos, designados ou requisitados, para exercer transitoriamente prestação de serviço específico.
4. Agentes delegados são aqueles contratados
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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43. Assinale a alternativa correta em relação ao procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho.

45. Assinale a alternativa correta em relação às
comissões de conciliação prévia.

a. ( ) Não haverá condenação em custas nas causas
sujeitas ao rito sumaríssimo.
b. ( ) Os dissídios individuais cujo valor não exceda
a sessenta vezes o salário mínimo regional
poderão ser submetidos ao rito sumaríssimo.
c. ( ) Cada parte poderá apresentar até no máximo
quatro testemunhas, que comparecerão à
audiência independentemente de intimação.
d. ( X ) Estão excluídas do procedimento sumaríssimo
as demandas em que é parte a Administração
Pública direta, autárquica e fundacional.
e. ( ) As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão
instruídas com prova pré-constituída e deverão ser julgadas no prazo máximo de quinze
dias do seu ajuizamento.

a. (

b.

c.

d.

e.
44. Assinale a alternativa correta em relação à competência da Justiça do Trabalho.
a. ( X ) A justiça do trabalho é competente para processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve.
b. ( ) Não compete à justiça do trabalho processar
e julgar mandados de segurança, habeas corpus e habeas data.
c. ( ) À justiça do trabalho compete processar e
julgar apenas as ações sobre representação
sindical entre os sindicatos.
d. ( ) Os conflitos de competência entre órgãos
com jurisdição trabalhista serão processados
perante o Supremo Tribunal Federal
e. ( ) A justiça do trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho, excluídos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
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) Não poderá, na mesma localidade e para uma
mesma categoria, haver comissão sindical
e comissão de empresa, sendo competente
aquela que primeiro for constituída.
( ) A provocação da comissão de conciliação
prévia interrompe o prazo prescricional para o
ajuizamento da reclamatória trabalhista.
( ) O termo de conciliação tem natureza de título
executivo judicial, podendo, em caso de
inadimplemento, ser executado diretamente
pelo credor.
( ) O representante dos empregados na comissão de conciliação prévia será afastado de
suas atividades para atuar como conciliador,
sendo computado como tempo de trabalho
efetivo o despendido nessa atividade.
( X ) A convenção ou o acordo coletivo definirá as
normas de constituição e funcionamento da
comissão de conciliação prévia instituída no
âmbito do sindicato.

46. Assinale a alternativa correta em matéria recursal
na Justiça do Trabalho.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dos despachos que denegarem a interposição
de recursos caberá agravo de petição.
( ) O agravo de instrumento é recurso exclusivo
para as causas sujeitas ao procedimento
sumaríssimo.
( ) Das decisões definitivas ou terminativas dos
Tribunais Regionais, em processos de sua
competência originária, caberá a interposição
de recurso de revista.
( X ) A apreciação do merecimento das decisões
interlocutórias somente ocorrerá por ocasião
da análise do recurso oposto contra a decisão
definitiva.
( ) A interposição de recurso para o Supremo
Tribunal Federal suspenderá a execução do
julgado

Serviço Público Federal

47. Assinale a alternativa correta acerca dos direitos
constitucionais dos trabalhadores.

49. Assinale a alternativa correta de acordo com
Consolidação das Leis do Trabalho.

a. ( X ) O piso salarial deverá ser proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho.
b. ( ) É assegurada a paridade da remuneração do
trabalho noturno à do diurno.
c. ( ) A Constituição Federal de 1988 assegura aos
trabalhadores urbanos e rurais a percepção de
seguro-desemprego, nos casos de rescisão do
contrato de trabalho.
d. ( ) A cláusula de irredutibilidade do salário
é considerada absoluta, não podendo ser
excepcionada.
e. ( ) O texto constitucional permite a estipulação
de regramento próprio e específico entre o
trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

a. (

48. Assinale a alternativa correta de acordo com
Consolidação das Leis do Trabalho.

50. Assinale a alternativa correta de acordo com
Consolidação das Leis do Trabalho.

a. ( ) O seguro de vida e de acidentes pessoais
quando pagos pelo empregador deverão ser
considerados como verba salarial.
b. ( ) Serão computados na duração do trabalho os
intervalos de descanso remunerado.
c. ( ) Durante o cumprimento do aviso prévio, o
empregado não poderá ter o seu contrato
rescindido.
d. ( ) O ato de improbidade não tem reflexo no
contrato de trabalho, uma vez que tem aplicabilidade apenas aos agentes públicos.
e. ( X ) Nos serviços permanentes de mecanografia, a
cada período de noventa minutos de trabalho
consecutivo corresponderá um repouso de
dez minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.

a. (

b.
c.

d.

e.

b.

c.

d.

e.

) Haverá um período mínimo de vinte e quatro
horas entre duas jornadas.
( ) É livre a estipulação de contrato de trabalho
por prazo determinado.
( X ) Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição
do empregador, aguardando ou executando
ordens.
( ) Incluem-se no salário as ajudas de custo e
as diárias para viagem não excedentes a cinquenta por cento da remuneração.
( ) É vedado qualquer tipo de alteração no contrato de trabalho, sendo que a necessidade
de alterações implicará a elaboração de novo
instrumento.

) O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por prazo
superior a um ano.
( X ) O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem
determinação de prazo.
( ) Toda pessoa física ou jurídica poderá ser considerada empregado quando prestar serviços
de natureza não eventual a empregador, sob
a dependência deste e mediante salário.
( ) Por se tratar de liberalidade, as gorjetas
percebidas pelo empregado como remuneração de serviço não serão computadas na
remuneração.
( ) O empregado não poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, sob
pena de constituir justa causa para rescisão
do contrato de trabalho pelo empregador.
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PROVA ESCRITA

Questões Dissertativas

(2 questões)

Legislação Aplicada

Conhecimento Específico

1. Considere a seguinte situação hipotética:

2. Um ex-empregado ajuizou, em 10/5/2008, reclamatória trabalhista contra o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC). Alegou, em
síntese, que: 1. foi despedido de forma arbitrária; 2.
não recebeu as verbas rescisórias devidas; 3. era constantemente assediado moralmente; 4. laborava diversas vezes em carga extraordinária; 5. em ambiente
insalubre; e, por fim, 6. requereu os reflexos devidos.
O CAU/SC, conselho de classe recém-criado, sem analista jurídico de carreira, contratou um advogado para
defendê-lo na ação. Contudo, não tinha ciência de
que o referido profissional possuía estreitos vínculos
com a parte autora e, de má-fé, buscava beneficiá-la
em prejuízo de seu cliente. Passados anos de instrução,
em 5/12/2012, o CAU/SC, influenciado por patrono, firmou termo de conciliação. O acordo foi prontamente
homologado pelo juízo em audiência.

O arquiteto e urbanista Niemeyer é profissional com
registro profissional no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Rio de Janeiro desde 2005. Em 2013,
Niemeyer mudou-se para Florianópolis (SC), onde
passou a exercer atividades profissionais privativas de
arquiteto e urbanista. Recentemente, fora notificado
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina sobre a impossibilidade de atuar como arquiteto e urbanista no Estado, em razão de seu registro
haver sido obtido em outra Unidade Federativa.
Diante desses fatos, é correto o posicionamento
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Santa
Catarina? Quais os requisitos necessários para a obtenção do registro do arquiteto e urbanista no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo? De acordo com os preceitos deontológicos da profissão, que postura deve
assumir o arquiteto e urbanista que, pretendendo
contratar, representar ou associar-se a profissional de
áreas estranhas à arquitetura e urbanismo, descobre
que o mesmo se encontra com o registro suspenso ou
cancelado junto ao respectivo conselho profissional?
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Você, analista jurídico aprovado e já no exercício da
função, recebe o processo para análise e adoção do
instrumento legal cabível para reverter a situação.
Deve o candidato responder à questão de forma justificada, arrolando as medidas cabíveis, com os respectivos prazos e endereçamentos.

Serviço Público Federal

Folha de rascunho
Lembre se! A resposta deve ter no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, transcrita com caneta
esferográfica com tinta de cor azul ou preta, e não pode ser assinada pelo candidato nem conter
qualquer sinal, gráfico, desenho, apelido que possibilite sua identificação.

1

Legislação Aplicada

QUESTÃO 1
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Folha de rascunho
Lembre se! A resposta deve ter no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, transcrita com caneta
esferográfica com tinta de cor azul ou preta, e não pode ser assinada pelo candidato nem conter
qualquer sinal, gráfico, desenho, apelido que possibilite sua identificação.

2

Conhecimento Específico

QUESTÃO 2
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