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LEIa coM atEnÇÃo aS SEGUIntES InStrUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Discursiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar  

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva:

• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, 
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Para vencer na vida exija muito de si e pouco dos outros.” Augusto Cury

atEnÇÃo:
FoLHaS dE rESPoStaS SEM aSSInatUra nÃo tÊM VaLIdadE.

5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

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

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

dUraÇÃo MÁXIMa da ProVa: 4 (QUatro) HoraS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,  
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de  
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) 
questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) de questões de Raciocínio 
Lógico Matemático e Linguístico, 5 (cinco) questões de Informática, 
5 (cinco) questões de Legislação Interna, 15 (quinze) questões de Conhecimentos 
Específicos e 1 (uma) questão Discursiva, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos 
posteriores.
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LíNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 1 a 5.

Notre-Dame de Paris, eu não vou dizer adeus

Carga cultural e moral da catedral transcendeu em 
muito sua história factual

A Catedral de Notre-Dame em chamas é uma tragédia 
terrível, como a definiu a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. 
A Notre-Dame é um patrimônio da Humanidade, uma 
herança gótica inestimável, cuja carga cultural e moral 
transcendeu em muito sua história factual. Virou o ícone 
épico de uma era, nas penas de Victor Hugo, em “Notre-
Dame de Paris”. É quase uma visão no desenho de 
Marc Chagal, “Notre-Dame en gris”. Vista da calçada 
por Rafaelli ou estilizada por Utrilo, a catedral inspirou, 
enlevou, acolheu escritores, pintores, poetas, pessoas. 
Nenhum deixou jamais de se emocionar.

[...]

Mas será o fim? Em 1829, a Notre-Dame, transformada 
em fábrica de pólvora durante a Revolução Francesa, 
sofreu grande destruição. Pois não foi para conclamar a 
nova França a salvar a velha, expressa naquela catedral 
imorredoura, que Victor Hugo pôs-se a escrever? 
Seu romance, “Notre Dame de Paris”, renomeado 
posteriormente para “O Corcunda de Notre-Dame”, 
acolhido pelo povo, animou a mobilização dos esforços 
para a restauração da Notre-Dame.

Ela é o foco central do romance que teve seu nome 
como título original, e esta é a marca da maestria 
narrativa de Hugo. O enredo se constrói a partir da 
arquitetura da catedral e a força moral da Notre-Dame 
sobressai-se majestosa, mesmo diante de personagens 
inesquecíveis como Quasimodo, a jovem Esmeralda e 
o sinistro arcebispo de Paris, Claude Frollo. Daí haver 
mais que um laço íntimo entre Quasimodo e a igreja, 
“uma espécie de misteriosa e preexistente harmonia 
entre essa criatura e esse edifício”. Precisaremos de 
outro autor para mobilizar Paris e o mundo para salvar a 
Notre-Dame dos escombros?

Ou nos basta Victor Hugo com seu tamanho e sua 
imortalidade? Ainda hoje o Corcunda de Notre-Dame 
leva multidões ao teatro, quase esquecidas de que a 
Notre-Dame é um monumento plantado no coração de 
Paris e sua obra um romance-símbolo da História da 
França e sua Revolução.

[...]

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

Notre-Dame é o coração de Paris e é de todos nós, os 
que fomos a Paris e a amamos, e os que não foram, 
mas podem amá-la assim mesmo. Victor Hugo resumiu 
“o homem, o artista e o indivíduo se apagam nessas 
grandes construções sem nome de autor; a inteligência 
humana nelas se resume e se totaliza. O tempo é o 
arquiteto, o povo é o pedreiro.”

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-notre-
dame-de-paris-eu-nao-vou-dizer-adeus-23603712>.  

Acesso em: 18 abr. 2019 (Adaptação).

QUESTÃO 1

Sobre a opinião expressa pelo autor por meio do texto 
em questão, é correto afirmar:

A) O autor expressa seu pesar com o incêndio na 
Catedral de Notre-Dame e procura, ao longo do 
texto, as possíveis causas para o ocorrido.

B) O autor foca os itens materiais da Catedral de 
Notre-Dame que ainda podem ser recuperados 
após o incêndio, e credita a eles a perpetuação 
histórica dessa construção.

C) A vitalidade da Catedral de Notre-Dame, na 
visão do autor, se dá de forma imaterial, a partir 
dos sentimentos que essa construção, enquanto 
arte, desperta nos indivíduos.

D) O romance de Victor Hugo, que o autor 
referencia ao longo texto, perde seu significado 
com o incêndio de Notre-Dame, uma vez que a 
Catedral é o foco central dessa obra. 

QUESTÃO 2

Releia o trecho a seguir.

“A Notre-Dame é um patrimônio da Humanidade, uma 
herança gótica inestimável, cuja carga cultural e moral 
transcendeu em muito sua história factual. Virou o 
ícone épico de uma era, nas penas de Victor Hugo, em 
‘Notre-Dame de Paris’. É quase uma visão no desenho 
de Marc Chagal, ‘Notre-Dame en gris’. Vista da calçada 
por Rafaelli ou estilizada por Utrilo, a catedral inspirou, 
enlevou, acolheu escritores, pintores, poetas, pessoas. 
Nenhum deixou jamais de se emocionar.”

A respeito desse trecho e de sua relação com o restante 
do texto, analise as afirmativas a seguir.

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

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

III. O autor objetiva convencer o leitor a respeito 
das proporções do incêndio, apelando para o 
sentimentalismo ao descrever obras que retratam 
uma catedral que nunca mais existirá.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
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QUESTÃO 3

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

A) registro informal do português, marcado pelas 
referências à oralidade, que objetivam aproximar 
o autor dos leitores.

B) registro formal do português, predominantemente 
em acordo com a norma-padrão, típico do gênero 
textual no qual se encaixa o texto.

C) variante direcionada ao público consumidor 
de arte, o que justifica a presença de gírias e 
expressões típicas dessa área do conhecimento.

D) registro coloquial do português, com intervenções 
informais em desacordo com a norma-padrão, 
o que se percebe pelas perguntas ao longo  
do texto.

QUESTÃO 4

Releia o trecho a seguir. 

“A vitalidade da Notre-Dame, entretanto, não está na 
sua arquitetura esplêndida, ou na arte deslumbrante e 
abundante no seu interior, nos afrescos, nas pinturas, na 
escultura, nos vitrais. São destrutíveis e restauráveis.”

A conjunção destacada pode ser substituída, 
corretamente e sem que haja prejuízo de sentido para 
o trecho, por:

A) Portanto.

B) Enquanto.

C) Todavia.

D) Consequentemente.

QUESTÃO 5

Em “Pois não foi para conclamar a nova França a salvar 
a velha, expressa naquela catedral imorredoura, que 
Victor Hugo pôs-se a escrever?”, no trecho destacado 
observa-se a ocorrência da seguinte figura de sintaxe:

A) Pleonasmo.

B) Anástrofe.

C) Sínquise.

D) Elipse.

QUESTÃO 6

De acordo com as regras de utilização de hífen, assinale 
a alternativa em que todas as palavras estão escritas de 
acordo com a norma-padrão.

A) Fim de semana / Pós-graduado / Vice-presidente /  
Anti-inflamatório / Autoestima.

B) Fim-de-semana / Pós-graduado / Vice presidente /  
Antiinflamatório / Auto-estima.

C) Fim de semana / Pós graduado / Vice presidente /  
Anti-inflamatório / Auto-estima.

D) Fim-de-semana / Pós-graduado / Vice-presidente /  
Antiinflamatório / Autoestima. 

QUESTÃO 7

Analise os dois textos a seguir.

Texto I

[...]

Aliás 
Aceite uma ajuda do seu futuro amor 
Pro aluguel 
Devolva o Neruda que você me tomou 
E nunca leu

Eu bato o portão sem fazer alarde 
Eu levo a carteira de identidade 
Uma saideira, muita saudade 
E a leve impressão de que já vou tarde.

(Chico Buarque – Trocando em miúdos)  
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/

chico-buarque/45182/>.

Texto II 

“[...]

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

[...]”
(Rincon Sapiência – Ponta de Lança)  

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/rincon- 
sapiencia/ponta-de-lanca-verso-livre/>.

Sobre a figura de linguagem presente nos trechos 
destacados em ambos os textos, é correto afirmar que 
se trata de um(a)

A) pleonasmo, pois há o emprego de termos 
desnecessários, objetivando facilitar a 
comunicação.

B) metonímia, pois há a substituição de um nome 
por outro, baseada na relação entre tais nomes. 

C) silepse, pois é realizada uma concordância 
nominal com a ideia subentendida, e não com os 
termos expressos.

D) perífrase, pois há a substituição de um nome por 
uma expressão que notoriamente o identifica. 

QUESTÃO 8

Analise as frases a seguir.

I. João tem dificuldade para obedecer __ ordens. 
II. Ao chegar na alfândega, o funcionário visou __ 

documento do passageiro.
III. Ao pisar na areia, Denise aspirou __ brisa do mar.
IV. Sara implicava frequentemente __ irmão mais 

novo.
A sequência que completa as lacunas correta e 
respectivamente, de acordo com a norma-padrão é:

A) As / ao / à / com o.
B) Às / ao / a / o.
C) As / o / à / o.
D) Às / o / a / com o.
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QUESTÃO 9

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <https://www.facebook.com/
ProfessoraFlaviaRita/photos/a.268380029928403/1139153099

517754/?type=3&theater>. Acesso em: 22 abr. 2019.

A respeito dos verbos retratados na parte direita da 
imagem e de acordo com a norma-padrão, é correto 
afirmar:

A) São verbos defectivos, ou seja, não possuem 
conjugação completa, o que se vê na ausência 
de conjugação na primeira pessoa do singular.

B) São verbos unipessoais, e sua conjugação só 
aparece na terceira pessoa do singular.

C) Por estarem no gerúndio, esses verbos não 
permitem a conjugação em primeira pessoa do 
singular, como indica a imagem.

D) Os verbos em questão só existem em forma não 
flexionada, ou seja, no infinitivo, o que torna a 
conjugação em primeira pessoa do singular 
incorreta.

QUESTÃO 10

Analise este texto.

“Os polvos são o mais próximo que chegamos de 
encontrar um extraterrestre inteligente”, diz o professor 
de filosofia australiano Peter Godfrey-Smith no 
capítulo inicial de Outras Mentes: O polvo e a origem 
da consciência, lançado no início do ano pela Todavia 
Livros. Também pudera: oito braços, três corações, 
um bico, centenas de ventosas que cheiram e sentem 
gosto, uma bolsa de tinta, um corpo inteiramente 
mole – capaz de mudar de forma e cor em frações 
de segundo – e 500 milhões de neurônios que 
garantem curiosidade, capacidade para aprender e 
um temperamento único a cada animal.” [...]

Disponível em: <https://tinyurl.com/y58htvcb>.  
Acesso em: 22 abr. 2019.

A respeito do emprego da pontuação no trecho 
destacado, de acordo com a norma-padrão é incorreto 
afirmar:

A) As vírgulas foram empregadas em “oito braços, 
três corações, um bico” para separar elementos 
que exercem a mesma função sintática na 
oração. 

B) Os dois-pontos em “Também pudera: oito 
braços” anunciam a mudança de pessoa do 
discurso, que passa de indireto para direto após 
esse sinal gráfico.

C) O travessão duplo, presente em “um corpo 
inteiramente mole – capaz de mudar de forma e 
cor em frações de segundo – e 500 milhões de 
neurônios”, é empregado com a função de isolar 
a frase do restante do texto. 

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

RACIOCíNIO LóGICO MATEMáTICO E  
LINGUíSTICO

QUESTÃO 11

Durante uma consulta com um orientador físico,  
Sr. Astolfo recebeu instruções de que deveria praticar 
dois tipos de atividade física, natação e caminhada, 
durante um determinado espaço de tempo.

Para tanto, o orientador prescreveu ao Sr. Astolfo que 
praticasse somente uma das atividades física por dia, 
em turnos distintos, durante o período determinado, 
sendo a caminhada pela manhã e a natação à tarde.

Durante o período determinado, Sr. Astolfo fez o seguinte:

• Em alguns dias, ele não praticou qualquer 
atividade.

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

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

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

Considerando os dados e as informações fornecidas,  
é correto afirmar que o período determinado de dias 
prescrito pelo orientador para a realização das atividades 
pelo Sr. Astolfo é igual a

A) 15. 

B) 30. 

C) 45. 

D) 60. 
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QUESTÃO 12

Uma construtora tem 20 dias para realizar a construção 
de uma fundação e, para tanto, fará uso de vinte 
retroescavadeiras que trabalham simultaneamente.
Ao final do décimo dia de trabalho, seis retroescavadeiras 
pararam de funcionar, sem que os trabalhos fossem 
interrompidos e sem que houvesse qualquer substituição 
dessas máquinas, nesse período. Sabe-se que são 
necessários 6 dias para fazer o conserto das máquinas 
e que elas voltam a funcionar no dia seguinte em que se 
encerra esse conserto.
Para que o trabalho fosse realizado dentro dos 20 dias 
estabelecidos, a construtora necessitou alugar uma 
quantidade n de retroescavadeiras, além das vinte que 
já possuía. 
Logo, o valor de n é igual a

A) 4.

B) 6.

C) 9.

D) 12. 

QUESTÃO 13

João e Maria realizaram 30 partidas seguidas de um jogo 
de baralho, das quais João venceu 12 vezes e Maria 
sagrou-se vencedora 18 vezes. Sabe-se que nessa 
modalidade de jogos não há possibilidade de empate e 
que em todas as partidas há sempre um vencedor.
A fim de melhorar seu desempenho no jogo, João se 
dispôs a aumentar seu percentual de vitórias em pelo 
menos mais 32%. Para tanto, João pretende vencer 
todas as próximas partidas até que consiga aumentar o 
percentual no valor desejado.
O número de partidas consecutivas que João precisa 
ganhar para que ele consiga atingir seu objetivo é, no 
mínimo, igual a

A) 47.

B) 35.

C) 22.

D) 10.

QUESTÃO 14

Uma empresa realizou uma prova de um concurso para 
provimento de cargo público, em caráter efetivo, na área 
jurídica.
A prova era composta por 8 perguntas, as quais cada 
candidato poderia marcar como resposta somente 
uma das opções: certo (C), errado (E) ou não sei a  
resposta (N). As letras C, E e N representavam as opções 
de marcação em cada uma das perguntas.
Logo, respeitando as opções de marcação em cada 
pergunta e o número de perguntas da prova, a 
quantidade total de gabaritos distintos que poderiam ser 
apresentados pelos candidatos é igual a

A) 2 187. 

B) 4 374.

C) 6 050. 

D) 6 561. 

QUESTÃO 15

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

Todo o corpo docente afirmou utilizar rádio ou jornais 
impressos. Após a pesquisa, constatou-se que  
36 professores não utilizam o rádio como meio de 
comunicação e 15 professores afirmaram utilizar o rádio 
e jornais impressos. Sabe-se que somente esses dois 
meios de comunicação são utilizados. 

Escolhido ao acaso um desses professores do 
corpo docente da escola, a probabilidade de que ele 
utilize somente um dos dois meios de comunicação 
apresentado é igual a

A) 

29
80
11
20
3
16
13
16

.

B) 29
80
11
20
3
16
13
16

.

C) 

29
80
11
20
3
16
13
16

.

D) 

29
80
11
20
3
16
13
16

.

INFORMáTICA

QUESTÃO 16

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

A) Keylogger

B) Spam

C) Firewall

D) Scan

QUESTÃO 17

No MS-Word, o processo de mesclagem de informações 
de uma fonte de dados a um documento, como endereço 
de e-mail ou banco de dados, para criar documentos 
personalizados, como cartas modelo ou etiquetas de 
endereçamento, é

A) referência cruzada.

B) formas.

C) mala direta.

D) caixa de texto.
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QUESTÃO 18

Sabendo que o MS-Excel disponibiliza diversas funções, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a 
utilidade da função () MÉDIASE.

A) Retorna a média dos argumentos, inclusive 
números, texto e valores lógicos.

B) Conta o número de células em um intervalo que 
satisfaz vários critérios.

C) Retorna a média dos desvios absolutos dos 
pontos de dados em relação à média.

D) Retorna a média (aritmética) de todas as células 
em um intervalo que atende um determinado 
critério.

QUESTÃO 19

No MS-Outlook, qual é o formato de e-mail que suporta 
estilos de parágrafo, de caracteres e planos de fundo e 
são compatíveis com a maioria dos leitores de e-mail?

A) HTML

B) TEXT

C) XML

D) DOC

QUESTÃO 20

Uma determinada planilha MS Excel contém os seguintes 
valores.

Qual é o resultado da célula B6 
=SOMASE(A2:B5;A2;B2:B5)?

A) 20

B) 3

C) 4

D) 12

LEGISLAÇÃO INTERNA

QUESTÃO 21

Analise as afirmativas  a seguir, relacionadas à anuidade 
devida para os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, 
conforme o disposto na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro 
de 2010, que “regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; 
e dá outras providências”, assinalando com V as 
verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritos 
no CAU pagarão anuidade no valor fixado em ato 
do CAU / BR, no importe mínimo de R$ 300,00.

(   ) Os valores das anuidades serão reajustados de 
acordo com a variação integral do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, calculado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, nos termos de ato do  
CAU / BR. 

(   ) A data de vencimento, as regras de parcelamento 
e o desconto para pagamento à vista serão 
estabelecidos pelo CAU / BR.

(   ) O CAU / BR poderá outorgar isenção do 
pagamento da anuidade aos profissionais 
formados há menos de um ano e aos que tenham 
mais de 30 anos de formados.

Assinale a sequência correta.

A) F V V F
B) V F F V
C) F V F V 
D) V F V F

QUESTÃO 22

Caio Figueiredo, devidamente inscrito no CAU / MG, 
reproduziu um trabalho técnico, de autoria de terceiro, 
sem a devida autorização do detentor dos direitos 
autorais, em março de 2016. O processo disciplinar 
para apuração da mencionada infração foi instaurado 
de ofício pela autarquia em janeiro de 2017, sendo que 
Caio foi intimado para apresentar sua defesa em julho 
de 2017. 

Considerando as normas que disciplinam a prescrição 
da pretensão de punição das sanções disciplinares 
dispostas na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, que “regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU / BR – e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; e 
dá outras providências”; pode-se afirmar que a prescrição 
para aplicação de eventual sanção disciplinar a Caio  
ocorrerá em

A) março de 2021.
B) março de 2019.
C) janeiro de 2022.
D) julho de 2022.
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QUESTÃO 23

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

Na forma do Regimento Interno do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, de 21 de 
novembro de 2017, assinale a alternativa correta.

A) O exercício do cargo de conselheiro do CAU / 
MG é remunerado, razão pela qual José fará 
jus a pelo menos um salário-mínimo por mês de 
exercício da atividade.

B) O mandato de conselheiro titular de José terá 
duração de dois anos, iniciando-se em 1° de 
janeiro do primeiro ano e encerrando-se em 
31 de dezembro do segundo ano do mandato 
para o qual foi eleito, sendo permitidas duas 
reconduções para o mesmo mandato.

C) José será substituído em suas faltas, licenças, 
renúncia ou perda de mandato pelo respectivo 
suplente, o qual deverá ser automaticamente 
convocado pelo presidente ou pela pessoa por 
ele designada.

D) No período de seu mandato como conselheiro 
titular, José somente poderá assumir cargo ou 
função administrativa no CAU / MG se este for 
sem remuneração.

QUESTÃO 24

Para cumprir a finalidade de zelar pela verificação e 
cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, que versam sobre as regras da 
ética profissional, e do Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, compete 
à Comissão de Ética e Disciplina do CAU / MG (CED-
CAU / MG), exceto: 

A) Propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento 
de atos normativos do CAU / BR referentes 
à ética e disciplina, a ser encaminhado via 
presidência do CAU / MG para deliberação pelo 
CAU / BR, sobre procedimentos para: conciliação 
e mediação em processos de infração ético-
disciplinares; julgamento de processos de 
infração ético-disciplinares; programas para 
divulgação de valores e atos normativos 
referentes à ética e disciplina e reabilitação de 
profissional.

B) Propor, apreciar e deliberar, em consonância com 
os atos já normatizados pelo CAU / BR sobre: 
ações de fiscalização; emissão e recolhimento de 
carteiras de identificação profissional e emissão 
e cancelamento de registro de atestado.

C) Instruir, apreciar e deliberar sobre processos 
de infrações ético-disciplinares dos artigos 
17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro 
de 2010, e do Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 
para a apreciação e deliberação do Plenário do  
CAU / MG.

D) Propor, apreciar e deliberar medidas para 
aprimoramento do Código de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil, a ser encaminhado para deliberação pelo 
CAU / BR.

QUESTÃO 25

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

Ministério das Relações Exteriores.  
Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-

externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-
objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>.  

Acesso em: 19 mar. 2019.

O ODS 15 almeja proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda 
de biodiversidade. 

Nesse contexto, assinale a alternativa que não apresenta 
uma das metas do ODS 15.

A) Até 2030, combater a desertificação e 
restaurar a terra e o solo degradados, incluindo 
terrenos afetados pela desertificação, secas e 
inundações, e lutar para alcançar um mundo 
neutro em termos de degradação do solo.

B) Até 2030, assegurar a conservação dos 
ecossistemas de montanha, incluindo a sua 
biodiversidade, para melhorar a sua capacidade 
de proporcionar benefícios, essenciais para o 
desenvolvimento sustentável. 

C) Tomar medidas urgentes e significativas para 
reduzir a degradação de habitat naturais, 
estancar a perda de biodiversidade e, até 
2020, proteger e evitar a extinção de espécies 
ameaçadas.

D) Aumentar o investimento, inclusive por meio 
do reforço da cooperação internacional, em 
infraestrutura rural, pesquisa e extensão 
de serviços agrícolas, desenvolvimento de 
tecnologia e bancos de genes de plantas e 
animais, de maneira a mitigar a desertificação e 
a perda de biodiversidade.
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CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

CONTADOR

QUESTÃO 26

De acordo com o que consta no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP), as demonstrações 
contábeis são a representação estruturada da situação 
patrimonial, financeira e do desempenho da entidade.  

Sobre as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP), é incorreto afirmar:

A) Devem proporcionar informação útil para 
subsidiar a tomada de decisão e a prestação 
de contas e responsabilização (accountability) 
da entidade quanto aos recursos que lhe foram 
confiados.

B) Compete à Secretaria do Tesouro Nacional 
definir a responsabilidade pela elaboração e 
apresentação das Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público, bem como pela 
elaboração das demonstrações contábeis 
consolidadas nacionais e por esfera de governo.

C) Devem ser elaboradas sob o pressuposto da 
continuidade, a menos que a administração 
tenha intenção de liquidar a entidade ou cessar 
as suas operações ou, ainda, se não possuir 
alternativa realista além da descontinuidade de 
suas atividades.

D) Devem apresentar a situação patrimonial em 
31 de dezembro, bem como compreender as 
alterações ocorridas no ano civil.

QUESTÃO 27

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
surgiu da necessidade de haver um tratamento contábil 
padronizado dos atos e fatos administrativos no âmbito 
do setor público. 

Com relação ao PCASP, considere as afirmativas a 
seguir.

I. As contas contábeis do PCASP são identificadas 
por códigos com sete níveis de desdobramento, 
compostos por oito dígitos.

II. O PCASP restringiu o detalhamento do 5º nível 
nos diversos níveis de consolidação às contas 
consideradas relevantes para fins do processo 
de consolidação. 

III. Os entes da Federação somente poderão 
detalhar a conta contábil nos níveis anteriores 
ao nível apresentado na relação de contas do 
PCASP.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I e III, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, apenas.

D) II, apenas.

QUESTÃO 28

Tornar a informação contábil útil para os usuários e 
dar suporte para o cumprimento dos objetivos dessa 
informação são atributos das características qualitativas 
da informação contábil, de acordo com a Norma Brasileira 
de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual. 

Sobre essas características qualitativas, assinale a 
alternativa correta.

A) Uma informação é considerada relevante 
quando possuir valor confirmatório, preditivo ou 
ambos. O valor confirmatório refere-se ao fato de 
a informação confirmar ou alterar expectativas 
passadas (ou presentes).

B) A informação que representa fielmente um 
fenômeno econômico ou outro fenômeno 
retrata a substância da transação, a qual deve 
corresponder, necessariamente, à sua forma 
jurídica.

C) Uma informação é verificável quando a seleção 
e a apresentação das informações financeiras 
e não financeiras não são elaboradas com a 
intenção de se atingir um resultado particular 
pré-determinado.

D) A comparabilidade se refere à utilização dos 
mesmos princípios ou políticas contábeis e da 
mesma base de elaboração, seja de período 
a período dentro da entidade ou de um único 
período entre duas ou mais entidades. 

QUESTÃO 29

As despesas de exercícios anteriores são aquelas cujos 
fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores 
àquele em que devia ocorrer o pagamento. 

Com relação a esse tipo de despesa, analise as 
afirmativas a seguir.

I. As despesas de exercícios encerrados, para as 
quais o orçamento respectivo consignava crédito 
próprio com saldo suficiente para atendê-las, que 
não se tenham processado na época própria, 
poderão ser pagas à conta de dotação específica 
consignada no orçamento.

II. Para fins de identificação como despesas 
de exercícios anteriores, considera-se como 
tal os compromissos reconhecidos após o 
encerramento do exercício e a obrigação de 
pagamento criada em virtude de lei, mas somente 
reconhecido o direito do reclamante após o 
encerramento do exercício correspondente.

III. Restos a pagar com prescrição interrompida  
nos quais ainda está vigente o direito do credor, 
devem ser identificados como despesas de 
exercícios anteriores. 

Estão corretas as afirmativas

A) I e III, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I e II, apenas.
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QUESTÃO 30

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas 
são transações que promovem alterações nos elementos 
patrimoniais da entidade do setor público e afetam seu 
resultado. 

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I associando 
os tipos de variação patrimonial com suas respectivas 
classificações.

COLUNA I 

1. Variações patrimoniais aumentativas

2. Variações patrimoniais diminutivas 

COLUNA II

(   ) Pessoal e encargos

(   ) Desincorporação de passivos

(   ) Contribuições

(   ) Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 

(   ) Custo das mercadorias e produtos vendidos  
e dos serviços prestados

(   ) Incorporação de Passivos

Assinale a sequência correta.

A) 1 2 2 2 1 1

B) 1 1 1 1 1 2

C) 2 1 1 2 2 2

D) 2 2 2 1 2 1

QUESTÃO 31

As demonstrações contábeis retratam os efeitos 
patrimoniais e financeiros das transações e outros 
eventos, por meio do grupamento destes em classes 
amplas de acordo com as suas características 
econômicas. Essas classes amplas são denominadas 
elementos das demonstrações contábeis. 

Sobre os elementos das demonstrações contábeis, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) A capacidade de gerar benefícios econômicos de 
um ativo pode ser verificada sem a propriedade 
legal do recurso.

B) Dentro do conceito de passivo, pode-se verificar 
uma obrigação presente que não ocorra por 
força de lei.

C) A obrigação que pode ser liquidada ou extinta 
sem a saída de recursos da entidade é um 
passivo.

D) Referente ao conceito de ativo, recurso é um item 
com potencial de serviços ou com a capacidade 
de gerar benefícios econômicos.

QUESTÃO 32

A entidade do setor público que elabora e apresenta as 
demonstrações contábeis sob o regime de competência 
deve utilizar a Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – NBC TSP 01 na 
contabilização das receitas provenientes de transações 
sem contraprestação. 

Com relação a esse tipo de receita, assinale a alternativa 
incorreta.

A) A receita de transação sem contraprestação 
deve ser mensurada pelo montante do acréscimo 
na situação patrimonial líquida reconhecida pela 
entidade.

B) As restrições relativas a ativos transferidos 
exigem que benefícios econômicos futuros ou 
o potencial de serviços sejam devolvidos ao 
transferente no caso de a especificação ser 
infringida (obrigação de devolução).

C) Transações sem contraprestação são aquelas 
em que a entidade recebe recursos sem nada 
entregar ou entrega valor irrisório em troca. 

D) A entidade deve reconhecer o ativo oriundo de 
transação sem contraprestação quando obtém 
o controle dos recursos que se enquadram na 
definição de ativo e satisfazem aos critérios de 
reconhecimento.

QUESTÃO 33

Sobre o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP), assinale a alternativa correta.

A) O mecanismo de utilização do 5º nível (subtítulo) 
das classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP (contas de 
natureza patrimonial) possibilita a consolidação 
das contas públicas nos diversos níveis de 
governo.

B) A utilização do PCASP é obrigatória para 
todos os órgãos e entidades da administração 
direta e da administração indireta dos entes da 
Federação, mas não para as empresas estatais 
dependentes.

C) As naturezas de receitas e despesas 
orçamentárias possuem relação com a 
codificação das Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) ou Variações Patrimoniais 
Aumentativas (VPA).

D) Caso a conta não esteja detalhada até o 
quarto nível e seja necessário utilizar o 5º nível 
(subtítulo), poderá ser utilizado o dígito 1 (um) 
para se chegar ao nível de consolidação.
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QUESTÃO 34

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), despesa orçamentária é toda 
transação que depende de autorização legislativa, na 
forma de consignação de dotação orçamentária, para 
ser efetivada. 

Nesse sentido, é incorreto afirmar com relação à despesa 
orçamentária:

A) Na classificação por estrutura programática da 
despesa, as ações são operações das quais 
resultam produtos (bens ou serviços), que 
contribuem para atender ao objetivo de um 
programa.

B) As despesas orçamentárias de capital mantêm 
uma correlação com o registro de incorporação 
de ativo imobilizado, intangível ou investimento 
(no caso dos grupos de natureza da despesa  
4 – investimentos; e 5 – inversões financeiras).

C) A classificação funcional da despesa segrega 
as dotações orçamentárias e busca responder 
basicamente à indagação sobre “em que área” de 
ação governamental a despesa será realizada.

D) A autorização legislativa para a realização 
da despesa pode ser constituída por crédito 
orçamentário adicional, aprovado pela lei 
orçamentária anual, constante dos orçamentos 
fiscal, da seguridade social e de investimento.

QUESTÃO 35

Qual lançamento contábil realizado pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais referente à 
arrecadação de contribuições dos profissionais, cuja 
realização ocorre concomitante com o fato gerador,  
está correto?

A) Informação de natureza de controle 
D - Execução da disponibilidade de recursos – 

Disponibilidade por Destinação de Recursos 
(código 8.2.1.1.1.xx.xx)

C - Controle da disponibilidade de recursos 
(código 7.2.1.1.x.xx.xx)

B) Informação de natureza patrimonial
D - Caixa e equivalentes de caixa em moeda 

nacional (código 1.1.1.1.x.xx.xx)
C - Impostos sobre a produção e a  

circulação / ICMS (código 4.1.1.3.x.xx.xx)

C) Informação de natureza orçamentária
D - Receita realizada (código 6.2.1.2.x.xx.xx)
C - Receita a realizar (código 6.2.1.1.x.xx.xx)

D) Informação de natureza patrimonial
D - Caixa e equivalentes de caixa em moeda 

nacional (código 1.1.1.1.x.xx.xx)
C - Créditos tributários a receber (código 

1.1.2.2.x.xx.xx)

QUESTÃO 36

A prestação de contas do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerias ao Tribunal de Contas da 
União ocorre por meio do relatório de gestão. 

Sobre esse instrumento de prestação de contas, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Os relatórios de gestão devem ser apresentados 
anualmente ao Tribunal pelos responsáveis 
pelas unidades jurisdicionadas, relacionadas 
em decisão normativa, que lhes fixará forma, 
conteúdo e prazo.

B) O relatório de gestão permite a visão sistêmica 
do desempenho e da conformidade da gestão 
dos responsáveis por uma ou mais unidades 
jurisdicionadas durante um determinado 
exercício financeiro.

C) O relatório de gestão deve contemplar todos os 
recursos orçamentários e extraorçamentários 
utilizados, arrecadados, guardados ou geridos 
pelas unidades jurisdicionadas.

D) De acordo com organização do Tribunal de 
Contas da União, os relatórios de gestão e 
os processos de contas são classificados em 
agregados quando envolvem mais de uma 
unidade jurisdicionada e for conveniente ao 
Tribunal avaliar a gestão em conjunto.

QUESTÃO 37

Analise as afirmativas a seguir sobre o a obrigação 
tributária, de acordo com a Lei nº 5.172/66.

I. A obrigação tributária denominada acessória 
surge com a ocorrência do fato gerador tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente.

II. A obrigação acessória, pelo simples fato da 
sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente à penalidade pecuniária.

III. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, 
impõe a prática ou a abstenção de ato que não 
configure obrigação principal.

Estão corretas as afirmativas 

A) I e III, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I e II, apenas.
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QUESTÃO 38

Sobre o orçamento público, é incorreto afirmar:

A) A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá, entre 
outros aspectos, sobre o equilíbrio entre receitas 
e despesas.

B) O Poder Executivo publicará, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária.

C) A Lei Orçamentária Anual compreenderá, entre 
outros, o orçamento fiscal referente às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

D) O Plano Plurianual disporá sobre as normas 
relativas ao controle de custos e à avaliação 
dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos.

QUESTÃO 39

Sobre as retenções de tributos nos pagamentos 
efetuados pelas autarquias federais pelo fornecimento 
de bens e serviços, é incorreto afirmar:

A) Não serão retidos os valores correspondentes 
ao imposto de renda e às contribuições nos 
pagamentos efetuados a sindicatos, federações 
e confederações de empregados.

B) Os valores retidos deverão ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional, até o quinto dia útil da semana 
subsequente àquela em que tiver ocorrido o 
pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos 
bens ou prestadora do serviço.

C) Os pagamentos das retenções, quando 
efetuados na aquisição de bens imóveis e quando 
o vendedor for pessoa jurídica que exerce a 
atividade de compra e venda de imóveis, serão 
calculados sobre o total a ser pago.

D) O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser 
pago corresponderá à espécie do bem fornecido 
ou do serviço prestado, conforme estabelecido 
em contrato.

QUESTÃO 40

Sobre a arrecadação e a administração do imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,  
de acordo com Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 
2018, é incorreto afirmar:

A) O cálculo do imposto sobre a renda na fonte 
relativo a férias de empregados será efetuado 
separadamente dos demais rendimentos pagos 
ao beneficiário.

B) A retenção na fonte pelo pagamento de décimo 
terceiro salário será devido sobre o valor integral 
no mês de sua quitação, não havendo retenção 
em caso de antecipação.

C) Estão sujeitos à incidência do imposto sobre 
a renda na fonte os rendimentos do trabalho 
assalariado pagos ou creditados por pessoas 
físicas ou jurídicas. 

D) A base de cálculo do imposto sobre a renda na 
fonte será o somatório dos rendimentos pagos, 
no mês, pela mesma fonte pagadora, incluindo 
os tributados exclusivamente na fonte e os 
isentos.
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QUESTÃO DISSERTATIvA

QUESTÃO 1

A redução ao valor recuperável pode ser aplicada para o ativo não gerador de caixa (aquele mantido com o objetivo 
principal de prestar serviços), bem como para o gerador de caixa (objetivo principal de gerar retorno comercial). Nesse 
sentido, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 09 estabelece os procedimentos que 
a entidade deve aplicar para determinar se o ativo não gerador de caixa é objeto de redução ao valor recuperável e 
assegura que as perdas por redução ao valor recuperável sejam reconhecidas. 

Com base na NBC TSP 09 – Redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa, responda:

A) Qual é a definição de valor recuperável e de perda por redução ao valor recuperável?

B) Qual é a definição de valor justo líquido de despesas de vendas e de valor em uso?

C) Considere que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais adquiriu um ativo imobilizado e o classificou 
como não gerador de caixa. No exercício seguinte, foi verificado que o valor contábil do bem estava superior ao 
seu valor recuperável em R$ 15 000,00, fazendo com que o ente proceda à redução ao valor recuperável do ativo. 
Qual é o lançamento dessa perda?





FOLHA DE RESPOSTAS
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAçõES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUçõES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRáFICA AzUL OU PRETA.
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