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Execução: Fundação La Salle 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 
 

AVISO Nº 08 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que segue: 
 
 
1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS 

DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - Assistente de Atendimento e Fiscalização 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 
Considerando-se o emprego correto do sinal indicativo de crase, a única possibilidade de resposta é a 
letra C. 
(...) relativas à preservação; 
(...) associada à redemocratização da sociedade brasileira; 
(...) desde a década de 70. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
As alternativas II, III e IV apresentam erro de concordância, de acordo com a gramática da língua 
portuguesa; por sua vez, está correta a alternativa I. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
O texto não apresenta linguagem informal nem estrutura narrativa; ademais, não há uso de linguagem 
metafórica. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
O enunciado é claro ao questionar quais “outras” palavras sofreriam alteração; neste caso, apenas o 
verbo flexionaria. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 
A questão trata do emprego do acento gráfico, além de exigir, nos casos referidos, que o candidato 
atente para a concordância dos verbos derivados de ter e vir com seus respectivos sujeitos – 
antepostos ou pospostos. A única alternativa correta é a letra C. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
Os conetivos porquanto, conquanto, contudo e embora não podem ser empregados no contexto 
referido, pois alteram o seu sentido, ao contrário de destarte. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
Ponto e vírgula não pode substituir o travessão no contexto mencionado; Travessão é um sinal 
adequado à tipologia textual referida. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido 
A leitura do texto deixa claro que apenas a assertiva “As políticas públicas em nível municipal que 
tratam da preservação do patrimônio cultural edificado, no Brasil, tornaram-se efetivas por meio de leis 
de tombamento e/ou instrumentos de planejamento urbano” é verdadeira. 
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Questão 15 – Gabarito mantido 
As alternativas II e IV apresentam evidentes erros de pontuação e emprego de letra maiúscula. As 
alternativas I e III, por sua vez, estão perfeitamente dentro das normas gramaticais, respeitado a 
sintaxe da língua portuguesa. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 
O único ditongo “frequentemente omitido na linguagem oral” é o que ocorre na palavra poucos.  
 
 
Informática 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
A questão trata de dois assuntos: Microsoft Outlook e transferência de informação, ambos previstos no 
edital de abertura do certame. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
A questão enquadra-se no item “Acesso à distância a computadores, transferência de arquivos e 
informação” do edital. Todos os IPs apresentados como alternativas possuem formato válido segundo 
as especificações do protocolo. Porém, o único com validade perante à Internet é o apresentado na 
alternativa D. 
 
Questão 23 – Gabarito anulado 
Houve um erro de digitação, ao invés de SE, acabou sendo informada a função SES que não existe no 
Excel 2013. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
Conforme documentação da Microsoft, disponível em: https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-
de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 o atalho para abrir 
arquivos é o apresentado na alternativa A. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
Como apenas duas faces voltadas para cima possuem o mesmo número e os três são números 
ímpares, os maiores valores que poderiam ser obtidos são 5 – 5 – 3, não necessariamente nesta 
ordem. Logo, a soma dos valores é igual a 13.  
 
Questão 27 – Gabarito anulado 
A questão apresenta erro material quanto aos nomes das personagens do problema. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
A única forma possível de formar a quantia solicitada, atendendo às condições do enunciado, é 
utilizando 4 notas de R$ 20,00 e 6 notas de R$ 10,00. Portanto, o número de notas de R$ 10,00 
excede em 2 o número de notas de R$ 20,00. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 
Das afirmações I, II e III, apenas uma é verdadeira. Analisando os casos, conclui-se que as afirmações 
I ou II não podem ser verdadeiras, pois em cada caso haveria outra afirmação verdadeira, o que 
contraria o fato de que apenas uma é verdadeira. A única que pode ser verdadeira é a proposição III, 
implicando que I e II sejam falsas. Portanto, conclui-se que Bruno é arquiteto, André é médico e Carlos 
é contador.   
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
A única alternativa que apresenta uma proposição verdadeira decorrente diretamente das afirmações 
do enunciado é a presente na alternativa E. As demais não podem ser afirmadas como verdadeiras.  

https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Assistente de Atendimento e Fiscalização 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão está expressamente previsto no edital de abertura 
(Noções de Direito Constitucional: Direitos Sociais). 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com o art. 2º, inc. XI da Lei nº 9.784/1999. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal, além da doutrina 
especializada. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido 
Na forma das lições doutrinárias, a auto-executoriedade é um atributo do ato administrativo, 
prescindindo de validação pelo Poder Judiciário. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto n° 1.171/1994. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido 
A alternativa está em consonância com o enunciado e com a Resolução nº 10 do CAU-BR. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
O gabarito está de acordo com o art. 28 da Lei nº 12.378/2010. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com o art. 10 da Lei nº 12.378/2010. 
 
Questão 52 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com o art. 2º da Resolução nº 14 do CAU-BR. 
 
Questão 56 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com a Resolução nº 51 do CAU-BR. 
 
Questão 57 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com a Resolução nº 52 do CAU-BR. 
 
Questão 59 – Gabarito mantido 
Gabarito em conformidade com a Resolução nº 48 do CAU-BR. 
 
Questão 60 – Gabarito mantido 
A assertiva IV afirma que a Certidão Negativa de Débito do CAU-BR abrange dívidas junto a órgãos do 
Poder Público, o que a torna incorreta. 
 

 
Município de Porto Alegre/RS, 10 de julho de 2017. 

 
 

Joaquim Eduardo Vidal Haas  
Presidente 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS 
 


