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

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019 
 

AVISO Nº 10 – 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. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
O verbo “conter”, na terceira pessoa do singular, deve ser grafado com acento agudo. Na lacuna da 
linha 30, há apenas um núcleo do sujeito. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
No vocábulo “separam”, a desinência -m representa o número (plural) e a pessoa (terceira) do verbo. 
 
Questão 13 – Gabarito anulado. 
As alternativas A e E estão corretas. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
Na terceira afirmativa, o vocábulo “e” pertence à classe das conjunções; já a palavra “para” é uma 
preposição. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
Na linha 09, o pronome relativo “que” retoma “nove fases da cidade”, não sendo possível – portanto – a 
substituição por “o qual”. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
O recurso apresentado versa sobre a questão nº 22. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Marcos possui 5 cartões, dos quais 2 não podem ser sorteados. Ao sortear o primeiro, temos 3/5 de 
probabilidade. Após o sorteio do primeiro cartão, o número de cartões disponíveis passa a ser igual a 
4. Assim, a probabilidade no segundo sorteio é de 2/4. Logo, a probabilidade final é 3/5 * 2/4 = 0,3 = 
30%. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
O edital especifica que é necessário conhecer a versão mais atual do Office. Tal versão é a oferecida 
pelo Office 365. 
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Questão 28 – Gabarito mantido. 
A especificação do protocolo HTTP não leva em consideração a criptografia. Apenas é possível 
criptografar utilizando o HTTPS, que é complementado por uma camada adicional de segurança. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
O texto é claro e não deixa dúvidas quanto à ocorrência do incêndio no Museu Nacional – fato de 
conhecimento internacional –, cujo prédio e coleção foram devastados “no ano passado” (linha 02). 
Apenas a alternativa D pode ser depreendida de uma leitura proficiente e atenta do texto. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
O emprego de formas verbais no futuro independe de o texto relatar fatos pretéritos, presentes ou 
vindouros. Por sua vez, a forma verbal “aconteceria” não está no modo subjuntivo, enquanto “afetará” é 
uma forma simples que pode ser substituída por uma locução ou perífrase. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
I – O texto não afirma que o Circuito da Liberdade, em Belo Horizonte, está tendo todos os seus 
prédios restaurados desde o ano passado.  
II – Não há como saber se o imóvel conhecido como Prédio Verde, que fica na esquina da Praça da 
Liberdade com Rua Gonçalves Dias, em Belo Horizonte, inspirou a obra “O Alienista”, de Machado de 
Assis. O texto não faz qualquer menção dessa natureza. 
III – O Circuito Liberdade, se é em Belo Horizonte, se localiza no estado de Minas Gerais. 
Logo, a afirmativa III está correta. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A única alternativa que preenche corretamente as lacunas, considerando-se ortografia e concordância 
verbal, é a letra A. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
As alternativas II e III apresentam erro de concordância, seja por emprego de verbo impessoal, seja por 
anteposição do verbo ao sujeito. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
A alternativa I apresenta erro no emprego de vírgula e ponto e vírgula – este último, inclusive, 
compromete gravemente a estrutura frasal, causando fragmentação. A alternativa III apresenta 
fragmentação frasal e uso indevido de dois pontos.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
O enunciado está claro e coerente com o conteúdo programático de análise combinatória desse edital. 
Diante do que é apresentado, como o arquiteto deve escolher simplesmente 3 projetos para a 
submissão de uma proposta, trata-se de uma combinação de 5 elementos 3 a 3, e não um arranjo. 
Assim, há 10 formas distintas para que ele realize a sua escolha.  
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
A questão apresenta apenas uma alternativa correta, observe os valores lógicos resultantes das 
análises: 

A) V e F = F. 
B) F ou F = F. 
C) Se V, então F = F. 
D) Ou V, ou V = F. 
E) F se, e somente se, F = V. 

Assim, apenas a alternativa E é verdadeira. 
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Questão 23 – Gabarito mantido. 
Como Mariana é a que possui idade intermediária entre os 3, a mediana coincide com a sua idade. 
Assim, Mariana tem 23 anos. Logo, Pedro tem 25 anos e Roberto tem 15 anos. A média das três 
idades é igual a 21 anos. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A questão está clara quanto ao conteúdo de teoria dos conjuntos, assunto cobrado por esse edital. 
Segundo a teoria dos conjuntos, calcula-se que 180 pessoas gostaram de ambas as músicas. Assim, 
180 pessoas de um total de 250 correspondem a 72%. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Conforme mostra a documentação do software, em diferentes versões do Office 365 existem apenas 
variações estilísticas do ícone que não descaracterizam os elementos fundamentais do desenho a 
ponto de comprometer o entendimento a partir da figura representada na prova. 
Ademais, embora o ícone esteja associado à abertura do menu Lixo Eletrônico, a única função 
diretamente relacionada que usa deste mesmo ícone é a função "Bloquear Remetente" cujo 
acionamento resulta na seguinte ação análoga à alternativa "E": 
A pessoa bloqueada ainda poderá enviar emails para você, porém, se alguma mensagem for enviada 
do endereço de email dessa pessoa para a sua conta de email, ela será movida imediatamente para a 
pasta Lixo Eletrônico. 
 
Questão 27 – Gabarito alterado para A. 
A alternativa correta é A, visto que no menu Layout é possível definir o tamanho da página e não 
verificar a acessibilidade do documento. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Conforme documentação do Excel, disponível em https://support.office.com/pt-br/article/funções-de-
pesquisa-e-referência-referência-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e, ÁREAS é uma função de 
pesquisa e referência. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
O comando cat é utilizado para ler o conteúdo de um arquivo e mostrar seu conteúdo na saída padrão 
do sistema. O fato desse comando também apresentar outras funcionalidades em nada prejudica a 
compreensão da questão. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
O edital, além de cobrir questões relacionadas a correio eletrônico, prevê a necessidade de estudo de 
Redes de Computadores, em especial, de protocolos para acesso à distância. O protocolo SMTP é 
enquadrado nesse contexto. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR 
MÉDIO/TÉCNICO 
 
ASSISTENTE DE ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com o que estabelece a RESOLUÇÃO N° 52, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013, a primeira 
assertiva “O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos 
mesmos direitos e dignidade profissionais e, portanto, deve tratá-los com respeito, enquanto pessoas e 
enquanto produtores de relevante atividade profissional” trata-se de um princípio, e não de uma regra, 
como explicitado no enunciado da questão, lembrando que: Na Estrutura do Código [...] As normas 
prescritas neste Código de Ética e Disciplina [...] estão estruturadas em uma hierarquia de 

https://support.office.com/pt-br/article/fun��es-de-pesquisa-e-refer�ncia-refer�ncia-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e
https://support.office.com/pt-br/article/fun��es-de-pesquisa-e-refer�ncia-refer�ncia-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e
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subordinação relativa, em 3 (três) classes respectivamente distintas: princípios, regras e 
recomendações. Os princípios são as normas de maior abrangência, cujo caráter teórico...As regras, 
que são derivadas dos princípios, devem ser seguidas de forma específica e restrita às circunstâncias 
objetivas e concretas. A transgressão às regras será considerada infração ético-disciplinar imputável. 
As recomendações, quando descumpridas, não pressupõem cominação de sanção... Sendo assim a 
assertiva é falsa. A segunda, terceira e quinta assertivas são verdadeiras já que explicitam, 
respectivamente, os seguintes itens da Resolução enunciada na questão: 5. OBRIGAÇÕES PARA 
COM OS COLEGAS 5.2. Regras: 5.2.10. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 
associar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de serviços profissionais 
sem a sua real participação nos serviços por elas prestados. 5.2.11. O arquiteto e urbanista deve 
considerar-se impedido de exercer a atividade de crítica da Arquitetura e Urbanismo a fim de obter 
vantagens concorrenciais sobre os colegas. 5.2.12. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar, 
em cada projeto, obra ou serviço de que seja o autor, as situações de coautoria e outras participações, 
relativamente ao conjunto ou à parte do trabalho em realização ou realizado. A quarta assertiva “O 
arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de contratar, representar ou associar-se a pessoas que 
estejam sob sanção disciplinar, excluídas ou suspensas por seus respectivos conselhos profissionais” 
é falsa, tendo em vista que segundo a Resolução citada esse item 4.2.1, não se trata de uma 
OBRIGAÇÃO PARA COM OS COLEGAS, como solicitado no enunciado da questão, mas sim de 
OBRIGAÇÕES PARA COM A PROFISSÃO. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O tema a que se refere a questão faz parte do Conteúdo Programático que consta no Edital, em 
especial no item: “Segurança no trabalho” Da mesma forma, o tema está abordado pela Bibliografia 
Sugerida no Edital em especial nos itens: “Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em 
especial: NR-2 –Inspeção Prévia. NR-3 –Embargo ou interdição. NR-6 –Equipamento de proteção 
individual – EPI.” 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” é incorreta porque: “a habilitação para o exercício das atividades de especialização 
(...) de “Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)” nos Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (e não exclusivamente no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Distrito Federal, como constou). A alternativa “B” é correta porque: de acordo com o Art. 
2º da Resolução n° 162, de 24 de maio de 2018, que dispõe sobre o registro do título complementar e 
o exercício das atividades do arquiteto e urbanista com especialização em Engenharia de Segurança 
do Trabalho, citada no enunciado da questão: “O exercício das atividades de Engenharia de Segurança 
do Trabalho é permitido, exclusivamente, ao arquiteto e urbanista que seja: I - portador de certificado 
de conclusão de curso de especialização, em nível de pós-graduação, em Engenharia de Segurança 
do Trabalho”; ou (...) II - portador de certificado de curso de especialização...(...) III - portador de 
registro de Engenharia de Segurança.... A alternativa “C” é incorreta porque: a Resolução n° 162, de 24 
de maio de 2018 não prevê o exercício das atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho ao 
arquiteto e urbanista que declarar junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal 
experiência prévia na área. A alternativa “D” é incorreta porque: a Resolução n° 162, de 24 de maio de 
2018 prevê: no Art. 3º que “Ficam asseguradas aos arquitetos e urbanistas possuidores de anotação 
da especialização de Engenheiro (a) ou de Engenharia de Segurança do Trabalho efetuada pelos 
então Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) antes da entrada em vigor 
da Lei n° 12.378, de 2010, as prerrogativas estabelecidas na Lei nº 7.410, de 1985, e nos normativos 
específicos do CAU/BR. A alternativa “E” é incorreta porque: a Resolução n° 162, de 24 de maio de 
2018 prevê no Art. 4º que o registro da titularidade complementar de “Engenheiro (a) de Segurança do 
Trabalho (Especialização) no CAU deverá ser requerido pelo arquiteto e urbanista, com registro ativo 
no CAU, por meio do preenchimento de formulário específico disponível no ambiente profissional do 
Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) e não 
CREA/CONFEA como constou. 
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Questão 41 – Gabarito mantido. 
O tema abordado na questão faz parte do Conteúdo Programático apresentado no Edital, em especial 
nos seguintes itens: Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. 
Organização administrativa: administração direta e indireta. Servidores públicos: cargo, emprego e 
função públicos. Processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Lei nº 
12.378/2010 - 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. Os itens apresentados em “Bibliografia Sugerida” não se 
tratam de referências exclusivas, mas sim uma orientação básica geral de publicações que tratam dos 
temas de interesse para o concurso. Para atuação no cargo em tela é desejável conhecimentos sobre 
a estrutura e funcionamento do CAU/RS. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
De acordo com a Resolução n° 91, de 9 de outubro de 2014, complementada pela Resolução n° 21, 
DE 5 DE ABRIL DE 2012. De acordo com o Art. 2° o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
deverá ser efetuado: I – previamente ao início da atividade técnica, quando se tratar das atividades 
listadas no item “2” do art. 3° da Resolução CAU/BR n° 21, de 5 de abril de 2012; II – antes ou durante 
o período de realização da atividade técnica, quando se tratar das atividades listadas nos itens “1 e 3 a 
7” do art. 3° da Resolução CAU/BR n° 21, de 2012. A alternativa “A” é incorreta porque 1.1.3. Projeto 
arquitetônico de reforma; (item 1, portanto “antes ou durante” e não previamente como consta). A 
alternativa “B” é incorreta porque 1.3.1. Projeto de adequação ergonômica; (item 1, portanto “antes ou 
durante” e não previamente como consta). A alternativa “C” é incorreta porque 2.2.2. Execução de 
estrutura de concreto; (item 2, portanto “previamente” e não antes ou durante como consta). A 
alternativa “D” é incorreta porque 2.7.1. Execução de obra urbanística; (item 2, portanto “previamente” 
e não antes ou durante como consta). A alternativa “E” é correta porque 4.4.11. Plano de regularização 
fundiária; (item 4, portanto “antes ou durante”). 
 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
Questão 49 – Gabarito alterado para E. 
A segunda afirmativa também está correta, razão pela qual a resposta correta é a letra E. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
ANALISTA SUPERIOR ARQUITETO E URBANISTA 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Reforçando o enunciado que contempla o descrito na Lei nº 12.378/2010: A alternativa “A” está 
incorreta porque, conforme art. 59, o CAU/BR e os CAUs poderão manter convênio com o CONFEA e 
com os CREAs, para compartilhamento de imóveis, de infraestrutura administrativa e de pessoal, 
inclusive da estrutura de fiscalização profissional. A alternativa “B” está incorreta porque, conforme art. 
48, não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do 
profissional ou pela pessoa jurídica responsável. A alternativa “C” está incorreta porque, conforme art. 
40, o exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos CAUs não será 
remunerado. A alternativa “D” está incorreta porque, conforme art. 54, os valores devidos aos CAUs 
referentes à multa por violação da ética, multa pela não realização de RRT ou anuidades em atraso, 
prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos. A alternativa “E” está correta porque, conforme art. 62, o 
CAU/BR e os CAUs serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e auditados, anualmente, por 
auditoria independente e os resultados divulgados para conhecimento público. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
A alternativa “C” está correta, pois é a única alternativa com a correspondência verdadeira entre as 
colunas, referente à terminologia apresentada na normativa NBR 15575 sobre o desempenho dos 
materiais, dos procedimentos e das condições da habitação ao longo da vida útil de uma edificação; 
sendo necessária a compreensão do contexto global da norma para a identificação dos conceitos. 
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Questão 47– Gabarito mantido. 
Conforme descrito na Resolução CAU/BR nº 167, a alternativa “E” está correta, pois é a única 
alternativa com a correspondência verdadeira entre as colunas, referente ao registro do profissional 
nos CAU/UF. Sendo verdadeiro somente o primeiro parêntese por considerar as situações em que o 
registro poderá ser suspenso, e nos demais parênteses são apresentadas situações para o 
cancelamento do registro profissional. Salienta-se que o conteúdo programático é claro quanto à 
consideração de todas as Resoluções do CAU/BR. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido. 
Conforme descrito na Resolução CAU/BR nº 91, a alternativa C está correta, pois é a única alternativa 
com a correspondência verdadeira entre as colunas, referente ao período que o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) deverá ser efetuado. É necessário o preenchimento correto de 
TODOS os parênteses para identificar a alternativa verdadeira. 
 
Questão 51 – Gabarito mantido. 
Conforme descrito na Lei nº 10.257/2001, art. 42, a alternativa “A” está correta, pois é a única 
alternativa verdadeira, referente aos itens que o Plano Diretor dos Municípios incluídos no cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter. O item III é 
incorreto, porque as medidas de drenagem urbana são necessárias à prevenção e à mitigação de 
impactos de desastres. A alternativa A está correta, pois é a única alternativa que apresenta um 
parâmetro que mesmo sendo alterado não interfere no equilíbrio térmico de um ambiente interno. A 
questão está em conformidade com a bibliografia sugerida no presente edital, a saber: GONÇALVES, 
Joana Carla Soares; BODE, Klaus; organizadores. Edifício ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 
2015.  
 
Questão 52– Gabarito mantido. 
A alternativa A está correta, pois é a única alternativa que apresenta um parâmetro que mesmo sendo 
alterado não interfere no equilíbrio térmico de um ambiente interno. A questão está em conformidade 
com a bibliografia sugerida no presente edital, a saber: GONÇALVES, Joana Carla Soares; BODE, 
Klaus; organizadores. Edifício ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.  
 
Questão 56 – Gabarito mantido. 
A resposta correta indicada no gabarito preliminar já consta como sendo a letra “A”. 
 
Questão 59 – Gabarito mantido. 
A alternativa E está correta, pois é a única alternativa com a correspondência verdadeira entre as 
colunas, referente aos principais indicadores de sustentabilidade. Destacando as questões de 
investimento e custos como indicadores econômicos que devem ser considerados já na etapa de 
anteprojeto. A questão está em conformidade com a bibliografia sugerida no presente edital, a saber: 
GONÇALVES, Joana Carla Soares; BODE, Klaus; organizadores. Edifício ambiental. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2015.  
 
 
ANALISTA SUPERIOR ADMINISTRADOR 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – RS. Regimento 
Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS” – e conta com o 
item “Legislação Administrativa” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para 
sustentar o conhecimento esperado para responder a questão; e, Segundo: diante do exposto, a 
questão aborda conhecimentos acerca da legislação administrativa do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS. Ademais, a única alternativa correta é a letra “C”. 
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Questão 36 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, organização e métodos: uma 
abordagem gerencial. 15. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2005” – e conta com o item “Organização e 
estrutura organizacional” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para sustentar o 
conhecimento esperado para responder a questão; e, Segundo: conforme disposto no item “3 Estrutura 
organizacional” da referida bibliografia – p. 105-106 –, é possível verificar que dentre as alternativas 
apresentadas, apenas a de letra “D” está correta.  
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “MOTTA, F. C. P. Teoria das Organizações: evolução e crítica. 2. ed. 
São Paulo: Thomson Learning, 2001” – e conta com o item “Escolas da Administração” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder 
a questão; e, Segundo: conforme disposto no item “I Evolução da teoria sobre as organizações” da 
referida bibliografia, é possível verificar, nas palavras do autor, que a terceira afirmativa é uma 
característica do sistema orgânico. Em sendo assim, a única alternativa correta é a letra “B”. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos – 
metodologia – prática. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018” – e conta com o item “Planejamento 
estratégico/Planejamento tático/Planejamento operacional” no conteúdo programático disponível no 
Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder a questão; e, Segundo: 
conforme disposto no item “1 Conceitos de planejamento e de sistema” da referida bibliografia, é 
possível verificar que o autor afirma que o planejamento tático em relação ao planejamento estratégico 
é de flexibilidade maior. Em sendo assim, a única alternativa correta é a letra “A”. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, organização e métodos: uma 
abordagem gerencial. 15. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2005” – e conta com o item “Tipos de 
departamentalização” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para sustentar o 
conhecimento esperado para responder a questão; e, Segundo: conforme disposto no item “4 
Departamentalização” da referida bibliografia, é possível verificar que: o texto da alternativa de letra “A” 
faz referência à departamentalização funcional e não à departamentalização por processos; o texto da 
alternativa de letra “B” faz referência a uma das razões que levaram a departamentalização funcional a 
fracassar; o texto da alternativa de letra “D” faz referência a uma desvantagem básica da 
departamentalização territorial ou por localização geográfica; e, o texto da alternativa de letra “E” traz 
um erro. Em verdade, a departamentalização matricial surgiu como uma forma intermediária entre os 
tipos de departamentalização funcional e por projetos. Em sendo assim, a única alternativa correta na 
questão é a de letra “C” e, portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro ao pedir que seja assinalada a alternativa correta 
considerando os níveis de análise – cita cinco – para o levantamento de necessidades de treinamento, 
faz uso de bibliografia sugerida disponível no Edital do certame – “CHIAVENATO, I. Gestão de 
pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. São Paulo: Manole, 2014” – e conta 
com o item “Treinamento e desenvolvimento de pessoal” no conteúdo programático disponível no Edital 
do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder a questão; e, Segundo: a 
definição dada na alternativa de letra “C” encontra respaldo em documentos oficiais, e não em sites da 
internet de confiabilidade questionável, sendo a única verdadeira dentre as apresentadas e podendo 
ser encontrada no item “Parte V Desenvolvendo pessoas” da referida bibliografia. Ao consultar a 
bibliografia no item indicado, é possível verificar que o texto disponível na alternativa de letra “D” faz 
referência à análise das competências organizacionais requeridas. Em sendo assim, a única alternativa 
correta na questão é a de letra “C” e, portanto, o gabarito deve ser mantido. 
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Questão 48 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro quando afirma que a cultura, o estilo e a estrutura da 
organização influenciam a maneira como os projetos são executados e pede que seja assinalada a 
alternativa correta considerando as características, os fatores e os ativos organizacionais de uma 
empresa que provavelmente influenciarão o projeto, faz uso de bibliografia sugerida disponível no 
Edital do certame – “PMI. Project Management Institute. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos - (Guia PMBOK). 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013” – e conta com o item “Gestão de 
Projetos” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento 
esperado para responder a questão; e, Segundo: no que tange à alternativa de letra “C”, conforme 
disposto no item “2 Influências organizacionais e ciclo de vida do projeto” da referida bibliografia, a 
departamentalização, por definição, é um fator ambiental e não gerencial da empresa, tornando assim, 
a alternativa incorreta. Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a letra “A”. 
 
Questão 52 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “MATIAS-PEREIRA, J. Curso de Administração Pública. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010” – e conta com o item “Compras na Administração Pública” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder 
a questão; e, Segundo: em verdade, o Sistema Licitações-e é operado pelo Banco do Brasil, que o 
disponibiliza ao setor público para a realização de compras e contratações de serviços por meio da 
internet. A veracidade e o conteúdo das demais alternativas podem ser conferidos a partir do item “27 
O poder de compra do estado” da referida bibliografia. Em sendo assim, a única alternativa incorreta na 
questão é a de letra “A” e, portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 55 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. Resolução 
Normativa CFA nº 537, de 22 de março de 2018” – e conta com o item “Ética Profissional” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder 
a questão; e, Segundo: diante do exposto, a questão aborda conhecimentos acerca da ética 
profissional tendo como base Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração nº 
537/2018, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Administração. Sendo assim, a única 
alternativa correta é a letra “B” e, portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido. 
Primeiro: o enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida 
disponível no Edital do certame – “LAURINDO, F. J. B. Tecnologia da Informação: planejamento e 
Gestão de Estratégias. São Paulo: Atlas, 2008” – e conta com o item “Gestão de Tecnologia da 
Informação” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento 
esperado para responder a questão; e, Segundo: conforme disposto no item “7 Avaliação da eficácia 
da tecnologia da informação” da referida bibliografia – p. 235-237 –, é possível verificar que dentre as 
alternativas apresentadas, apenas a de letra “D” está incorreta.  
 
 
ANALISTA SUPERIOR ASSESSOR JURÍDICO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Na forma do disposto no art. 150, VI, d, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, 
razão pela qual a assertiva III está incorreta. 
 
Questão 42 – Gabarito anulado. 
Ante a vigência do Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, que alterou os valores fixados pela Lei nº 
8.666/1993, a alternativa “D” está incorreta, justificando a anulação da questão. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está em conformidade com o disposto no art. 46 §5º do Código de Processo Civil. 
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Questão 46 – Gabarito mantido. 
A alternativa “E” está em conformidade com a redação do art. 71 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está em conformidade com o disposto no art. 130, §1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 
Questão 60 – Gabarito anulado. 
Na forma do disposto no art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho 
poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador. A redação da assertiva V poderia levar 
o candidato a incorrer em erro, portanto, anula-se a questão. 
 
 
ANALISTA SUPERIOR CONTADOR 
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
O pagamento do Salário Família é de responsabilidade da empresa, sendo reembolsada quando do 
recolhimento do INSS. Isto gera um direito (ATIVO) junto ao INSS. Tal direito será compensado quando 
do recolhimento dos encargos previdenciários mensais. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido. 
Não devem ser consideradas hipóteses de depreciação fora do contexto explicitado na questão. 
Conforme transcrição do item 5.5.3 do MCASP – PARTE 4 “ 5.5.3. Aspectos Práticos da Depreciação: 
a) a depreciação inicia-se no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo 
para os bens da entidade, depreciação em fração menor que um mês.”  
 
 
ANALISTA SUPERIOR JORNALISTA 
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
A questão é clara ao questionar sobre “a qual PONTO” se refere a explicação (vide “O primeiro 
PONTO...” e “A qual PONTO...”). Sendo assim, não resta prejudicada a compreensão e a indicação da 
resposta correta: “buscar e relatar a verdade” (conforme página 53 do livro Ética na Comunicação, de 
Patrick Lee Plaisance). 
 
 
ANALISTA SUPERIOR INFRAESTRUTURA DE TIC 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
A questão se refere somente ao mecanismo de Slow Start e não ao crescimento exponencial que 
também pode ser implementado.  
 
 
ANALISTA SUPERIOR DESENVOLVIMENTO DE TIC 
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
A partir da lógica de programação apresentada no enunciado, a única alternativa passível de ser 
considerada correta é a letra D.  
 
Questão 55 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação no questionamento do enunciado, prejudicando a resolução da 
questão. 
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Município de Porto Alegre-RS, 30 de Julho de 2019.  
 
 
 
 

Tiago Holzmann da Silva 
Presidente  

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


