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MUNICÍPIO DE ALVORADA 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 22/2015 
 
 

AVISO Nº 09 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Alvorada/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
aviso, o que segue: 
 
1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões do gabarito oficial das provas 

objetivas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
Legislação 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 
A questão está amparada no art. 22 da Lei nº 730/1994. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 
A questão está contemplada no art. 11 da Lei Orgânica do município de Alvorada. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 
O verbo “ter” não sofreu nenhuma mudança a partir do novo acordo ortográfico. Portanto, sempre que 
estiver na terceira pessoa do plural, deverá ser acentuado. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
Para a palavra em questão, a única alternativa que justifica o acento gráfico é a que se encontra na 
alternativa E.  
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
O verbo “saber”, dentro do contexto em que se encontra, exige apenas um complemento sem 
preposição (objeto direto). Assim sendo, a classificação deste verbo só poderá ser a que se encontra 
na alternativa A. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
Somente a alternativa I está correta, pois se substituíssemos o verbo “existir” por “haver”, este último 
ficaria no singular: “havia”; já a troca da conjunção “porém” por “portanto” altera a ideia apresentada, 
passando de adversidade para conclusão. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 
Não é possível substituir “mas” (ideia adversativa) por “pois” (ideia conclusiva). A troca ocasionaria 
mudança semântica. 
 
Legislação 
 
Questão 11– Gabarito mantido 
A resposta da questão está prevista no art. 14, da Lei nº 730/1994, do município de Alvorada. 
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Questão 18 – Gabarito mantido 
É inadmissível a prisão civil por depositário infiel, forte no art. 5º, LXVII, CF. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria de lógica, a negação de “todo x p(x)” é dada por “existe pelo menos um x tal que 
~p(x)”. Sendo assim, a negação da proposição apresentada é “existe pelo menos um gaúcho que não 
leu o livro ‘O Continente’”. Logo, a alternativa correta é a apresenta na alternativa B. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
No momento em que Felipe afirma que não pediu o sabor de calabresa, temos que ou Vanessa ou 
Guilherme pediu o sabor de calabresa.  
Se Vanessa tivesse pedido o sabor de calabresa, ela não poderia saber imediatamente se Guilherme 
ou Felipe havia pedido o sabor de filé. Como ela diz saber, resta que ela não pediu calabresa. Como 
ela diz que sabe o sabor escolhido por Felipe, tem-se diretamente que, não sendo ela quem escolheu 
calabresa, Guilherme tenha escolhido tal sabor. Implica-se, então, que conhecendo o sabor que ela 
própria escolheu (galinha), ela pode afirmar que Felipe escolheu filé. 
Pela afirmação de Guilherme, como ele escolheu calabresa, sabe-se que ele próprio escolheu água. E, 
portanto Felipe escolheu o suco e Vanessa o refrigerante.  
Logo, conclui-se que a resposta é a alternativa D. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria de lógica, temos que p  ~q é equivalente à proposição q  ~p. Logo, temos que a 
equivalência dá-se pela proposição expressa na alternativa E: “Se hoje é sexta-feira, então Carlos não 
foi nadar”.    
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
A questão é clara quanto ao enunciado. O gráfico apresenta linhas base para a verificação da 
temperatura máxima nos respectivos dias, ficando inviável a reclamação quanto à imprecisão gráfica 
no que foi apresentado. Além disso, os dados aproximados são encontrados pelo arredondamento à 
casa da unidade como se percebe pelas alternativas apresentadas, o que torna a resposta única.   
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL  
 
Mecânico de Maquinário Pesado 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
O Tacógrafo é um instrumento que equipa diversos veículos, registrando um conjunto de informações 
sobre a utilização operacional do veículo. Dentre essas informações estão, por exemplo, a velocidade, 
o número de horas trabalhadas e tempos de percurso. De posse destas informações é possível prever 
a realização de manutenções, de acordo com os manuais de manutenção dos veículos.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa “As duas palavras existem na língua portuguesa, estão 
corretas e são sinônimas. Podemos utilizar as palavras câmara e câmera sempre que quisermos referir 
(...) a qualquer recinto ou cavidade fechada.” Assim, a utilização do termo “câmera” ou “câmara” não 
interfere na compreensão da assertiva. 
O termo apresentado entre parênteses teve o objetivo de facilitar a compreensão do fenômeno da 
queima/expansão. Não há contradição na utilização do termo explosão no sentido da identificação do 
fenômeno. Uma explosão é um processo caracterizado por súbito aumento de volume.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO  
 
Educador Social 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A Lei nº11.340 de 7 de agosto de 2006, destaca 7 formas de violência doméstica contra a mulher, e 
entre elas está a VIOLÊNCIA SEXUAL, e não a violência conjugal como é mencionado na afirmativa. 
 
Fiscal 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A questão enquadra-se nos conteúdos programáticos apresentados no Edital, em especial nos 
seguintes itens: 
Contabilidade Geral. Escrituração. Plano de contas. Regimes contábeis. Demonstrações contábeis de 
acordo com a legislação vigente. Controles da Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle 
externo, controle interno, controle parlamentar, controle social, controle jurisdicional. 
Os artigos 63º e 64º da lei de nº. 4.320/64 tratam, respectivamente, da elucidação do que é a 
"liquidação da despesa" e a "ordem de pagamento". As fases do empenho podem ser conferidas na 
bibliografia sugerida. Assim como em: SILVA, Lino Martins. Contabilidade Governamental: um enfoque 
administrativo da nova contabilidade pública. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A questão enquadra-se nos conteúdos programáticos apresentados no Edital, em especial no Código 
de Posturas do Município. 
No que se refere à altura de fechamento por muros em terrenos da zona urbana o Código de Posturas 
do Município estabelece no Capítulo 11, Muros e Cercas, as alturas e tipificação. A Lei Municipal nº 
66/72 não altera essa disposição. 
O texto trazido pelo recurso trata de fechamento em “recuo de jardim”, não se tratando da questão 
elaborada. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A questão enquadra-se nos conteúdos programáticos apresentados no Edital, em especial: 
Controles da Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle externo, controle interno, controle 
parlamentar, controle social, controle jurisdicional. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). A Legislação faz parte da bibliografia sugerida. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão enquadra-se nos conteúdos programáticos apresentados no Edital, em especial: 
Contabilidade Geral: conceito, objetivo, finalidades, campo de aplicação. Patrimônio: conceito, 
composição. Escrituração. Plano de contas: contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e 
contas de compensação. Regimes contábeis. Demonstrações contábeis de acordo com a legislação 
vigente. 
 
Técnico em Contabilidade 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A recorrente, ao citar o embasamento legal para seu recurso, cita de forma clara a legislação que deu 
suporte à questão, quando enfatiza a Provisão, que nada mais é que “estimativa para reconhecimento 
de perdas permanentes”. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
O exemplo da contestação do recorrente não se coaduna com o enunciado da questão, que direciona o 
raciocínio para a alternativa apresentada, de acordo com a Parte I da 5ª Edição do MCASP – 
Procedimentos Contábeis Orçamentários. 
 
Técnico em Informática 
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Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão utiliza SQL padrão, com funções facilmente compreensíveis por quem domina a linguagem 
em qualquer SGBD. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão busca uma característica das árvores AVL. A única característica de AVL dentre as 
apresentadas nas alternativas é a correspondente ao gabarito informado. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Dentre as alternativas apresentadas, a única que apresenta característica de abstração é a apontada 
como gabarito. Em momento algum o comando da questão exige todas as características da abstração 
no contexto do paradigma orientado a objetos. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALVORADA-RS, EM 07 DE JULHO DE 2015. 
  

Sergio Maciel Bertoldi, 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 

 


