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MUNICÍPIO DE ALVORADA 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 23/2015 
 

AVISO Nº 11 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 
CONTESTADAS 

 
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 contestadas das provas objetivas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
O texto, por suas características tipológicas, não se enquadra na categoria textual dissertativa-
argumentativa. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
Morfologicamente, a única palavra formada pelo acréscimo de um prefixo, bem como de um sufixo – 
não está em questão o acréscimo de desinências nominais ou verbais –  é “reprogramação”. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
“Porém” não é sinônimo de “porque”, tampouco “embora” pode substituir “entretanto” em idêntico 
ambiente sintático. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
A vírgula da linha 2 não marca a separação do sujeito da frase; 
“Durante esse período” não é uma oração. 
 
Questão 09 – Gabarito alterado para C 
Houve equívoco na indicação da alternativa correta por ocasião do gabarito preliminar. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O enunciado requer que o candidato marque a alternativa que não diz respeito aos direitos sociais. A D 
refere-se aos direitos e garantias fundamentais contemplados no art. 5º, mais precisamente, a 
alternativa D refere o inciso XXXV, do referido artigo, portanto, não se trata de direito social. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
Segundo o Estatuto do Idoso, a legislação não refere as pessoas mencionadas nas afirmações III e IV. 
Art. 71, § 2

o
 A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge 

supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
O art. 5º, LXV, CF refere que a prisão ilegal será imediatamente relaxada, não revogada, pela 
autoridade judiciária, como refere à alternativa C. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 
O art. 34 da Lei Orgânica de Alvorada é expresso ao dispor que: A Lei Orgânica pode ser emendada 
mediante proposta: I - de Vereadores; II - do Prefeito; III - dos eleitores do Município. Logo, a afirmação 
IV não está correta. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21– Gabarito mantido 
Segundo a Teoria Lógica, a negação de uma proposição “para todo x, p(x) ou q(x)” é dada por “existe 
pelo menos um x tal que ~p(x) e ~q(x)”. Logo “existe pelo menos um Astrix que não fala mandarim e 
não fala turco”. Portanto a alternativa correta é a alternativa D.  
Nota: A negação de “todos x p(x)” não é “todos x ~p(x)” - equivalente a “nenhum x p(x)”. 
Exemplo: Considere o conjunto A = {João (que é gremista); Maria (que é colorada)}. É INCORRETO 
dizer que a negação de “todos elementos deste conjunto são gremistas” é “todos elementos deste 
conjunto não são gremistas”. Ambas as sentenças são falsas, sendo que uma proposição não nega a 
outra. Porém, a negação estaria correta caso fosse dada por “existe pelo menos um elemento deste 
conjunto que não é gremista”.  
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
Seja A o número de clientes que possui conta corrente e B o número de clientes que possui conta 
poupança no referido banco. Temos do enunciado que: 
 N(A) = 170 
 N(A e B) = 110 
 N(B) = 150  Como 150 não possuem, sendo 300 o número total de entrevistados, temos que 
150 possuem.   
 Pergunta: N(B – A) = ?  Possuem conta poupança, mas não corrente.   
 Segundo a Teoria dos conjuntos, temos que: 
 N(B – A) = N(B) – N(A e B) = 150 – 110 = 40 
 Logo, a alternativa C está correta. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
O número de anagramas da palavra “ALVORADA” que começam com a letra D é dado por: (7!)/(3!) = 
840. 
Nota: Quando existem letras repetidas, caso desta questão, em que a letra A repete 3 vezes na 
palavra, deve-se proceder o cálculo dividindo as permutações pelo número de repetições fatoriais.  
 
Questão 24 – Gabarito mantido 
A aproximação da razão solicitada se dá pelos centésimos, isto é observado nas alternativas. Visto que 
a aproximação é feita de acordo a cada situação, a fim de expressar o número com melhor visibilidade, 
em questões objetivas fica optativo descrever o método de arredondamento, afinal só há uma maneira 
e resposta correta para a aproximação. Ainda sobre arredondamentos numéricos, este é um conceito 
pré-estabelecido matematicamente para as ciências que a utilizam, sendo desnecessário considerá-lo 
como conteúdo propriamente dito. 
A razão solicitada é 107/577 = 0,1854419… 
É lógico e imediato observar que este valor está mais próximo de 0,19 do que 0,17. Sendo então a 
resposta correta a apresentada na alternativa B, que é a melhor aproximação entre as possíveis. 
Segundo os arredondamentos, com rigor, se o número a ser eliminado for maior ou igual a 5, 
acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado  à sua esquerda. Logo o 
arredondamento implica em 0,19.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
O enunciado está correto como apresentado. Temos de I que as senhas possíveis são (o primeiro 
dígito é igual a metade do último dígito): 
 

A) 4, …, …, 8 
B) 2, …, …, 4 
C) 1, …, …, 2 
D) 0, …, …, 0 

 
A informação II não nos faz descartar nenhuma possibilidade por enquanto. Já na III, temos que o 
último dígito é igual ao segundo subtraído em 2 unidades, isto é,  A = B – 2. Então B = A + 2. Logo: 
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A) 4,10, …, 8 (impossível) 
B) 2, 6, …, 4 (impossível) 
C) 1, 4, …, 2 (possível) 
D) 0, 2, …, 0 (possível). 

 
Porém da IV, concluímos que somente C é possível.  
 
Então temos que determinar o último dígito, sabendo que 9 não pode ser utilizado, visto que já temos 
um número ímpar (1). Restam como opções 0 e 8. Para que a soma ultrapasse 10, temos que o 
terceiro dígito é 8. 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR  
 
 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A alternativa “A” está correta, pois segundo a Lei nº 8.666/93 apresenta uma das regras a ser 
respeitada em uma licitação, cujas exceções previstas deverão ser plenamente discriminadas e 
justificadas. Por outro lado, a alternativa “B”, que também aborda uma das regras da licitação, ignora a 
exceção relacionada a modalidade de licitação denominada concessão, generalizando a restrição e 
desconsiderando a excepcionalidade presente na lei, o que torna a afirmativa incorreta. Desse modo, o 
gabarito deverá ser mantido. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A alternativa “B” está correta, pois é a única alternativa que indica as afirmações condizentes com o 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público como é possível conferir na página 32 do volume I. 
A afirmação II incorreta traz o conceito de taxa e não de imposto e a afirmativa IV, por sua vez, afirma 
que a classificação como receita tributária deve ocorrer no ente tributante, o que, na realidade, deve 
ocorrer no ente arrecadador e aplicador. Por essa razão, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
A alternativa “A” está correta, pois apresenta o conceito relacionado ao Princípio Orçamentário do 
Equilíbrio de acordo com o Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume II, no 
item 3.2.5. Desta forma, o gabarito deverá ser mantido. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Apesar de todas as alternativas trazerem conceitos fortemente relacionados entre si, o enunciado da 
questão traduz o significado apresentado por Chiavenato (2006) para clima organizacional, o que 
mantém o gabarito divulgado. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Na referida questão, apenas a afirmação “III” é condizente com o real significado e propósito da gestão 
estratégica de pessoas, isso porque a afirmação “I” desconsidera a necessidade de vinculação entre há 
gestão estratégica de pessoas e a estratégia organizacional. A afirmação “II”, restringe o tema a 
análise da quantidade de pessoas necessárias às operações organizacionais, sendo que seu propósito 
vai além. E, por fim, a afirmação “IV” associa o objetivo principal da gestão estratégica de pessoas ao 
alcance dos objetivos individuais e não a serviço dos objetivos organizacionais, seu real objetivo. 
Diante do exposto, o gabarito deverá ser mantido. 
 
 
 
 
 
 



Município de Alvorada/RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 23/2015 

Aviso nº 11 – Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas 

 
4 

 

 

Realização: Fundação La Salle 

ANALISTA DE SISTEMAS 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A alternativa C é sempre correta, visto que, por padrão, a opção -15 é enviada ao processo no caso de 
nenhuma opção ser informada junto ao comando kill. A alternativa E está incorreta, visto que o 
comando kill -9 não é executado imediatamente se o processo alvo estiver executando uma chamada 
de sistema.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A questão não pergunta por todas as funções e modos de operação de um switch. A função citada no 
comando da questão é correspondente a uma das funções de um switch, por este motivo, a alternativa 
B está correta.  
 
Questão 36 –  
O termo “tradutor” não foi utilizado no item III, conforme alegado no recurso. Além disso, sugere-se ao 
candidato verificar a seguinte referência:  
PRICE, Ana Maria de Alencar; TOSCANI, Simão Sirineo. Implementação de linguagens de 
programação: compiladores. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2. Ed. 2001. 195 p. (Livros didáticos ; 9) 
ISBN 8524106395. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A alternativa E refere-se a polimorfismo, não ao conceito de classe. Portanto, está incorreta. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
O campo text pode armazenar textos de até 255 caracteres, independente da plataforma. A alternativa 
não diz respeito ao tamanho máximo de armazenamento do campo. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
O texto sobre coesão expresso na alternativa correta da questão foi baseado na definição  apresentada 
na seguinte referência: 
FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Fundamentos da ciência da computação. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. xiv, 560 p. ISBN 9788522110537. 
 
 
 
ARQUITETO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
O Gabarito Preliminar já apresenta a Alternativa A como correta. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
A bibliografia indicada (AZEREDO, Hélio A. de. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Blucher, 2006) 
apresenta ilustração referente ao tema da questão: formas para concreto armado. Questiona-se quanto 
ao nome e função do elemento apontado como “B”, indicado como Travessão. Consta na bibliografia: 
“Travessões - Peças de suporte empregados somente nos escoramentos dos painéis das lajes” e 
“Guias - Peças de suporte dos travessões (...) As tábuas de 2,50 x 30,00 m (1" x 12") podem também 
ser usadas como guias, trabalhando de cutelo, isto é, na direção da maior resistência. Nesse caso, os 
travessões são suprimidos”. Uma vez que a peça em questão está alinhada na parte superior da lateral 
da viga, não se trata de uma Guia suporte de Travessão, pois apoia diretamente os painéis de laje. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
De acordo com a NBR 9077: saídas de emergência em edifícios em seu artigo 4.7.8 Escadas com 
lanços curvos: “4.7.8.1 – As escadas com lanços curvos podem ser utilizadas em saídas de 
emergência quando: a) só atenderem a edificações com ocupações do grupo A (residencial). Desta 
forma, a alternativa B está CORRETA, e o enunciado da questão pede a indicação da alternativa 
INCORRETA. 
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Questão 39 – Gabarito mantido 
A bibliografia indicada cita a versão 2013 do software AutoCAD. Nesta e em outras versões, para 
colocar um Viewport em escala basta dar um duplo clique nele, digitar Zoom (ou Z) e digitar “n”XP, 
onde n expressa uma relação entre unidades do layout e do modelo. Não há necessidade de digitar “S” 
entre os dois procedimentos. 
 
 
Contador 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
O questionamento é gerado em função da expressão “até 12 meses” e não como “após o 
encerramento do exercício seguinte”.  
A definição de classificação de circulante constante da alínea “c” do item 66 do Pronunciamento 
Contábil 26 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis diz: “O ativo deve ser considerado como 
circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 
 

A) ... 
B) ... 
C) Espera-se que seja realizado até 12 meses da data do balanço; 
D) ...    “ (grifo nosso) 

 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A questão fala “após a evidenciação da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço 
Patrimonial”. A resposta pretendida pelo recurso seria “antes” da evidenciação. 
 
Questão 34 – Gabarito alterado para B 
Houve equívoco na indicação da alternativa correta por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação na ordem das alternativas. 
 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia sugerida - O tipo de concreto em cuja composição é encontrada elevada 
porção de pedras de grande tamanho é chamado concreto ciclópico. Portanto a assertiva está correta. 
O termo “pedra de mão”, também poderia ser utilizado como sinônimo, porém o termo “matacão” se 
refere a um tipo de formação rochosa que poderá ser aparente ou não. No caso de estar localizada no 
interior de um solo a sondagem deverá ser refeita. O termo matacão não é utilizado para a composição 
de concreto cicópico. 
 
Médico Geral Comunitário 
 
Questão 31 – Gabarito alterado para D. 
Houve equívoco na indicação da alternativa correta por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 35 – Gabarito alterado para E. 
Houve equívoco na indicação da alternativa correta por ocasião do gabarito preliminar. 
 
 
MÉDICO PEDIATRA 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
O teste do reflexo vermelho(TRV), ou popularmente conhecido como teste do olhinho consiste na 
emissão de luz de um oftalmoscópio, através dos olhos da criança. O reflexo desta luz  produz uma cor 
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avermelhada e contínua nos olhos saudáveis, que consideramos reflexo vermelho normal (em tons de 
vermelho, laranja ou amarelo) e significa que as principais estruturas internas do olho (córnea, câmara 
anterior, íris, pupila, cristalino, humor vítreo e retina) estão transparentes, permitindo que a retina seja 
atingida de forma normal. Na presença de alguma anomalia que impeça a chegada da luz à retina e a 
sua reflexão característica, o reflexo luminoso sofre alterações que interferem em sua coloração, 
homogeneidade e simetria binocular. É um exame que pode identificar a presença de diversas 
enfermidades visuais como a catarata congênita e o retinoblastoma. Diversas outras doenças também 
podem ser triadas por aplicação do TRV e confirmadas através de diagnóstico diferencial de 
leucocorias, como   o Glaucoma Congênito, a Doença de Coats, a Persistência Primária do Vítreo 
Hiperplásico – PVPH, Descolamento de Retina, Hemorragia Vítrea, Uveíte (Toxoplasmose, 
Toxocaríase), Leucoma e até mesmo Altas Ametropias. Idealmente os recém-nascidos de risco para 
retinopatia da prematuridade devem ser submetidos precocemente a uma avaliação mais especializada 
feita por oftalmologista com experiência em exame de mapeamento de retina em prematuros e 
conhecimento da doença para identificar a localização e as alterações retinianas sequenciais. 
Entretando, a TRV é recomentada a todos os recém-nascidos, e é capaz de identificar alterações no 
caso de retinopatia complicada com descolamento de retina sendo útil até que seja possível uma 
avaliação mais aprofundada. Portanto, as alternativas B, C, D, e E são verdadeiras. A única alternativa 
que satisfaz o enunciado da questão é a alternativa A, uma vez que o Glioma de nervo ótico não se 
apresenta situado nas estruturas internas do olho e  o método TRV não é util no seu diagnóstico. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
A alternativa A está incorreta, pois o recomendado é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. 
A alternativa B está incorreta, pois o leite materno acrescido de outros alimentos é recomendado até os 
2 anos de idade. 
A alternativa C está incorreta, pois o leite mais indicado para o prematuro, mesmo prematuro extremo, 
é o leite materno, sendo por vezes administrado por gavagem e precocemente como nutrição trófica. 
A alternativa E está incorreta, pois o posicionamento dos lábios sobre o mamilo leva a fissuras 
mamilares. Os lábios do bebê devem se posicionar sobre a auréola.  
Alternativa correta é a D. As fissuras mamilares são determinadas por posicionamento e pega 
inadequados, bem como técnica inadequada de amamentação e higiene excessiva (quando muito 
frequente e desnecessária) que leve a um processo irritativo sobre a pele do mamilo, assim como uso 
de cremes e óleos que causam reações alérgicas, uso de protetores de mamilo (intermediários) e 
exposição prolongada a forros úmidos. Também não se deve usar produtos que retirem a proteção 
natural do mamilo, como sabões, álcool ou qualquer produto secante. Uma adequada higiene pode ser 
feita com uso de algodão, com pouca frequência e levando em conta os aspectos supracitados. 
 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 32 – Gabarito anulado 
A Legislação utilizada na elaboração da questão foi publicada após a publicação do Edital. 
 
Questão 35 – Gabarito anulado 
A Legislação utilizada na elaboração da questão foi publicada após a publicação do Edital. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado 
A Legislação utilizada na elaboração da questão foi publicada após a publicação do Edital. 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A única alternativa incorreta na questão é a B, sendo essa a resposta que deveria ser assinalada, visto 
que o enunciado solicitou a INCORRETA. A legislação estadual no Rio Grande do Sul também inclui as 
doenças que afetam a fauna silvestre.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
A alternativa correta é a letra A, pois apesar de provocar DTA, a Entamoeba histolytica não produz 
toxina.  
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Procurador 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
O art. 741, II da legislação processual civil trata da inexigibilidade do título e não de sua exigibiidade, 
razão pela qual a alternativa D está equivocada. As demais estão contempladas no art. 741, CPC. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A resposta ao enunciado confirma-se nas afirmações trazidas pela alternativa C, uma vez que o art. 
145, CTN é expresso ao prever essas duas possibilidades, excetuando-se o sujeito ativo, não previsto 
em lei, e a autoridade de que trata a referida legislação, no mesmo dispositivo, é a administrativa e não 
a judiciária. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
Considerando a letra fria do artigo 203 do Código Tributário Nacional, a questão está respaldada em 
sua alternativa "C", por disposição expressa da legislação em comento. As demais estão em desacordo 
ao texto legal. 
 
Questão 39 – Gabarito alterado para letra A 
Por erro material, devido a equivoco na transcrição da alternativa correta por ocasião do gabarito 
preliminar, houve a retificação para a alternativa A. 
A alternativa A está incorreta, pois a legislação em comento (Lei 8397/92) refere o fato de "tendo 
domicílio certo, ausenta-se ou tenta ausentar-se, visando elidir o inadimplemento da obrigação", e não 
o "adimplemento", como consta na alternativa. As demais estão referenciadas pela legislação, em seu 
art.  2º. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado para letra D 
Por erro material, devido a equivoco na transcrição da alternativa correta por ocasião do gabarito 
preliminar, houve a retificação para a alternativa D. 
Pela leitura atenta do art. 667 do CPC somente a primeira afirmação está correta. 
As demais afirmações estão em desacordo ao texto legal. 
 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
A questão é passível de dubiedade no entendimento das assertivas. 
 
Químico 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa E está correta, pois um material heterogêneo como o solo, necessita de um processo de 
homogeneização para que a amostra de laboratório, encaminhada para análise, represente de maneira 
mais exata possível a composição e todo o material.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A alternativa D está correta, pois as afirmativas II e III são verdadeiras. A alternativa III está correta, 
pois devido ao fato das amostras gasosas serem de maneira geral, mais diluídas é necessário 
aumentar o caminho ótico (comprimento da célula que contém a amostra) para obter-se melhor a 
eficiência de detecção dos picos de absorção. 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de estar correta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A alternativa E está correta, porque os cromatogramas A e B apresentam diferentes resoluções e, 
também diferenças nos tempos de retenção das substâncias analisada. Esta diferença entre os tempos 
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de retenção obtidos nas duas colunas está relacionada às polaridades das substâncias e, somente se 
justifica pelo uso de colunas de diferentes polaridades, embora isto tenha melhorado a sua resolução. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALVORADA-RS, EM 14 DE JULHO DE 2015. 
 

  
Sergio Maciel Bertoldi, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 

 


