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CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES DO GABARITO
OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS

O Presidente da Câmara Municipal de Canoas, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que
segue:
1.

Das respostas aos recursos administrativos sobre questões do gabarito oficial das provas objetivas.

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01– Gabarito mantido
Embora “Poder Legislativo” não faça alusão a lugar, fica subentendido que o local onde “ficam representados seus
segmentos” é Câmara de Vereadores, portanto, neste contexto, o uso de “onde” está adequado. Já a forma verbal
“têm” é assim grafada por se tratar da terceira pessoa do plural do verbo “ter”.
Questão 02 – Gabarito mantido
“Mas ____ mudanças não ocorrem só na cidade” – A crase não se faz necessária, pois há apenas a presença de
artigo, acompanhando o substantivo feminino “mudanças”.
‘E pensando no melhor atendimento _____ demandas da população” – A crase é obrigatória, pois há presença de
preposição exigida pela construção da frase “e pensando no melhor atendimento a” e presença de artigo, devido
ao substantivo feminino “demandas”.
“A Câmara Municipal busca se adequar ____ exigências da sociedade” – A crase é obrigatória, pois há presença
de preposição exigida pelo verbo “adequar” e presença de artigo, devido ao substantivo feminino “exigências”.
Questão 09 – Gabarito mantido
A única alternativa que possui uma palavra proparoxítona e uma oxítona, respectivamente, é a letra C. Vejamos:
A) número (proparoxítona) – foram (paroxítona)
B) Municipal (oxítona) – poder (oxítona)
C) Câmara (proparoxítona) – até (oxítona)
D) Legislativo (paroxítona) – Executivo (paroxítona)
E) vereador (oxítona) – vereadores (oxítona).
Questão 13– Gabarito mantido
I – O texto não diz que “todos” se sentem desmotivados, portanto a afirmação é falsa.
II – A afirmação está comprovada, no texto, nas linhas 05 e 06.
III – No texto, conforme linhas 11 e 12, é dito para as pessoas buscarem atividades que lhe dêem prazer, não
sendo necessariamente atividades físicas.
Questão 14 – Gabarito mantido
Argumento de autoridade é a opinião de especialista para respaldar o que está sendo dito.
Questão 15 – Gabarito mantido
A presente questão está em conformidade com disposição do edital. Ademais, em nenhum momento o candidato
foi induzido a erro.
Questão 16 – Gabarito mantido
Esta parte da prova refere-se exclusivamente ao “Manual de Redação da Presidência da República”, sendo assim,
no referido texto, não há a possibilidade de tratar Reitores com o pronome Vossa Excelência.
Questão 17 – Gabarito mantido
A presente questão está em conformidade com disposição do edital. Ademais, em nenhum momento o candidato
foi induzido a erro.
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Questão 20 – Gabarito mantido
A presente questão está em conformidade com disposição do edital. Ademais, em nenhum momento o candidato
foi induzido a erro.

LEGISLAÇÃO
Questão 22 – Gabarito mantido
A letra “A” representa um direito individual e coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso IX da CRFB/1988, abaixo
reproduzido:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;”
Já as letras “B”, “C”, “D” e “D”, conquanto direitos fundamentais, não se classificam como individuais e coletivos,
uma vez que classificados como direitos sociais, nos termos do artigo 7º e incisos, respectivamente, V, VI, VII e
VIII, todos da CRFB 1988, abaixo reproduzidos.
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;”
Por esta razão, correto assinalar a letra “A”, que representa um direito individual e coletivo.
Questão 23 – Gabarito mantido
A assertiva I está correta, a teor do que preconiza o inciso XXXIII do artigo 5º da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”
A assertiva II está correta, a teor do que preconiza o inciso XXXIV, letra “a”, do artigo 5º da CRFB/1988, abaixo
reproduzido:
“XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”
A assertiva III está correta, a teor do que preconiza o inciso XXXV do artigo 5º da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
A assertiva IV está incorreta, a teor do que preconiza o inciso XXXVI do artigo 5º da CRFB/1988, uma vez que,
segundo aquele dispositivo, abaixo reproduzido, não há qualquer ressalva ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada, ainda que a lei assim o estabeleça. Observe-se:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
Deste modo, a alternativa correta a ser marcada é a de letra “A”, na medida em que reconhece que apenas as
assertivas I, II e III estão corretas.
Questão 26 – Gabarito mantido
A alternativa “A” está correta, nos termos do que estabelece o artigo 12, inciso I, letra “a”, da CRFB/1988, abaixo
reproduzido:
“Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a
serviço de seu país;”
A alternativa “B” está correta, nos termos do que estabelece o artigo 12, inciso II, letra “b”, da CRFB/1988, abaixo
reproduzido:
“Art. 12. São brasileiros:
(...)
II - naturalizados:
(...)
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)”
A alternativa “C” está correta, nos termos do que estabelece o §1º do artigo 12, da CRFB/1988, abaixo
reproduzido:
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“§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.”
A alternativa “D” está correta, nos termos do que estabelece o artigo 13, da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
“Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.”
A alternativa “E” está incorreta, uma vez que contraria expressamente os termos do que estabelece §2º do artigo
12, da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
“§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos
nesta Constituição.”
Note-se que, nos termos da parte final do dispositivo acima reproduzido, somente a Constituição é que poderá
estabelecer essa distinção, jamais a lei.
Assim, deve ser assinalada a alternativa “E”, porquanto veicula a alternativa INCORRETA.
Questão 27 – Gabarito mantido
A assertiva I está incorreta porquanto contraria, respectivamente, o caput, do artigo 14, da CRFB/1988, combinado
com o §1º, II, “a”, bem como o §4º, todos do mesmo artigo antes referido, e na medida em que a única restrição
política aos analfabetos se subsume à inelegibilidade.
A assertiva II está correta, nos termos do §1º, I, do artigo 14 da CRFB/1988.
A assertiva III está correta, nos termos do §2º, II, “a”, do artigo 14 da CRFB/1988.
A assertiva IV está correta, nos termos do §2º, do artigo 14 da CRFB/1988.
Observe-se, outrossim, os dispositivos constitucionais referidos na justificativa:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
(...)
§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
Deste modo, somente as assertivas II, III e IV estão corretas, nos termos da alternativa “D”.
Questão 28 – Gabarito mantido
A alternativa “A” está correta nos termos do disposto no artigo 18 da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
A alternativa “B” está correta nos termos do §3º, do artigo 18 da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada,
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
A alternativa “C” está incorreta, seja porque não é a lei municipal que deve disciplinar a criação, a incorporação,
fusão e o desmembramento de Municípios, e sim lei estadual, seja porque tal se dá em período determinado por
Lei Complementar Federal, tal qual disciplinado no §4º, do artigo 18 da CRFB/1988, abaixo reproduzido:
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do
período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.
As alternativas “D” e “E” estão corretas à luz, respectivamente, dos incisos II e III do artigo 19 da CRFB/1988,
abaixo reproduzidos:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
Deste modo, é a alternativa incorreta a lançada na letra “C” do enunciado da questão.
Questão 31 – Gabarito mantido
A alternativa “A” está incorreta porquanto o artigo 29 da CRFB/1988, estabelece que os Municípios serão regidos
por Lei Orgânica, e não por Constituição Municipal. Observe-se o conteúdo do dispositivo constitucional invocado:
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Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
A alternativa “B” está incorreta, haja vista que, tanto os Prefeitos, como Vice-Prefeitos e Vereadores terão
mandatos de quatro anos, nos termos do inciso I, do artigo 29 da CRFB, a seguir reproduzido:
I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e
simultâneo realizado em todo o País;
A alternativa “C” está correta nos termos do inciso III, do artigo 29 da CRFB/1988, abaixo:
III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;
A alternativa “D” está incorreta, porquanto contraria expressamente o disposto no inciso II, do artigo 29 da
CRFB/1988, a seguir reproduzido:
II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do
mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil
eleitores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de1997)
Assim, os Municípios com mais de duzentos mil eleitores já se submetem às regras aplicáveis para a eleição
presidencial, e não acima de quinhentos mil, como afirmado no enunciado da alternativa,
A alternativa “E” está incorreta, uma vez que contraria as fixações definidas no inciso IV, do artigo 29 da
CRFB/1988, abaixo:
IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito) (Vide ADIN 4307)
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 2009)
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil)
habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil)
habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta
mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e
vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000
(cento sessenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até
300.000 (trezentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000
(quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de
até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000
(setecentos cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de
até 900.000 (novecentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000
(um milhão e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de
até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de
até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de
2009)
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e
de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e
de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e
de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de
2009)
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil)
habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até
4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até
5.000.000 (cinco milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até
6.000.000 (seis milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
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v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até
7.000.000 (sete milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até
8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)
x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
Assim, correta a alternativa “C”
Questão 32 – Gabarito alterado
As assertiva I está incorreta, posto que a eleição se dará bianualmente, nos termos do inciso I, do artigo 18 da Lei
Orgânica Municipal, abaixo reproduzida:
Art. 18 É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
I - eleger sua Mesa bianualmente;
A assertiva II está correta, na linha do disposto no inciso II, do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, abaixo
reproduzida:
Art. 18 É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
II - elaborar seu Regimento Interno;
A assertiva III está correta, na linha do disposto no inciso IV, do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, abaixo
reproduzida:
Art. 18 É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
IV - emendar a Lei Orgânica ou reformá-la;
A assertiva IV está correta, nos termos do inciso XV, do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, abaixo reproduzida:
Art. 18 É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
XV - criar Comissão Parlamentar de Inquérito;
Logo, as assertivas II, III e IV estão corretas, de maneira que a alternativa “D” é a que corretamente deve ser
assinalada.
Questão 33 – Gabarito mantido
A alternativa “A” apresenta uma competência do Presidente da Câmara de Vereadores, porquanto de acordo com
o inciso I, do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Canoas, abaixo reproduzido:
Art. 31 Compete ao Presidente da Câmara:
I - representar a Câmara em juízo e fora dele;
A alternativa “B” não apresenta uma competência do Presidente da Câmara de Vereadores, porquanto
competência privativa do Prefeito Municipal, nos termos do inciso V, do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de
Canoas, abaixo reproduzido:
Art. 66 Compete privativamente ao Prefeito:
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
A alternativa “C” apresenta uma competência do Presidente da Câmara de Vereadores, porquanto de acordo com
o inciso II, do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Canoas, abaixo reproduzido:
Art. 31 Compete ao Presidente da Câmara:
II - dirigir os trabalhos do Plenário;
A alternativa “D” apresenta uma competência do Presidente da Câmara de Vereadores, porquanto de acordo com
o inciso III, do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Canoas, abaixo reproduzido:
Art. 31 Compete ao Presidente da Câmara:
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
A alternativa “A” apresenta uma competência do Presidente da Câmara de Vereadores, porquanto de acordo com
o inciso VII, do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Canoas, abaixo reproduzido:
Art. 31 Compete ao Presidente da Câmara:
VII - apresentar ao Plenário, até o dia 15 (quinze) de cada mês, o balancete relativo às verbas recebidas e às
despesas do mês anterior; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 16, de 06 de outubro de 2011)
Assim, a alternativa “B” é aquela que não apresenta uma competência do Presidente da Câmara de Vereadores,
segundo a Lei Orgânica do Município de Canoas.
Questão 35 – Gabarito mantido
As alternativas “A”, “B”, “C” e “E” estão descritas no quanto disposto no artigo 10 do Estado do Servidor Público do
Município de Canoas, ao passo que não é hipótese de provimento de cargo público a indicação, razão pela qual os
cargos públicos não poderão ser providos por indicação, do que resulta a alternativa “D” a que deve ser
assinalada. Observe-se o dispositivo abaixo reproduzido:
Art. 10 Os cargos públicos serão providos por:
I - nomeação;
II - promoção;
III - transferência;
IV - reintegração;
V - readmissão;
VI - aproveitamento;
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VII - reversão;
MATEMÁTICA
Questão 36 – Gabarito mantido
A alternativa “B” está correta, pois “a” pode assumir valores 2, 5 e 8. Logo, a soma destes valores é 15. Salienta-se
que o número 23a5 não é um cálculo, mas sim um número de fato como mencionado no enunciado. Além disso,
ao solicitar que o número seja divisível por 3 e por 5, é, de acordo a língua portuguesa, necessário que o número
seja divisível por ambos números simultaneamente devido a conjunção aditiva “e”.
Questão 37 – Gabarito mantido
O enunciado é claro ao afirmar que é necessário que as entregas sejam divididas, e de acordo a língua
portuguesa, entende-se que cada uma seja dividida por si só, e não unidas para depois realizar uma única divisão.
Conceitualmente, dividir números da maior maneira possível, de forma comum, é calcular o máximo divisor
comum. Logo mdc(156,234) = 78.
Questão 38 – Gabarito mantido
O enunciado, ao afirmar que

dos funcionários são mulheres, deixa claro que o termo está sendo utilizado para

tratar como “funcionários” os empregados em geral da referida empresa. Logo, é de grande equívoco dizer que o
termo “funcionários” refere-se a empregados masculinos neste enunciado devido à abordagem inicial desta
questão. Portanto, vem que ¼ de 2/5 = 2/20 = 1/10, conforme o gabarito apresentado.
Questão 39 – Gabarito mantido
O quadrado mágico deveria ser completado da seguinte forma, a fim de que a soma das linhas, colunas e
diagonais resultassem no mesmo valor que é 15.
Questão 40 – Gabarito mantido
A equação do primeiro grau apresentada possui uma solução única que é x = 14. Portanto, é um múltiplo de 7.
Além disso, o conceito de quadrado perfeito está englobado em números reais, respeitando o edital.
Questão 43 – Gabarito mantido
A questão aborda os números reais acerca de suas operações e propriedades, conforme o edital.
Questão 45 – Gabarito mantido
Supondo que a medida do comprimento seja x, tem-se então que a largura é igual a x+3. Portanto, x(x+3) = 154 
x = 11. O que implica que o perímetro seja 11+11+14+14=50 cm.

INFORMÁTICA
Questão 46 – Gabarito mantido

A questão deve ser mantida, pois o conceito abordado na questão envolve conceitos básicos Redes de
Computadores, que estava previsto no edital. A questão foi formulada segundo a bibliografia indicada
no Edital, explorando os conceitos básicos de Redes. Tanto as WAN, MAN e LAN são conceitos
básicos de Redes de Computadores.
Questão 47 – Gabarito mantido

Conforme disponibilizado no site da Microsoft (http://windows.microsoft.com/pt-br/windowsvista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts) seguem as imagens dos atalhos retirados do próprio site.
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Questão 49 – Gabarito mantido

A questão está em conformidade com o conteúdo proposto para o concurso:
Fundamentos da Computação: conceitos básicos de informática, componentes funcionais de
computadores (hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de
dados; e com embasamento na bibliografia indicada para tal:
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Prentice-Hall, 2008.
Portanto, a questão é pertinente e contempla as especificações do cargo pretendido.
Os conceitos expressos nas afirmações podem ser confirmados, segundo a literatura da área:
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Prentice-Hall, 2008.
Especificamente, na página 94 do livro referido, encontra-se o texto “... a CPU consiste em duas partes:
unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Cada parte tem uma função específica.”
Questão 50 – Gabarito anulado

A questão deve ser anulada, pois o cenário previsto contempla o Microsoft Outlook Express e não o
Microsoft Outlook como descrito no enunciado.

Canoas/RS, 08 de janeiro de 2015.

Câmara Municipal de Canoas
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