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MUNICÍPIO DE CANOAS / RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 58/2015 
 

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

 
 
O Prefeito do Município de Canoas/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  
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 05– Gabarito anulado 
O verbo – no enunciado da questão – encontra-se grafado de maneira incorreta. 
 
Questão 06– Gabarito anulado 
Na alternativa C, há dois vocábulos sublinhados, sendo o segundo deles uma preposição.  
 
Questão 07– Gabarito mantido 
A palavra “pessoa” possui 6 letras e 5 fonemas, pois o “ss” representa apenas um som, ocasionando – 
dessa forma – um dígrafo. Além disso, o vocábulo em questão têm três vogais, não possuindo nenhum 
encontro consonantal. 
 
Questão 10– Gabarito mantido 
A única alternativa em que o par de palavras é acentuado pela mesma regra é a da letra A, pois ambas 
seguem a regra do hiato. Na letra C, as apalavras, embora sejam paroxítonas, seguem regras 
diferentes.  
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
O art. 17, § único, do Estatuto do Idoso, não contempla a tutela, mas é expresso ao prever as demais 
alternativas. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 
O art. 250, do Estatuto Criança e do Adolescente prevê que a alternativa E é uma infração 
administrativa. As demais alternativas se referem aos crimes em espécie. 
 
Questão 13 – Gabarito anulado 
A questão é passível de dubiedade no entendimento. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
O art. 4º, II dispõe acerca da prevalência dos direitos humanos, como um dos princípios que rege o 
Brasil em suas relações internacionais. Logo, não consta no art. 5º da Constituição Federal. As demais 
alternativas contemplam incisos do art. 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. 
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Questão 18 – Gabarito mantido 
O art. 177 da Lei Orgânica do município não prevê a sanção do Prefeito municipal, mas é taxativa em 
contemplar as demais alternativas constantes na questão. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
A alternativa C está correta, pois é solicitado ao candidato determinar o número de anagramas da 
palavra GUARDA (que contém 6 letras e 2 repetições da letra “A”), o que é dado por 6!/2! = 720/2 = 
360. 
 
Informática 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Conforme documentação do Sistema Operacional, o atalho para realizar a função mencionada na 
questão é CTRL + ESC. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
Conforme documentação online do BrOffice, o atalho para selecionar o texto é o indicado no gabarito. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
Trata-se do modo de apresentação de slides, como é claramente especificado no enunciado da 
questão, e não do modo padrão de salvamento do Power Point. Portanto, o gabarito está correto, visto 
que a extensão é PPSX. Além disso, o ponto não faz parte do nome da extensão, é somente um 
separador utilizado pelo sistema operacional. 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para letra “E” 
Todas as alternativas estão corretas na questão. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
O fato de a fórmula ser aplicada na célula A8, ou B8, não muda o resultado da função =E(B2:B7). 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Guarda Municipal 
 
Questão 47 – Gabarito mantido 
A primeira, segunda e quarta assertivas são verdadeiras, pois em consonância com o art. 19 § 3º, Art. 
20 e Art. 21, respectivamente, da lei referida no enunciado, e a terceira assertiva é falsa, pois em 
dissonância com o disposto no parágrafo único do Art. 20 da mesma lei. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
A questão está em pleno acordo ao disposto no art. 3º da Lei n.º 13.022/2014, que estabelece o 
Estatuto Geral das Guardas Municipais. 
 
Questão 54 – Gabarito mantido 
Conforme dispõe Meirelles (2011), para a prática do ato administrativo há uma “condição primeira de 
sua validade, sendo que nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente 
sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo”. Nesse contexto, o autor está se referindo à 
competência e, portanto, não há qualquer equívoco na indicação do gabarito. 
 
Questão 58 – Gabarito alterado para letra “D” 
Houve equívoco na indicação do gabarito preliminar, de modo que a alternativa correta na questão é a 
letra “D” – a sentença está incorreta em sua 1ª parte e correta em suas 2ª e 3ª partes. 
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Questão 60 – Gabarito mantido 
De acordo com as alterações advindas da Lei n.º 12.961/2014, há nova redação ao § 4º do Art. 50 da 
Lei n.º 11.343/06, de modo que há previsão expressa de que “a destruição das drogas será executada 
pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e 
da autoridade sanitária”. Em sendo assim, a questão está de pleno acordo com o texto legal e, 
portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 78 – Gabarito mantido 
O conteúdo contemplado na questão está em pleno acordo aos conteúdos programáticos do cargo, eis 
que consta inserido na previsão do item “Direito Penal”. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 10 DE JUNHO DE 2015. 
 
 

  
Jairo Jorge da Silva, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 

 

 


