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MUNICÍPIO DE CANOAS / RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 60/2015 
 

AVISO Nº 10 – 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 – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO  
 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 
Complementos verbais são aqueles exigidos pelos verbos, logo, a frase destacada não é solicitada por 
nenhum verbo. Além disso, traz a ideia de tempo. Sendo assim, a única classificação correta é a da 
letra C. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
A conjunção “embora”, dentro do contexto em que se insere, estabelece ideia de concessão. 
 
Questão 06 – Gabarito alterado para letra B 
A primeira assertiva é falsa, pois o vocábulo “estrada” limita o número de veículos a apenas uma via. A 
segunda também é falsa, pois o verbo “existir” está no presente. O texto não informa se os benefícios 
ainda são concedidos pelo governo. A terceira é verdadeira, conforme o último parágrafo do texto.  
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
Encontramos a resposta para o item I no quinto parágrafo do texto. No item II, um aumento de mais de 
cinco mil mortes é, sim, considerado significativo. O item II anula o III. 
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
A resposta está expressamente prevista no art. 122, do ECA, cuja disposição refere a internação como 
medida privativa da liberdade ao adolescente infrator, nos termos do enunciado. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 
O Art. 136, VIII do ECA, dispõe expressamente acerca da atribuição do Conselho Tutelar para 
requisitar as certidões que tratam do enunciado. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O art. 39, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Canoas é expresso no que tange à votação mínima 
trazida no enunciado da questão.  
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Questão 17 – Gabarito mantido 
A resposta ao enunciado está contemplada no art. 23, IV da Lei Orgânica do município de Canoas. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
A questão pretende verificar os conhecimentos do candidato sobre porcentagem. De fato, ocorre 
primeiro um aumento de 20% sobre o valor inicial e após um aumento de 15% sobre o valor atualizado 
da Mercadoria A. Porém como estes aumentos não foram sobre o mesmo valor base (observe que 
ambos ocorreram sobre valores diferentes), então não se pode somar estas porcentagens a fim de 
calcular o aumento total. Para resolver corretamente, a questão questiona sobre o aumento total sobre 
o valor inicial após estas duas operações. Inicialmente a mercadoria A custava R$ 150,00 e passou a 
custar R$ 207,00. Logo houve um aumento de R$ 57,00, o que corresponde a 38% do valor inicial.  
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
A conjunção “mas” na proposição apresentada tem valor equivalente ao do conectivo lógico “e”. Logo a 
negação de uma sentença do tipo “p ^ ~q” ( p e não q) é dada por “~p v q” (não p ou q), isto é, a 
negação seria “Arthur não comprou um carro ou João anda de bicicleta”, o que está expresso na 
alternativa A.  
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
Para resolver esta questão é necessário analisar todas as possibilidades que ambas afirmações 
permitem: 
Abaixo encontram-se as possibilidades que representam as proposições mencionadas no enunciado:  
(Considere os círculos abaixo como os conjuntos de “problemas” classificados de acordo com a 
nomenclatura associada a cada cor).  

 
 
A única alternativa que sempre será válida em qualquer possibilidade é a apresentada na alternativa D. 
A alternativa C não está correta, pois na quarta representação não existem problemas que são fáceis 
de resolver e não sejam complexos. A alternativa E também não está correta, vide a primeira 
representação. Nota: A questão não é de interpretação pessoal sobre o significado e sim sobre a lógica 
do problema. Vide a teoria de lógica.  
 
Questão 24 – Gabarito mantido 
A questão testa o candidato quanto aos seus conhecimentos sobre a teoria dos conjuntos. Como 10 
entrevistados disseram não utilizar nenhum dos produtos, é verdade que 90 entrevistados utilizam pelo 
menos um dos produtos. Seja n(A) o número de entrevistados que utilizam o produto A, n(B) o número 
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de entrevistados que utilizam o produto B, n(A U B) o número de entrevistados que utilizam A ou B, e 

n( A  B) o número de entrevistados que utilizam A e B; da Teoria dos conjuntos decorre que: 

n( A  B) = n(A) + n(B) - n(A U B ) = 50 + 60 – 90 = 20 
Logo o diagrama de Venn que representa esta situação é 
 

 
Portanto 40 entrevistados responderam utilizar APENAS o produto A, logo a porcentagem é 40/100 = 
40%. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
A questão pode ser resolvida utilizando diversos conteúdos matemáticos, como por exemplo: 
progressão aritmética, critérios de divisibilidade, entre outros. Porém, a questão também pode ser 
resolvida utilizando a noção de razão que é cobrada pelo edital. A razão entre A e B é dada como 
sendo a divisão de A por B, isto é, A/B. Se calcularmos a razão de 2014 e 4 obtém-se 503,5. Portanto, 
como a Copa ocorre a cada 4 anos, a razão entre os próximos anos e 4 devem também resultar em um 
valor do tipo “…,5”.  
Ao calcularmos as razões entre os anos apresentados na alternativa e 4, obtemos: 
2046/4 = 511,5 
2078/4 = 519,5 
2104/4 = 526 
2150/4 = 537,5 
2202/4 = 550,5 
Logo a única alternativa que não apresenta um ano possível de ser um ano de Copa do Mundo é a 
expressa na alternativa C. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
Sabendo que APENAS um dos três mentiu, observamos as suposições a seguir: 
I)João mentiu e Paula e Carlos falaram a verdade. Isto não pode ocorrer, pois Paula diz que não é a 
mais alta e Carlos diz que não é o mais baixo. Logo João seria mais baixo que Carlos e mais alto que 
Paula em simultâneo o que é impossível. Logo não é possível tal situação.  
II)Paula mentiu e João e Carlos falaram a verdade. Isto também não pode ocorrer, pois João diz que 
possui altura de 1,70m e diz que é o mais baixo, o que contradiz a frase da Carlos que possui 1,60m. 
Logo não é possível esta situação. 
Logo, entre as possibilidades, a única que pode ser verídica é a que segue: 
I) Carlos mentiu e João e Paula falaram a verdade. João possui 1,70m e é o mais baixo, Paula possui 
1,75m e não é a mais alta. Logo o mais alto é Carlos. 
NOTA: Não necessariamente a altura por eles mencionada está correta, a pessoa pode ter mentido 
neste valor. A afirmação é mentira quando qualquer uma das informações prestadas não confere com 
a realidade. 
 
 
 
Informática 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
O fato da supressão da palavra principal no texto base da questão não impossibilita a compreensão 
das assertivas, visto que o comando claramente se refere à memória principal. Além disso, memória 
principal é, por definição, volátil, ou seja, não mantém informações armazenadas após a máquina ser 
desligada. Portanto, o gabarito informado está correto. 
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Questão 32 – Gabarito mantido 
A placa de vídeo é um dispositivo que comunica-se com um periférico, no caso, o monitor. Entretanto, 
ela é parte do sistema computacional, comunicando-se diretamente com a placa mão e, portanto, não 
pode ser considerada como um periférico. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
Existe mais de uma forma de realizar a tarefa, entretanto, somente uma das formas é apresentada na 
alternativa. As demais alternativas não podem ser utilizadas para realizar a tarefa descrita, portanto, 
mantém-se a alternativa D como correta. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
No protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), o qual é utilizado por qualquer software 
gerenciador de e-mails, incluindo-se o Outlook, o campo DE é obrigatório. O fato de o Outlook poder 
preencher automaticamente o campo não invalida sua necessidade. O campo Para não é obrigatório, 
visto que um e-mail pode ser enviado através do preenchimento dos campos Cc e/ou Bcc, sem que o 
campo Para seja preenchido. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Todos os documentos criados obrigatoriamente são baseados em um modelo. Mesmo os documentos 
em branco utilizam modelo do Microsoft Word. 
 
Questão 38 – Gabarito anulado 
A questão apresenta erro de digitação, inviabilizando a possibilidade de haver alternativa passível de 
estar correta.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
O caminho utilizado como resposta correta foi obtido na ajuda online do software, que foi a bibliografia 
recomendada no edital do concurso. Essas informações podem ser confirmadas em  
http://br.mozdev.org/ajuda/. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
Técnico Municipal/Técnico Administrativo 
 
Questão 41 – Gabarito mantido 
As afirmativas I, III e IV estão corretas, pois elas traduzem preceitos constantes na lei nº 8.666/93 e 
que devem ser obrigatoriamente seguidos em licitações e processos da Administração Pública, sendo 
apenas a afirmativa II incorreta. Por essa razão, o gabarito deverá ser mantido. 
 
Questão 44 – Gabarito anulado 
A questão, conforme bibliografia mencionada e argumentação apresentada em recurso, possui duas 
alternativas consideradas incorretas em relação a lei nº 8.666/93, o que prejudica a resposta a questão. 
Desta forma, a questão deverá ser anulada.  
 
Questão 47 – Gabarito anulado 
Conforme bibliografia mencionada, não há alternativa que contemple todas as afirmações corretas, 
assim como a omissão da expressão “sempre que possível” no enunciado da questão tornar 
prejudicada a análise do candidato. Por essas razões expostas, a questão deverá ser anulada.  
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
A alternativa “C” é a correta, pois a quantidade de cartuchos a serem comprados por pedido é de 32 
cartuchos, o que é calculado pela fórmula do lote econômico de compra. Por essa razão, o gabarito 
deve ser mantido. 
 

http://br.mozdev.org/ajuda/
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Questão 51 – Gabarito mantido 
A referida questão, com base nas exigências estabelecidas pela Constituição Federal, demais leis e 
resoluções da esfera federal, solicita ao candidato que assinale a alternativa que indica o percentual 
máximo que o município pode comprometer da sua receita corrente líquida, em cada período de 
apuração, com despesa total com pessoal, o que está corretamente indicado na alternativa “C”. Essa 
informação consta na bibliografia sugerida Contabilidade Pública na Gestão Municipal (Andrade, 2013), 
na página 196. Cabe ressaltar que há percentuais específicos para determinadas esferas da 
Administração Pública, tais como a União, Estados, Distrito Federal e também para o Poder Legislativo, 
como por exemplo, para a Câmara Municipal de Vereadores. Por essa razão, o gabarito deverá ser 
mantido. 
 
Questão 53 – Gabarito mantido 
Todas as alternativas, com exceção da letra “D”, e que por isso é a alternativa a ser assinalada, trazem 
exemplos de siglas em consonância com a padronização estabelecida pelo Manual de Redação do 
Município de Canoas, no seu capítulo 3, item 1, e que devem ser adotadas pelos órgãos da 
administração direta e indireta municipais. Diante disso, o gabarito deverá ser mantido. 
 
Questão 55 – Gabarito anulado 
A ausência da continuidade do parágrafo presente na bibliografia mencionada na alternativa “B”, torna 
prejudicado o sentido da alternativa. Sendo assim, a questão deverá ser anulada. 
 
Questão 56 – Gabarito anulado 
De acordo com a bibliografia citada, apesar do método duplex ser o único método de arquivamento que 
possui documentação dividida em classes, conforme os assuntos, partindo-se do gênero para a 
espécie e desta para a minúcia, ele é uma subdivisão do método ideográfico, também chamado de 
método de arquivamento por assunto, o que torna as alternativas “A” e “D” corretas. Por essa razão, a 
questão deverá ser anulada. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração, conforme 
consta no edital do certame e cuja bibliografia sugerida aos candidatos sobre esse conteúdo é o livro 
Princípios da Administração (Chiavenato, 2006) em sua integralidade. A questão aborda o Modelo 
Burocrático, apresentado pelo autor no capítulo 8 e, em especial, as informações constantes na página 
139 da referida bibliografia. A questão solicita ao candidato que indique quais afirmações traduzem as 
características da Burocracia e não as suas disfunções, pois as disfunções distorcem as características 
e modificam o sentido do modelo. Dessa forma, apenas as afirmações “II” e “IV” apresentam 
características da burocracia nas organizações, segundo a Teoria de Max Weber e conforme consta na 
bibliografia indicada. O excesso de formalismo e papelório é uma disfunção encontrada nas 
organizações em que a característica da burocracia que aponta para o caráter formal da comunicação 
não é atingida de maneira eficiente e eficaz, produzindo, com isso, excessos de papelário que vão 
além do necessário a organização.  
 
Questão 62 – Gabarito mantido 
A alternativa “B” é a correta, pois é uma das características que deve estar presente na redação oficial, 
de acordo com o Manual de Redação Oficial do Município de Canoas, e que versa sobre a 
necessidade de obedecer à uniformidade das comunicações oficiais, no que tange à polidez e 
civilidade no enfoque da matéria abordada, de acordo com esse manual. Por esse motivo, o gabarito 
deverá ser mantido. 
 
Questão 63 – Gabarito mantido 
Estabelecer a diferença entre os custos fixos e variáveis relacionados ao custo com transporte, 
segundo Ballou (2006), na página 164, é um processo difícil, entretanto, segundo o autor é importante 
para fins de precificação do transporte. Por essa razão, é aconselhável, de acordo com o autor, 
considerar custos fixos aqueles custos cujo volume normal de operações do transportador são 
constantes, dentre os quais o equipamento de transporte, presente na alternativa “A”, está incluído e 
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condiz com a alternativa correta para a questão. As demais alternativas, segundo o autor, são todos 
custos variáveis. Por isso, o gabarito deverá ser mantido.  
 
Questão 68 – Gabarito anulado 
De acordo com o Manual de Redação do Município e argumentação apresentada em recurso, em 
alguns tipos de comunicação oficial a data deverá ser apresentada por extenso, sendo assim, além da 
alternativa “D” constante no gabarito preliminar, a alternativa “C” também está correta, com isso, a 
questão deve ser anulada.  
 
Questão 71 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração, conforme 
consta no edital. A questão aborda os níveis de planejamento segundo a Teoria Neoclássica da 
Administração, algo vigente em organizações públicas e privadas até os dias atuais. Ao atuar no 
contexto administrativo de uma organização, como é o caso do cargo de Técnico Administrativo objeto 
desse certame, faz-se necessário conhecer esses princípios para o exercício e compreensão das 
atribuições inerentes ao cargo. Diante disso, o gabarito deverá ser mantido. 
 
Questão 75 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração e cuja 
bibliografia sugerida aos candidatos é o livro Princípios da Administração (Chiavenato, 2006) em sua 
integralidade. A questão aborda aspectos da Teoria da Contingência, presente na página 267 da 
referida bibliografia. Esses aspectos estão presentes nas organizações públicas e privadas até os dias 
atuais. Ao atuar no contexto administrativo de uma organização, como é o caso do cargo de Técnico 
Administrativo objeto desse certame, faz-se necessário conhecer esses aspectos para compreensão 
das organizações e o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Diante disso, o gabarito deverá ser 
mantido. 
 
Questão 77 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração, conforme 
consta no edital do certame e cuja bibliografia sugerida é o livro Princípios da Administração 
(Chiavenato, 2006) em sua integralidade. A questão aborda os tipos de departamentalização, 
apresentados pelo autor nas páginas 117 a 123 da referida bibliografia. A questão trata de aspectos 
presentes em organizações privadas e, frequentemente, nas públicas. Dada a atuação do cargo objeto 
desse certame em um contexto administrativo, torna necessário o conhecimento sobre esses aspectos 
das organizações para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Por essa razão, o gabarito 
deverá ser mantido. 
 
Questão 78 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração, conforme 
consta no edital do certame e cuja bibliografia sugerida aos candidatos é o livro Princípios da 
Administração (Chiavenato, 2006) em sua integralidade. A questão aborda uma das mais conhecidas 
teorias da motivação, a Teoria de Maslow, abordada pelo autor nas páginas 170 e 171 da referida 
bibliografia. A questão contempla as necessidades humanas, cujo reflexo é visivelmente percebido nos 
processos de trabalho dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas. A compreensão é 
importante para o desempenho das atribuições inerentes aos cargos administrativos, como é o caso do 
cargo objeto desse certame. Por essa razão, o gabarito deverá ser mantido. 
 
Questão 79 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração, conforme 
consta no edital do certame e cuja bibliografia sugerida é o livro Princípios da Administração 
(Chiavenato, 2006) em sua integralidade. A questão aborda as características da organização informal, 
apresentadas pelo autor na página 73 da referida bibliografia. A organização informal, ou natural, 
juntamente com a organização formal, ou também chamada de racional, determinam os contextos em 
que são percebidos os comportamentos das pessoas no trabalho nas organizações. Para a atuação no 
cargo objeto desse certame em um contexto administrativo, faz-se importante o conhecimento sobre 
esses aspectos das organizações. Por essa razão, o gabarito deverá ser mantido. 
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Questão 80 – Gabarito mantido 
O conteúdo programático abordado na questão diz respeito aos princípios da administração, conforme 
consta no edital do certame e cuja bibliografia sugerida é o livro Princípios da Administração 
(Chiavenato, 2006) em sua integralidade. A questão aborda um dos enfoques mais utilizados pela 
administração e apresentados pelo autor na página 100 da referida bibliografia. Na administração atual, 
tanto no contexto privado quanto no público, a administração por objetivos tem sido muito utilizada, 
pois enfoca o aspecto do resultado nas organizações. Por essa razão, o gabarito deverá ser mantido. 
 
Técnico Municipal/Técnico em Fiscalização 
 
Questão 44 – Gabarito mantido 
O recurso não se refere à questão mencionada. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido 
De acordo com o Artigo 99 do Código de Posturas do Município de Canoas sempre que forem 
realizadas obras no alinhamento das vias públicas, os fechamentos dessas obras, mesmo que 
realizadas com tapumes provisórios não devem ocupar mais do que 50% do passeio (metade). A 
questão não busca interrogar excepcionalidades da regra do Código de Posturas do Município, mas 
sim a regra geral, que deve ser a análise de cotidiano do Fiscal. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido 
Dentre as assertivas apresentadas I, II e III, são documentos típicos do Projeto executivo os 
documentos apresentados em I - Locação e II - Plantas, cortes e fachadas, a assertiva III – situação, 
não é definido como um documento típico do Projeto Executivo, de acordo com a NBR 6492 - 
Representação de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994, que está indicada no Edital 
como Bibliografia Sugerida. 
 
Questão 60 – Gabarito mantido 
A questão aborda tema do conteúdo programático e tem origem em uma das Bibliografias sugeridas 
pelo Edital. A questão não aborda qualquer tipo de cálculo, tampouco de complexidade. 
 
Questão 66 – Gabarito mantido 
As assertivas fazem parte da política nacional do meio ambiente, estão expressas no Decreto N° 
99.274, de 06 de junho de 1990. O tema faz parte do Conteúdo Programático. A Legislação faz parte 
da bibliografia sugerida.  
 
Questão 67 – Gabarito mantido 
A assertiva III está correta de acordo com o Artigo 42 do Decreto N° 99.274, de 06 de junho de 1990. 
Art. 42. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de 
compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à adoção de 
medidas específicas para cessar e corrigir a degradação ambiental.  
 
Questão 68 – Gabarito mantido 
A questão trata de tema indicado no Conteúdo Programático explicitado no Edital. - Noções de 
Arquitetura e Meio Ambiente. Licença e Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados - 
Recebimento das obras. Habite-se. Legislação Municipal. Condições Gerais das Edificações. 
Elementos básicos de projeto. São conteúdos importantes para a realização das tarefas de 
Fiscalização. A elaboração das questões não está limitada exclusivamente à “Bibliografia Sugerida” no 
Edital, por isso é “sugestiva”. 
 
Questão 69 – Gabarito mantido 
A assertiva I está correta de acordo com o Artigo 14 da Lei nº 9.605/98 que dispõe sobre os crimes e 
infrações administrativas contra o meio ambiente. Brasília, 1998. 
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
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II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada; 
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; 
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. 
Demais assertivas corretas, desta forma a alternativa correta é a letra “A”, conforme consta no gabarito. 
 
Questão 70 – Gabarito mantido 
Na assertiva I a definição apresentada é de educação ambiental não-formal, de acordo com o Artigo 
13. 
Da Educação Ambiental Não-Formal. 
Art. 13 Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à 
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na 
defesa da qualidade do meio ambiente. 
Portanto a assertiva está incorreta, as demais alternativas são corretas, desta forma a alternativa 
correta é a letra “C”, conforme consta no gabarito. 
 
Questão 75 – Gabarito mantido 
A questão trata de tema indicado no Conteúdo Programático explicitado no Edital. - . Noções de 
Arquitetura e Meio Ambiente. Recebimento das obras. Habite-se. Condições Gerais das Edificações. 
Elementos básicos de projeto. Símbolos e Convenções. São conteúdos importantes para a realização 
das tarefas de Fiscalização. A elaboração das questões não está limitada exclusivamente à 
“Bibliografia Sugerida” no Edital, por isso a mesma é “sugestiva”. 
 
Questão 78 – Gabarito alterado para letra D 
A questão trata de tema indicado no Conteúdo Programático explicitado no Edital. - Noções de 
Arquitetura e Meio Ambiente. Licença e Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados - 
Recebimento das obras. Habite-se. Legislação Municipal. Condições Gerais das Edificações. 
Elementos básicos de projeto. Símbolos e Convenções. São conteúdos importantes para a realização 
das tarefas de Fiscalização. A elaboração das questões não está limitada exclusivamente à 
“Bibliografia Sugerida” no Edital, por isso a mesma é “sugestiva”. 
 
Questão 80 – Gabarito mantido 
A questão trata de tema indicado no Conteúdo Programático explicitado no Edital. - Licença e 
Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados - Recebimento das obras. Habite-se . 
Elementos básicos de projeto. Projeto de Reforma e Modificação. Condições Gerais das Edificações. 
São conteúdos importantes para a realização das tarefas de Fiscalização. A elaboração das questões 
não está limitada exclusivamente à “Bibliografia Sugerida” no Edital, por isso a mesma é “sugestiva”. 
 
 
Técnico Municipal/Técnico em Trânsito e Transportes 
 
Questão 47 – Gabarito mantido 
Segundo Houaiss (2009), as palavras “considerar” e “independente” possuem sentidos diversos. 
Vejamos:  
Considerar ter ou levar em conta; tomar em consideração; atentar para ter em alta conta; respeitar.  
Independente que não se submete a injunções de ordem econômica, afetiva, moral ou social que não 
está relacionado com ou subordinado a outra coisa. 
 
 
Questão 61 – Gabarito mantido 
Embora a redação dos artigos que embasam a questão tenha sido alterada por força da Lei N. 13.103, 
de 02 de março de 2015, conforme expressamente previsto no Edital do certame, “deve ser 
considerada a legislação vigente, incluindo alterações e atualizações até a data da publicação do Aviso 
de Abertura de Inscrições (Edital de Abertura)”, que ocorreu em 23 de fevereiro de 2015. 
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Questão 62 – Gabarito mantido 
Ao prever, expressamente em seu enunciado, que a questão deve ser analisada à luz do Código de 
Trânsito Brasileiro, sendo que a mesma está plenamente de acordo com o Art. 70, caput e parágrafo 
único, bem como conforme o disposto no Art. 71 dessa legislação, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 66 – Gabarito mantido 
De acordo com a legislação específica do município de Canoas, o Condutor Auxiliar de transporte 
coletivo de alunos da rede pública e privada de educação básica, com o embarque e desembarque 
nesse município, deve ter idade superior a 21 (vinte e um) anos.  
 
Questão 68 – Gabarito anulado 
Embora a questão em tela esteja plenamente de acordo ao disposto no Art. 261 do Código de Trânsito 
Brasileiro, conforme previsto em seu enunciado, a fim de possibilitar sua resolução sem induzir ao erro, 
a mesma carece de informações constantes da parte final do referido dispositivo, o que não constou 
em sua respectiva apresentação. 
 
Questão 69 – Gabarito mantido 
Ao prever em seu enunciado que a questão deve ser analisada à luz da Resolução 231/2007, sendo 
que a mesma está plena e expressamente de acordo com os Arts. 8º e 9º dessa legislação, o gabarito 
deve ser mantido. 
 
 
Técnico Municipal/Técnico em Condução e Operação de Veículos e Máquinas 
 
Questão 62– Gabarito anulado 
Devido a erro de digitação que consta da segunda afirmativa apresentada na questão, a mesma pode 
induzir o candidato ao erro e, portanto, necessária sua anulação. 
 
 
Técnico Municipal/Técnico Ambiental 
 
Questão 46 – Gabarito mantido 
A assertiva “II” da questão 46 está correta. Como a questão trata de processos de tratamento biológico, 
que contemplam sistemas aeróbios e anaeróbicos de tratamento de águas residuárias, é correto 
afirmar que estes sistemas dependem da ação de microrganismos aeróbios e anaeróbios. Ainda, os 
sistemas aeróbio e anaeróbio de tratamento de efluentes podem ser empregados em uma mesma 
estação de tratamento de efluentes – ETE para atendimento aos padrões de lançamento exigidos pela 
legislação ambiental vigente. 
 
Questão 59 – Gabarito mantido 
A assertiva “III”, da questão 59 está adequada. Ela é falsa, pois os aterros sanitários apresentam risco 
de contaminação do lençol freático, sendo considerados uma desvantagem na utilização desta técnica 
para destinação final de resíduos. Mesmo que o aterro sanitário venha a ser operado de forma 
adequada o risco de contaminação do lençol freático existe. Este fato é comprovado pelo próprio 
controle e monitoramento de água subterrânea que é exigido pelos órgãos ambientais para esta 
tipologia de atividade. Segundo Philippi (2004), os aterros sanitários apresentam risco de contaminação 
do lençol freático e este fato é considerado como uma desvantagem em relação a sua escolha.  Ainda, 
na análise da questão, a técnica de disposição final em aterro sanitário não faz menção a quaisquer 
comparativo comtécnicas que não são permitidas pela legislação ambiental vigente, caso dos aterros 
controlados ou lixões. 
 
Questão 63 – Gabarito mantido 
A primeira assertiva é verdadeira. Justifica-se, pois, segundo o artigo 29, da lei Federal nº 12.651/2012, 
o Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todas as propriedades rurais. A saber: 
“Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os 
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imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento”. 
 
Questão 76 – Gabarito mantido 
A assertiva que trata sobre o conceito de memorando é verdadeira, pois, segundo Kaspary (2007), 
memorando é a correspondência interna entre diretores e chefes de serviço. 
 
Questão 77 – Gabarito anulado 
A questão não apresenta alternativa passível de estar correta. 
 
Questão 79 – Gabarito mantido 
A alternativa “B” da questão 79 está correta porque no direito ambiental o Princípio do 
Desenvolvimento Sustentável está relacionado a satisfazer a necessidades da população sem 
comprometer os recursos ambientais para as futuras gerações. Neste sentido, é possível concluir que o 
homem deve viver, produzir seus bens e utilizar recursos ambientais de forma consciente e sem causar 
significativos impactos ambientais negativos ou exaurir recursos naturais. Neste contexto e de acordo 
com Philippi (2004), o Princípio do Desenvolvimento Sustentável pode ser entendido como princípio 
que garante o direito dos seres humanos de viver e produzir em condições de harmonia com a 
natureza. Cabe ressaltar que nenhuma das demais alternativas traduz qualquer relação com o 
respectivo princípio do direito ambiental a qual se refere à afirmativa. 
 
 
Técnico Municipal/Técnico em Urbanismo e Edificações 
 
Questão 41 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 54 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 55 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 56 – Gabarito mantido 
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Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
Questão 57 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia sugerida e a boa técnica, a forma de aplicar as sucessivas camadas que 
compõem os revestimentos de alvenarias é: O chapisco é a primeira camada aplicada, tem espessura 
menor que 4 mm – o emboço é a segunda camada aplicada, tem espessura de 15 mm – o reboco é a 
terceira camada aplicada e tem espessura de 5 mm. Que corresponde a alternativa “E”. 
 
Questão 65 – Gabarito alterado 
Houve equívoco na indicação da alternativa correta por ocasião do Gabarito Preliminar. 
 
Questão 69 – Gabarito mantido 
A viga de equilíbrio é utilizada com o objetivo de compor um conjunto de esforços que evite que a 
sapata trabalhe com cargas excêntricas. Sendo assim o resultado dessa composição é que a sapata 
trabalha com carga centrada.  
 
Questão 71 – Gabarito mantido 
As peças marcadas com os números 4 e 5 correspondem respectivamente à coluna de ventilação e ao 
tubo de queda cloacal ou sanitário. 
 
Questão 75 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
 
Técnico Municipal/Técnico em Manutenção 
 
Questão 78 – Gabarito mantido 
Dentre os instrumentos apresentados como alternativa para resposta na questão, o único que "registra 
o número de horas trabalhadas de um veículo e que serve de base para os serviços de manutenção" é 
o tacógrafo. Esse instrumento é apresentado na alternativa "C". A questão não questiona a 
obrigatoriedade do instrumento. 
 
 
Técnico Municipal/Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Questão 43 – Gabarito mantido 
Houve equívoco por parte do candidato na consulta do gabarito. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 19 DE MAIO DE 2015. 
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