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MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014 

 
AVISO Nº 11 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES DO GABARITO 

OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Taquari, 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 – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 05– Gabarito mantido 

O autor não apresenta cinco formas distintas para a manifestação do racismo. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 

A única alternativa correta é a letra C, cuja afirmação encontra-se no décimo parágrafo do texto. 
 
Questão 09 – Gabarito anulado 

Na palavra “preconceito”, há ditongo em “ei” e também há dígrafo vocálico em “on”. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 

A única afirmação não encontrada no texto está no item I, portanto, mesmo que na III ocorra duas 
vezes a palavra “nos”, em uma delas o vocábulo refere-se ao autor. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

Conforme expressamente disposto no enunciado, a questão deve ser respondida com base na Lei Orgânica do 
Município de Taquari. Por seu turno, a Lei Orgânica dispõe, em seu art. 64, que “são estáveis, após três anos de 
efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.” As 
demais alternativas estão em desacordo com a referida lei. 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 

O Regime Jurídico único dos Servidores do Município de Taquari dispõe em seu art. 15, §1º, que “é de cinco dias o 
prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.” 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DA ÁREA DO MAGISTÉRIO 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01– Gabarito mantido 

A primeira afirmação é verdadeira, conforme o último parágrafo do texto. 
A segunda afirmação é verdadeira, conforme o décimo quarto parágrafo do texto. 
Não há no texto correspondência para a terceira afirmação. 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 

O verbo “ter” refere-se à palavra “ódio”, no singular, portanto, deve ser grafado sem o acento circunflexo. 
 
Questão 09 – Gabarito anulado 

Na palavra “preconceito”, há ditongo em “ei” e também há dígrafo vocálico em “on”. 
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Questão 10 – Gabarito mantido 

O enunciado da questão solicita uma análise sintática, logo, a palavra “preconceito” será o núcleo do sujeito. Em 
uma análise morfológica, seria um substantivo, mas isso não foi solicitado na questão. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 

O rol do art. 26 da Lei Orgânica do Município de Taquari elenca as condutas que sujeitam o vereador à perda do 
mandato. Não há previsão legal para aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido 

O art. 14, §1º, inc. II, alínea a, da Constituição Federal dispõe que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos 
para os analfabetos. As demais alternativas estão desacordo literal com a Constituição Federal. Ademais, os 
direitos políticos estavam expressamente previstos no Edital. 
 
LEGISLAÇÃO – Cargo de Professor de Língua Portuguesa 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 

O gabarito divulgado já consta como alternativa correta a letra D. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido 

O gabarito divulgado já consta como alternativa correta a letra D. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 

O gabarito divulgado consta como alternativa correta a letra A, que está de acordo com o art. 14, §1º, inc. II, alínea 
a, da Constituição Federal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
ARQUITETO E URBANISTA 
 
Questão 36 – Gabarito anulado 

A questão não apresenta alternativa passível de estar correta. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

A identificação das tubulações com o uso de cores permite a visualização à distância do fluido, 
facilitando a sua localização. Essa identificação tem também como objetivo evitar acidentes, 
especialmente quando as tubulações são dispostas de forma aparente. Para a manutenção das redes 
de fluidos mecânicos esse procedimento é vital já que permite a rápida atuação, com segurança, 
nestas estruturas. Assim, a recomendação em tubulações aparentes ( IBAPE Leud. Inspeção predial. 
Check-up predial: guia da boa manutenção) admite uma única alternativa correta, que atende a NBR – 
6493/94. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 

As denominações GROUT, GRAUTE, GRAUTING, GROUTING e GROUTE são usuais na construção civil e se 
referem a massas que tem as características enunciadas na assertiva. A nomenclatura utilizada não prejudica a 
resolução da questão. 
 
Questão 39 – Gabarito anulado 

A questão apresenta duas alternativas iguais. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 34 – Gabarito anulado 

A questão apresenta duas alternativas passíveis de estarem incorretas. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

A questão está em acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (vol. 1),  referindo-se à promoção 
da aprendizagem e não à promoção no âmbito avaliativo ou de acesso ao ensino fundamental. 
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PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo 
um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras 
referências bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas. 
 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

De acordo com a conjugação do verbo na frase, não há possibilidade de ambiguidade na alternativa E. 
 
 
SUPERVISOR EDUCACIONAL  
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um 
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências 
bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um 
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências 
bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um 
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências 
bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas. 
 
 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 
EM 20 de janeiro de 2015. 

 
 

Emanuel Hassen de Jesus 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 


