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MUNICÍPIO DE ALPESTRE / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015
AVISO Nº 12 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS

O Prefeito do Município de Alpestre/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 MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
Raciocínio Lógico
Questão 21 – Gabarito mantido
A negação de “todos x p(x)” é “existe pelo menos x tal que ~ p(x)”. Logo a negação é “existe pelo
menos um funcionário da empresa Hook que não sabe falar alemão nem italiano”.
Questão 22 – Gabarito mantido
Para uma proposição composta com o conectivo “ou” ser verdadeira, basta que pelo menos uma das
sentenças seja verdadeira. Ora como Q é verdadeira, é verdadeira a proposição “João é casado com
Maria (F) ou Bia é filha de João (V)”.
Questão 23 – Gabarito mantido
A questão não apresenta dualidade quanto à interpretação. É solicitado que o candidato determine a
quantia de dinheiro que Alice deve possuir de modo que, com essa quantia, seja possível comprar no
máximo 3 produtos. Para tanto, devem-se verificar todas as possibilidades de compra e determinar o
número máximo de produtos possível a serem comprados.
Se Alice possuir um valor menor que 265 reais só é possível comprar no máximo 0, 1 ou 2
produtos. Se Alice possuir um valor maior que 410 reais é possível comprar no máximo 4 produtos:
produto A, B, C e D. Está correto que ela poderia comprar apenas dois, se desejasse, mas é suposto
verificar o número máximo de produtos, sem repetição, que seria possível comprar com tal quantidade,
conforme enunciado.
Logo, para que o máximo possível seja igual a 3, o valor deve ser maior ou igual a R$ 265,00 e
inferior a R$ 410,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - POR CARGO
Agente Comunitário de Saúde
Questão 37 – Gabarito mantido
A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda sobre o rastreamento para diagnóstico precoce
do câncer de próstata: 45 anos para homens com casos da doença na família ou negros e 50 anos
para os demais. Há, sim, diferença de raça na indicação da idade, devido a questões epidemiológicas.
Agente Administrativo
Questão 35– Gabarito mantido
Para o cargo de Agente Administrativo, consta o tema Redação Oficial nos conteúdos programáticos.
De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, a redação oficial é a
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maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. Em diversas literaturas,
inclusive nas sugeridas para esse concurso, entre as comunicações ou correspondências estão os
tipos, como: ofício, memorando, exposição de motivos, mensagem, telegrama, fax e correio eletrônico.
Entre as afirmativas, a primeira é verdadeira porque não diz que é exclusivamente “trocada entre
chefes ou dirigentes de hierarquia equivalente ou enviada a alguém de hierarquia superior à daquele
que assina”, podendo ser também com particulares.
Orientador Social
Questão 40 – Gabarito anulado
A questão não está clara quanto ao que se pede.
Técnico Rural
Questão 39 – Gabarito
A afirmativa V, da questão 39 está incorreta. Segundo Bonilla J. A. (1992), a maximização dos lucros
não se encaixa dentro da agricultura alternativa ou ecológica, pois o conceito de maximização de lucros
é verificar se a atividade tem lucro através da relação entre Receita Total – Custo Total, não levando
em consideração ganhos sociais e ambientais.
Assistente Social
Questão 35 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de estar correta.
Questão 39 – Gabarito anulado
A questão não está clara quanto ao que se pede.
Engenheiro Agrônomo
Questão 31– Gabarito anulado
Não há alternativa passível de estar correta.
Questão 40– Gabarito alterado
Segundo o manual de adubação e de calagem para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, a classe de solos onde as características são de solos profundos, bem drenados,
quimicamente pobres, com horizonte B latossólico, vermelho a bruno, distrófico (com presença de Al e
Fe) são os Latossolos.
Licenciador Ambiental
Questão 31– Gabarito mantido
Código de Posturas do Município de Alpestre trata de temas que consta no conteúdo programático,
especialmente nos seguintes itens do mesmo: Sistemas de registro e informação de prontuários, assim
como aspectos legais dos mesmos. Conceitos ambientais. Serviços ambientais. Fatores da poluição
ambiental e formas de controle. Gestão ambiental municipal. Crimes e infrações contra o meio
ambiente. Atendimento ao público.
Questão 36– Gabarito mantido
A Lei nº. 11.284, de 02 de março de 2006, dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável. Trata de tema que consta no Conteúdo programático, especialmente nos seguintes itens
do mesmo: Gestão ambiental municipal. Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental.
Legislação ambiental e florestal. Política Nacional do meio ambiente. Direito ambiental.
Questão 38– Gabarito mantido
A assetiva I é “incorreta” já que a largura mínima da faixa marginal, depende da largura do curso
d’água. As demais assertivas estão corretas. Portanto alternativa correta “C”.

Realização: Fundação La Salle

Município Alpestre / RS
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2015
Aviso nº 12 – Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas
3

Questão 40– Gabarito mantido
O Decreto nº. 7.830, de 17 de outubro de 2012, trata de Legislação Ambiental (registro e cadastro
ambiental rural, programas de Regularização e outros temas desta ordem). São temas que constam no
Conteúdo programático, especialmente nos seguintes itens do mesmo: Serviços ambientais. Gestão
ambiental municipal. Legislação ambiental e florestal.

MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS, EM 27 DE MAIO DE 2015.

Alfredo de Moura e Silva,
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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