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INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE NOVA SANTA RITA - IMAS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015 

 
 

AVISO Nº 06 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor de Nova Santa Rita - IMAS, 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 04 – Gabarito mantido 

A expressão “Além disso”, dentro do contexto em que se encontra, transmite uma ideia de continuidade em 
relação ao que foi dito no parágrafo anterior. Traz ao texto novos argumentos, corroborando, assim, o ponto de 
vista inicial. 
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 

A resposta da questão está amparada no art. 16, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 

A resposta da questão está expressamente amparada no Art. 7º da lei em comento. 
 
Questão 19 – Gabarito anulado 

O enunciado apresenta dubiedade ao que pede. 
 
 
 
Conhecimentos Específicos  
 
 
Agente Administrativo 

 
Questão 37 – Gabarito anulado 

As obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93. Dessa forma, como há exceções previstas em lei, a 
afirmativa IV está incorreta, o que resulta na ausência de alternativa correta na questão. 
 
Técnico Contábil 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

Foi transcrito o item 36 do Pronunciamento 26 do CPC: “O Conjunto completo das demonstrações contábeis 
deve ser apresentado pelo menos anualmente...” 
 
Odontólogo 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

Terceira afirmativa: Segundo PEREIRA, A. C. (2003), as altas concentrações de cálcio e fósforo no leite ajudam 
a prevenir a dissolução do esmalte. A afirmativa é verdadeira. Quarta afirmativa: Segundo PEREIRA, A. C. 
(2003), o xilitol é um substituto do açúcar encontrado na natureza, não é artificial. A afirmativa é falsa. Quinta 
afirmativa: Segundo PEREIRA, A. C. (2003), em um programa de promoção de saúde bucal, deve-se reduzir o 
consumo de açúcar e especialmente a frequência de açúcar ingerido, não a quantidade. A afirmativa é falsa. 
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Questão 37 – Gabarito anulado 

A questão foi elaborada no intuito de confundir os conceitos de tratamento das doenças (recuperação da saúde) 
e ações de reabilitação. No caso das restaurações dentárias, essas não consistem por si só em tratamento da 
doença cárie ou recuperação da saúde, pois estamos reabilitando sequelas da doença cárie. No entanto, a 
afirmativa III, para estar errada, deveria conter “por si só”, o que não está escrito, deixando a afirmativa 
incompleta e a questão sem alternativa correta. 
 
 
 
 
 

 
Nova Santa Rita / RS, 14 de outubro de 2015. 

 
 

Sra. Solange Lewandoski Laubine 
Presidente 

Instituto Municipal de Assistência ao Servidor de Nova Santa Rita - IMAS 
 

 
 


