Município de Nova Santa Rita/RS
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2015
Aviso nº 08 - Respostas aos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas
1

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS
A Prefeita do Município de Nova Santa Rita, 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 Fundamental Incompleto e Completo
Língua Portuguesa
Questão 01 – Gabarito mantido
A questão está clara ao que pede.
Questão 04 – Gabarito mantido
A questão pergunta quais alternativas estão corretas. Não pede, portanto, uma cópia fiel ao texto.
Legislação
Questão 16 – Gabarito mantido
A presente questão traz possibilidades de concessão de licença a funcionário de Nova Santa Rita, e
não os requisitos para assumir cargo público, conforme argumentado.
Raciocínio Lógico
Questão 22 – Gabarito mantido
Entre os entrevistados, nasceram em Santa Rita 35 de 50, isto é, 70% dos entrevistados. Logo, 30%
dos entrevistados não nasceram. Sendo assim apenas I e II estão corretas.
Conhecimentos Gerais – Cargos de Nível Escolar Médio/Técnico e Superior
Língua Portuguesa
Questão 01 – Gabarito mantido
A questão aborda, além do correto emprego do pronome relativo, um aspecto específico e complexo
de regência, que, no caso em questão, é a exigência da preposição “de” anteposta ao pronome
relativo “cujo”.
Questão 03 – Gabarito mantido
As lacunas do último parágrafo do texto apenas podem ser preenchidas pelas formas apresentadas
na alternativa C.
Questão 06 – Gabarito mantido
O único sinônimo de “contudo”, na questão referida, é “todavia”.
Questão 08 – Gabarito mantido
Há omissão de segmento sonoro levando a um caso de monotongação, apenas na palavra “outros”.
Questão 10 – Gabarito mantido
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Excetuando-se a alternativa B, que está perfeitamente pontuada de acordo com as regras gramaticais
de pontuação, todas as demais alternativas apresentam erro no emprego de vírgula (com
segmentação imprópria da sequência lógica da sentença) e também ponto-e-vírgula.
Legislação
Questão 12 – Gabarito mantido
O art. 9º, VII, da Lei 8.429/92 ampara a resposta da questão.
Questão 13 – Gabarito alterado para letra “E”
Gabarito alterado por decorrência de erro material de digitação do gabarito preliminar.
Questão 15 – Gabarito mantido
A bibliografia contempla a legislação em comento.
Questão 16 – Gabarito mantido
O art. 59, § 3º da legislação em comento é a base legal da questão.
Questão 17 – Gabarito mantido
A resposta está resguardada no art. 112, ECA.
Questão 18 – Gabarito mantido
O art. 189, ECA, ampara a alternativa correta.
Questão 19 – Gabarito mantido
O art. 79 da legislação em tela não contempla a alternativa "D", como integrante do rol apontado no
enunciado da questão.
Questão 20 – Gabarito mantido
O enunciado refere-se à conduta criminosa, expressamente prevista em lei. A legislação é clara ao
tratar que a conduta é crime, sendo que nenhuma outra alternativa poderia ser acolhida como correta.
Raciocínio Lógico
Questão 23 – Gabarito mantido
Montando um diagrama de Venn para esta situação, vemos que:
80 comparecerão a ambos os shows.
40 comparecerão apenas ao show do Creedence. (120 - 80)
60 comparecerão apenas ao show do Pearl Jam. (140 - 80)
Logo, 200 – (80 + 40 + 60) = 20 não comparecerão a nenhum desses shows.
Questão 26 – Gabarito mantido
Segundo a teoria lógica, especificamente as Leis de Morgan, a negação de uma proposição do tipo
“não p e q” é dada por “p ou não q”, logo, a negação solicitada é dada por: “Lúcia é professora ou
Pedro não é técnico em enfermagem”.
Questão 27 – Gabarito mantido
O conteúdo de média aritmética inclui-se em noções de estatística básica, visto que se trata de uma
medida de tendência central.
Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Fundamental Incompleto e Completo
Motorista de Veículos Pesados
Questão 26 – Gabarito mantido
A assertiva III está correta. Trata-se de atendimento à Legislação de Trânsito Brasileira, em especial
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece essa regra.
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Questão 27 – Gabarito mantido
O sistema automotivo responsável pela parada e imobilização do veículo, impedindo a sua
movimentação, é o sistema de freios, em especial o de freio de estacionamento. Os veículos podem
sofrer avarias e serem imobilizados, mas isso não se trata de um “sistema que tem esse objetivo”.
Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Médio/Técnico e Superior
Agente Administrativo
Questão 29 – Gabarito mantido
Entre as afirmativas da questão, apenas a I e II estão corretas, de acordo com a Lei nº 8.666/93. A
afirmativa III está incorreta, pois o conteúdo das propostas só estará público e acessível a partir da
respectiva abertura e, por sua vez, a afirmativa IV está incorreta porque é vedado aos agentes
públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária
ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras.
Questão 31 – Gabarito anulado
No enunciado da questão, de maneira equivocada, consta a palavra licitação onde na verdade
deveria constar a palavra pregão. Essa situação pode gerar dúvida ao candidato e compromete a
compreensão da questão.
Questão 35 – Gabarito mantido
A alternativa “C” está correta de acordo com Alves Filho (2011). Apesar de todas as alternativas
tratarem de motivos pelos quais o autor justifica por que os processos não são simplificados, apenas
a alternativa “C” traduz o motivo exposto no enunciado da questão.
Questão 40 – Gabarito mantido
De acordo com Beltrão (2011), ofício é “meio usual de comunicação por escrito dos órgãos do serviço
público, o que sinaliza a alternativa “A” como a correta. Segundo o mesmo autor, a alternativa “B” diz
respeito a manifesto, a “C” a notificação, a “D” a exposição de motivos e, por fim, a “E” a declaração.
Assistente de Educação Infantil
Questão 29 – Gabarito mantido
A Educação Infantil se destina a crianças da faixa etária de 0 a 5 anos, portanto não está incorreto
dizer que a Educação Infantil atende crianças de 1 a 5 anos.
Questão 39 – Gabarito mantido
A questão é clara ao solicitar que sejam indicadas as afirmações incorretas.
Fiscal Ambiental
Questão 31 – Gabarito anulado
A questão apresenta erro material na digitação das afirmativas.
Fiscal Sanitário
Questão 35– Gabarito mantido
A questão aborda temas que fazem parte do conteúdo programático apresentado no Edital. Em
especial nesta questão os temas abordados são limpeza pública, meio ambiente, Legislação
Ambiental. Legislação de proteção ao meio ambiente. Crimes e infrações contra o meio ambiente.
Importante referir, também, que no conteúdo programático está citado “Leis complementares”,
estendendo assim para o conhecimento da legislação do município que trata de temas relevantes
para o exercício da fiscalização sanitária. Quanto à questão da bibliografia, a mesma é apresentada
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no Edital como “sugestiva” não tendo caráter de “exclusividade” para a abordagem dos temas ou
formulação das questões.
Questão 36 – Gabarito mantido
A questão aborda temas que fazem parte do conteúdo programático apresentado no Edital. Em
especial nesta questão os temas abordados tratam de licenciamento para atividades, meio ambiente,
Legislação Ambiental. Legislação de proteção ao meio ambiente. Crimes e infrações contra o meio
ambiente. São temas que também estão em outras Legislações, como é citado no enunciado. Quanto
a questão da bibliografia, a mesma é apresentada no Edital como “sugestiva” não tendo caráter de
“exclusividade” para a abordagem dos temas ou formulação das questões.
Questão 37 – Gabarito mantido
A questão aborda temas que fazem parte do conteúdo programático apresentado no Edital. Em
especial nesta questão os temas abordados - Boas práticas para manipulação e conservação de
alimentos e gêneros de alimentação. Quanto a questão da bibliografia, a mesma é apresentada no
Edital como “sugestiva” não tendo caráter de “exclusividade” para a abordagem dos temas ou
formulação das questões.
Monitor Social
Questão 35– Gabarito mantido
O CRAS presta serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para famílias,
seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, articulando e fortalecendo a rede
de Proteção Básica local.
Técnico de Informática
Questão 29– Gabarito anulado
Houve um erro de digitação o que dificulta a compreensão da questão.
Questão 36 – Gabarito mantido
O MIME é parte da transmissão de e-mails, especialmente no envio de anexos e de caracteres
especiais.
Questão 39 – Gabarito mantido
O comando mencionado realiza a filtragem de informações para mostrar partes de arquivos.
Topógrafo
Questão 33– Gabarito anulado
A questão possibilita diferentes formas de interpretação. A direção não está exatamente na bissetriz
podendo ser dito que a orientação está mais próxima da O, ou O SO que da SO, como citado na
afirmação, apesar do rumo do alinhamento ser SO.
Agente de Controle Interno
Questão 32 – Gabarito mantido
Transcrevemos o MCASP, bem como na bibliografia sugerida que não deixa margem a qualquer
dubiedade de interpretação. “01.02.05 ORÇAMENTO BRUTO Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320, de
1964, obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer
deduções”.
Contador
Questão 32 – Gabarito mantido
O Grau de Imobilização dos Capitais próprios é melhor para a empresa quanto menor for. Vide
Matarazzo em “Análise Financeira de Balanços”.
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Fiscal de Obras
Questão 34 – Gabarito mantido
A terceira assertiva é verdadeira. Independente da classe de agressividade ambiental, qualquer peça
executada em concreto protendido deverá ter um cobrimento nominal mínimo de 3,0 mm. Ou seja,
essa medida de cobrimento da armadura (protendida) é a menor que poderá ser realizada. Em
situações em que a classe de agressividade for maior o cobrimento aumentará, mas, nunca será
menor do que 3,0 mm. A tabela 7.2, citada no recurso, aponta para essa certeza (em concreto
protendido o cobrimento mínimo é 3,0 mm).
Questão 39 – Gabarito mantido
A assertiva I está correta. Sempre que terraços tiverem mais do que 100m² é aconselhável que os
mesmos recebam isolamento térmico. Essa providência preserva a estrutura de impermeabilização. A
questão está de acordo com a bibliografia sugerida no Edital. Ver memoriais de impermeabilização.
Fiscal Tributário
Questão 37 – Gabarito mantido
A alternativa “B” trata de contratação de serviço por um tomador situado no exterior, situação em que
não há previsão para incidência do ISS. Já a alternativa “C” trata da contratação de tomador situado
no município, cuja legislação prevê como responsável tributário.
Professor - Educação Infantil
Questão 36 – Gabarito anulado
Houve erro material de digitação no enunciado da questão.
Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Questão 32– Gabarito mantido
A questão está de acordo com o Capítulo V Da Educação Especial da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
Questão 35 – Gabarito mantido
No enunciado da questão se especifica o nível de ensino: “Sobre o Ensino Fundamental de nove
anos, analise as afirmações a seguir....”.
Questão 36 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 38– Gabarito mantido
A questão está clara ao que se pede.
Questão 39 – Gabarito mantido
A questão está clara ao que se pede.
Questão 40 – Gabarito mantido
A questão está de acordo com as autoras Emilia Ferrero e Ana Teberosky (1999).
Professor Ensino Fundamental – Língua Portuguesa
Questão 29 – Gabarito mantido
A expressão “estar ciente” é regida pela preposição “de”.
Professor Ensino Fundamental – Geografia
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Questão 29 – Gabarito mantido
Analisando as afirmações, temos que a afirmação I está correta, uma vez que o espaço geográfico
pode ser entendido como um espaço construído e alterado ao longo dos tempos pela sociedade
humana. A afirmação II também está correta, pois expõe o conceito de paisagem ligado a elementos
naturais, sociais, econômicos ou culturais que possam ser percebidos pelos diferentes sentidos do
ser humano (visão, tato, olfato e audição). A alternativa III está incorreta, uma vez que o conceito de
território não significa o mesmo que região administrativa ou política.
Questão 31 – Gabarito mantido
A alternativa “B” está correta porque o carvão é considerado como rocha sedimentar, combustível,
formado a partir da decomposição e sedimentação de vegetais soterrados e compactados em bacias
e condições específicas, especialmente durante os períodos carbonífero e permiano. Seus
componentes encontram-se tão alterados que não é possível reconhecer sua origem orgânica. As
demais alternativas não são compatíveis, uma vez que apresentam, ao menos uma rocha não
sedimentar como o granito ou basalto (ígneas) e o mármore (magmática).
Professor Ensino Fundamental – História
Questão 34 – Gabarito mantido
A alternativa está correta, de acordo com o que é preconizado pela autora citada, bem como o que se
pensa sobre o significado do ensino e do estudo da História na contemporaneidade.
Professor Ensino Fundamental – Artes
Questão 31 – Gabarito mantido
A primeira alternativa é falsa, pois faltou o teatro. Já a quarta alternativa é falsa, pois o documento
não diz que é necessário trabalhar simultaneamente as quatro linguagens artísticas, mas que a
escola determinará as linguagens a serem trabalhadas.
Questão 35 – Gabarito mantido
A primeira afirmação diz que existem três ESTILOS de escultura grega, o que é diferente de períodos.
Os três estilos possuem o mesmo nome de períodos existentes, e sim existem outros períodos. Estão
explicados os três estilos da escultura grega no livro - PRETTE, Maria Carla. Para entender a arte:
história, linguagem, época, estilo. São Paulo: Globo, 2008.
Professor Ensino Fundamental – Matemática
Questão 33 – Gabarito anulado
A questão apresenta erro material na digitação das afirmativas.
Questão 37 – Gabarito mantido
A questão deixa claro que as medidas estão em progressão geométrica de razão 2, e, portanto,
conclui-se que se uma das medidas é x, naturalmente, as outras são 2x e 4x.
Questão 38 – Gabarito anulado
A questão apresenta erro material na digitação das afirmativas.
Professor Ensino Fundamental – Educação Física
Questão 29 – Gabarito mantido
A referida questão solicitava marcar a alternativa que continha as capacidades motoras pertencentes
ao Grupo II, conforme a classificação enunciada, ou seja, as capacidades motoras que dependem
principalmente da qualidade das estruturas do organismo. Nesse sentido, Gallardo (2004) destaca
essa classificação das capacidades motoras. Assim, as capacidades motoras pertencentes ao Grupo
I dependem, principalmente, do tipo de fonte energética utilizada na execução de habilidades
motoras. São elas: força muscular; velocidade da contração muscular; resistência da contração
muscular e potência da contração muscular. As capacidades motoras pertencentes ao Grupo II
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dependem, principalmente, da qualidade das estruturas do organismo. São elas: coordenação
motora; flexibilidade corporal e equilíbrio motor. As capacidades do Grupo III dependem,
principalmente, das experiências para o seu desenvolvimento. São elas: orientação cinestésica;
estruturação do esquema corporal; orientação e/ou percepção temporal e expressão corporal. Então,
fica claro que as capacidades motoras pertencentes ao Grupo II são: coordenação motora;
flexibilidade corporal e equilíbrio motor.

Nova Santa Rita / RS, 28 de outubro de 2015.

Município de Nova Santa Rita/RS
MARGARETE SIMON FERRETTI
Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
MÁRIO DEMÉTRIO RAMOS
Secretária de Administração e Planejamento
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