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MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015 
 

AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

O Prefeito do Município de Novo Hamburgo/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 
 

Língua Portuguesa 
 

Questão 01 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 02– Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 03– Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 04– Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 05– Gabarito mantido 
As aspas indicam o discurso reproduzido pela notícia estampada no portal do Ministério da Educação, portanto, não é o 
discurso do autor do texto.  

 
Questão 06– Gabarito mantido 
O verbo ter no sentido de haver é impessoal, portanto não concorda com cidadãos/trabalhadores.  

 
Questão 07– Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 08– Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 09– Gabarito mantido 
A questão 01 faz a pergunta e menciona que a resposta deve ser dada com base na avaliação realizada pelo Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo, logo, a porcentagem deve ser aquela mencionada na pesquisa, com o grupo de 
estudantes que dela participaram. Na questão 03, o autor coloca no mesmo campo semântico as palavras escolas/cursos. Isso 
fica evidente no momento em que ele estabelece a comparação entre os dois países. 

 
Questão 10– Gabarito mantido 
Embora na linha 09 apareçam duas ocorrências da palavra “de”, em ambos os casos se trata de PREPOSIÇÃO. 
 
 

Legislação 
 

Questão 12– Gabarito anulado 
Apesar de ser passível de considerar a alternativa “D” como a correta, existem publicações divergentes no site do Município de 
Novo Hamburgo, que poderiam induzir o candidato a erro. 

 
Questão 17– Gabarito mantido 
O art. 124, XIV, do ECA respalda a alternativa a ser marcada. 

 
Questão 18– Gabarito mantido 
As demais hipóteses, não a constante na alternativa D, são apresentadas pelo texto constitucional quando da nacionalidade e 
dos direitos sociais. 

 
Questão 20– Gabarito mantido 
O art. 28, da legislação que trata especificamente sobre o servidor público municipal (Lei nº 333/2000) não traz o tempo de 
serviço como requisito apontado no enunciado da questão. 
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Raciocínio Lógico 
 

Questão 21 – Gabarito mantido 
Ao receber o desconto o preço do produto passará a ser R$ 60,00. Deseja-se saber a porcentagem que este valor deve sofrer 
de aumento para retornar ao valor inicial de R$ 120,00. Ora, temos então que é preciso aumentar 60 reais. Como R$ 60,00 é o 
preço atual, temos que aumentar 100%, isto é, dobrar o valor para voltar para R$ 120,00. OBS: Se um preço custa 60 reais e 
aumenta 50%, ele aumentará 30 reais e passará a custar R$ 90,00. Claramente, esta não é a resposta correta.  
 

Questão 22 – Gabarito mantido 
Segundo as Leis de Morgan, a negação de uma proposição “p ou ~q” é dada por “~p e q”. Logo, a negação solicitada é “Carlos 
não é alemão e Ana é italiana”. 

 
Questão 24– Gabarito mantido 
Segundo os dados dos problemas e a fórmula para o cálculo do montante em um regime de capitalização simples, temos que: 
M = C(1 + i.n) 
M = 300(1 + 0,025.5) 
M = 300.(1+0,125) 
M = 300.1,125 
M = 337,50 

 
Questão 25– Gabarito mantido 
Lendo atentamente ao enunciado, percebe-se que o número de questões erradas corresponde a 25%, ¼, das questões 
acertadas por Ana. Logo, Ana acertou 24 questões. Mas como é solicitado o número total de questões, temos que 6 + 24 = 30 
questões. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. 
 

Questão 26– Gabarito mantido 
O número de anagramas é dado por 4! dividido por 2!, pois existe repetição da letra “O” 2 vezes, sendo que permutar “O” com 
“O” não irá gerar uma nova (outra) sequência de letras, por isto é necessário tal diferenciação. Então o número de anagramas 
é: 24/2 = 12. 
 

Questão 28– Gabarito mantido 
Através do enunciado, cumprindo o que diz as proposições verdadeiras citadas, temos que: 
Artur é baiano e médico. 
Beto é paranaense e professor. 
Carlos é gaúcho e cantor. 
Logo, só existe uma resposta correta, que é a apresentada na alternativa B.  
 
 
 

Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Médio/Técnico e Superior 
 
 

Auxiliar de Tesouraria 
 

Questão 29 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 

 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 

Questão 33 – Gabarito mantido 
No cálculo apresentado não foi considerado o valor de R$ 1.200,00 relativo à Devolução de Vendas, que integra o cálculo. 
 

Questão 34 – Gabarito mantido 
As variações qualitativas são equivalentes a fatos contábeis permutativos, portanto, sem reflexo no PL. 

 
Questão 36 – Gabarito mantido 
O texto da questão relativo a planejamento foi extraído do MCASP. 
 

Questão 38 – Gabarito mantido 
O texto relativo à resposta constante da letra “C” foi extraído do MCASP. 

 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Foi efetuado nos exatos termos do MCASP, parte das Demonstrações Contábeis. 
 
 

Fiscal Sanitário 
 

Questão 37 – Gabarito alterado para letra “A” 
A assertiva III está correta de acordo com a Bibliografia Sugerida no Edital. 
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Questão 38 – Gabarito mantido 
A assertiva II está correta – “nas copas e cozinhas devem ser dispostas lixeiras com tampas. Sempre que essas lixeiras 
atingirem a sua capacidade de armazenamento elas devem ser esvaziadas e seu conteúdo deve ser retirado dos locais de 
manipulação de alimentos”, de acordo com a Bibliografia Sugerida no Edital. Ainda outras exigências ou recomendações 
podem ser focadas, mas a assertiva não é incorreta por não explicitar “todas” as possíveis recomendações. Os recipientes 
utilizados devem ter características, como: ser laváveis, impermeáveis, não porosos, não devem ser pintados ou revestidos 
com películas, sua cor deve ser uniforme, o mecanismo pode ser manual ou automático, devem ser dispostos de forma a 
facilitar a sua utilização etc. Ainda que essas e muitas outras características sejam desejáveis, a afirmação da assertiva II não 
passa a ser incorreta. Ou seja, as lixeiras devem ter tampas e sempre que essas lixeiras atingirem a sua capacidade devem 
ser esvaziadas... 
 

Questão 40 – Gabarito mantido 
De acordo com a Bibliografia a sigla DVA significa “Doenças Veiculadas por Alimentos”. Por similaridade, outras publicações 
podem utilizar a sigla DTA com o significado “Doenças Transmitidas por Alimentos” na compreensão de que os termos 
„veicular‟ e „transmitir‟ doenças são sinônimos, ou seja, apresentam o mesmo significado. Importante, no entanto, verificar que 
não estão em questão os dois termos, mas sim o significado da sigla usualmente empregada para identificar o tema. 
 
 

Desenhista (Cadista) 
 

Questão 30 – Gabarito mantido 
No programa AutoCAD, tendo-se selecionado um grupo de entidades/objetos, antes que seja validada a seleção com a tecla 
enter (ou space) é possível remover qualquer entidade do grupo selecionado mantendo-se pressionada a tecla SHIFT e 
clicando-se sobre o objeto a remover da seleção. A bibliografia indicada (BALDAM, Roquemar. Autocad 2013 utilizando 
totalmente. São Paulo: Erica, 2012.) refere-se à versão 2013 do software AutoCAD. 
 

Questão 32 – Gabarito mantido 
A questão usa como base a Norma NBR 8403 de 1984 (Aplicação de Linhas em Desenho, Tipos de Linhas e Larguras das 
linhas), emitida em época onde não eram utilizados sistemas CAD para elaboração de desenhos, fazendo referência às 
canetas de nanquim, suas respectivas cores e espessuras de penas. As espessuras de pena apresentadas na tabela mantêm 
referência hierárquica àquelas apresentadas na Norma, da largura da linha mais fina à mais grossa. De acordo com a Norma 
de desenho arquitetônico, independentemente da escala a ser utilizada, elementos em corte devem ser representados com 
linhas de maior espessura que elementos em vista. Assim, utilizando-se da pena mais grossa à mais fina, as entidades do 
desenho devem ser representadas na seguinte forma: Parede em Corte, Vidro em Corte, Caixilho em Vista. 
 

Questão 33 – Gabarito mantido 
De acordo com os fundamentos da geometria, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam 
(raio) de um ponto fixo (centro) e círculo é a área interna delimitada pela circunferência. Portanto, a alternativa E pode tanto 
referir-se a uma circunferência (lugar geométrico) como a um círculo, que necessita de uma circunferência para sua 
delimitação e representação. 
 

Questão 38 – Gabarito mantido 
O desenho mostra a seta preenchida (Closed filled) e não a seta aberta (Closed blank), validando como correto o que afirmado 
na alternativa D. O enunciado da questão solicita a indicação da alternativa Incorreta. 
 

Questão 39 – Gabarito anulado 
A questão apresenta mais de uma alternativa passível de escolha como corretas. 

 
Questão 40 – Gabarito mantido 
A alternativa E apresenta afirmativa correta, pois o comando vport permite também o desenho de viewports circulares através 
da opção Object. A questão refere-se à utilização do comando vports no paper space, atendo-se aos procedimentos neste 
espaço, não ao model space. 
 
 

Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
 

Arquivista 
 
Questão 30 – Gabarito alterado para letra “E” 
A questão pede a identificação da assertiva incorreta no que diz respeito à teoria das três idades ou ciclo de vida dos 
documentos de arquivo, considerando a terminologia empregada na área e a diversidade de autores. Neste sentido, tem-se 
que o arquivo intermediário também é chamado “limbo”, de acordo com Paes (2006, p. 117-118) no âmbito da Inglaterra, o que 
descaracteriza a opção “B” como incorreta. No que diz respeito ao arquivo central, aferido na alternativa “E”, tem-se que o 
mesmo pode ser caracterizado como intermediário de acordo com Bernardes (1998), mas também recebe esta caracterização 
no tocante à sua centralização local no seio da instituição. Assim, tomando-se como base o exposto, a alternativa que 
responde à questão, caracterizando-se como incorreta, é a letra “E”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_(matem%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometria)
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Assessor Jurídico 
 

Questão 33 – Gabarito mantido 
O art. 18-B, parágrafo único do ECA prevê o Conselho Tutelar como o órgão responsável requerido pela questão. 
 
 

Bibliotecário de Escola 
 

Questão 34 – Gabarito mantido 
As ações relacionadas à conservação e preservação de acervos são importantes para a manutenção dos mesmos, motivo pelo 
qual as técnicas e procedimentos relacionados a esta atividade devem ser de conhecimento dos profissionais que atuam em 
instituições custodiadoras como bibliotecas, arquivos etc. A questão refere-se ao conteúdo programático “Fundamentos de 
preservação de documentos” descrito no edital do concurso. Além disso, as edições de 2005 e 2006 da referida obra não 
alteram o texto explicitado na questão.  
 

Questão 39 – Gabarito mantido 
A temática da questão visa à compreensão do surgimento dos arquivos, seus objetivos e funções em detrimento das 
bibliotecas e museus, enquanto órgãos custodiadores de acervos. A questão refere-se ao conteúdo programático “Arquivos” 
descrito no edital do concurso. 
 
 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
 

Questão 31 – Gabarito anulado 
A assertiva III apresentou problema de impressão e/ou digitação. Sua correta formulação seria: 
III – a interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento. 
 

Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão aborda tema constante no “conteúdo programático” e está presente na “bibliografia sugerida”, com destaque em 
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo. 
 
 

Geólogo 
 

Questão 33 – Gabarito mantido 
É citada como bibliografia de referência FOSSEN, Haakon. Geologia Estrutural. São Paulo: Oficina de Testos, 2012. 584 p. 
ISBN 9788579750588, argumentando que esta não especifica que as fraturas de Riedel podem ter movimentos distintos em 
relação à falha principal a qual se associam. Todavia, em POMEROL, Charles; LAGABRIELLE, Yves; RENARD, Maurice; 
GUILLOT, Stéphane. Princípios de geologia: técnicas, modelos e teorias. 14. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xviii, 1017 p. 
ISBN 9788565837750, outra bibliografia recomendada no Edital,na página 382 há uma quadro específico sobre as fraturas de 
Riedel identificado como “Para saber mais 17.2”, aonde se lê “ .... Assim as fraturas de Riedel são falhas oblíquas à direção do 
movimento principal, dispostas em degrau e cujo sentido do movimento pode ser o mesmo da falha principal (movimento 
sintético, Riedel R), ou o oposto (movimento antitético, Riedel R‟). De forma que a assertiva constante da alternativa A está 
correta, não cabendo ambos os recursos. 

 
Questão 39 – Gabarito mantido 
Ao enunciar na alternativa D “...com a direção da superfície em que ocorre.” Não resta dúvida de que a direção da superfície é 
a horizontal, pois a direção de uma superfície é dada por uma linha horizontal que representa a interseção do plano que 
contém a estrutura e um plano horizontal. A figura abaixo, constante na página 112 de LISLE, Richard J.; BRABHAM, John W. 
Barnes. Mapeamento geológico básico: guia geológico de campo. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. xii, 231 p. ISBN 
9788582601914, constante da bibliografia de referência no Edital, esclarece adequadamente e fica claro que a direção do 
plano é uma linha horizontal ou a “horizontal” referida pelo Candidato. 
 

Questão 40 – Gabarito anulado 
Não pode haver variação do ângulo de mergulho, o que torna a afirmação II incorreta e, portanto, não há alternativa adequada 
para a resposta, pois apenas a opção III estaria de acordo com o enunciado da questão. 

 
 
Engenheiro Eletricista 
 
Questão 29 – Gabarito anulado 
Haja vista que sobre o tema perguntado existem duas bibliografias que apresentam respostas divergentes. 
 

Questão 31 – Gabarito mantido 
De acordo com o que estabelece a Norma Brasileira (NBR) 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, “Os 
condutores de descida não naturais devem ser interligados por meio de condutores horizontais, formando anéis. O primeiro 
deve ser o anel de aterramento”. Em “situações especiais, quando há impossibilidade de adotar essa configuração” outras 
medidas deverão ser adotadas. Ressalte-se que a existência de situações especiais não anula a regra normativa, que deverá 
sempre ser atendida. 
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Questão 32 – Gabarito mantido 
A assertiva se refere a tema apresentado pelo RIC e define claramente o seu objeto: “circuitos de iluminação e de 
equipamentos destinados à detecção, prevenção e evacuação de prédios sob sinistro ou combate ao fogo” e não a qualquer 
circuito de iluminação.  
 

Questão 34 – Gabarito mantido 
A assertiva, que se refere ao tema de cargas capacitivas, está baseada na “bibliografia sugerida” e está correta segundo os 
autores destas bibliografias. Ainda que, em situações especiais na composição de determinados circuitos possam ser 
produzidos resultados diferentes, a afirmação apresentada está correta. 

 
Questão 37 – Gabarito mantido 
As assertivas estão corretas e são recomendações para a execução de instalações elétricas. Quanto ao momento correto da 
utilização de guias de puxamento, o tema não foi abordado nesta questão. 
 

Questão 39 – Gabarito mantido 
As afirmativas que foram apresentadas, para que se completassem trechos, são recomendações normativas de execução de 
instalações elétricas. Fazem parte do texto da Norma e da Bibliografia Sugerida no Edital. 

 
 
Médico Auditor 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A pergunta é relacionada exclusivamente a CPT (Cobertura Parcial Temporária). Conforme a lei, é permitido contratualizar CPT 
(Cobertura Parcial Temporária) nos planos de saúde suplementar. 

 
 
Nutricionista 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
De acordo com a RESOLUÇÃO 26/2013, Seção II Da Oferta da Alimentação nas Escolas, Art. 14., “§7º: “Os cardápios, 
elaborados a partir de Fichas Técnicas de Preparo deverão conter informações sobre o tipo de refeição, o nome da 
preparação, os ingredientes que a compõe e sua consistência, bem como informações nutricionais de energia, 
macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco e cálcio) e fibras.”  As informações 
nutricionais que devem estar contidas nos cardápios se referem às exigidas no §2º deste mesmo artigo: “Os cardápios deverão 
ser planejados para atender, em média, às necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo III desta 
Resolução”. Anexo a este que traz os valores de referência de energia, macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios), 
micronutrientes (vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco e cálcio) e fibras, de acordo com a faixa etária correspondente a cada 
categoria de ensino. Bibliografia utilizada: BRASIL. Ministério da Educação. FNDE. Resolução nº 26/2013. Dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE.  
 

Questão 31 – Gabarito mantido 
Segundo Vieira e Japur (2012), calcula-se o estoque máximo considerando o consumo médio semanal , quinzenal ou mensal 
(definir conforme a capacidade física de estocagem ) somado ao estoque mínimo . Por exemplo: Leite Integral UHT, Consumo 
médio quinzenal = 400 litros e Estoque mínimo  = 144 litros. Estoque máximo = 544 litros. Bibliografia utilizada: VIEIRA, Marta 
Neves Campanelli Marçal; JAPUR, Camila Cremonezi. Gestão de Qualidade na Produção de Refeições. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. Página 23.  

 
 
Tesoureiro 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 
O sentido de que na expressão “folha de salários e encargos do mês” estaria incluída a parcela de Salário Família, o que 
implicaria na existência de um Ativo e por conseguinte o gabarito estaria incorreto. A expressão é “folha de salários e encargos 
do mês” e não “folha de vantagens e encargos do mês.” 

 
Questão 34 – Gabarito mantido 
Consta: “Estoque: Métodos e critérios de Avaliação.” Cabe ênfase ao fato de que também consta no edital: “Bibliografia 
sugerida.”  
 

Questão 36 – Gabarito mantido 
Nos conteúdos programáticos do edital consta: “Aspectos orçamentários constitucionais.” Cabe ênfase ao fato de que também 
no edital consta: “Bibliografia sugerida.” 

 
Questão 38 – Gabarito mantido 
Transcrevemos conteúdo do PCASP sobre a questão aludida: “1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. 
Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre 
movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.” 
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Questão 39 – Gabarito mantido 
“O conjunto: 1.1.2.1.3.00.00 – Créditos Tributários a Receber – INTER OFSS – UNIÃO.” Alega que deveria ter sido usada a 
expressão “Códigos.” Ora, se nos ativéssemos somente ao código da conta teríamos somente o conjunto numérico 
1.1.2.1.3.00.00. Juntando-se este código à sua denominação temos um conjunto de elementos numéricos e alfabéticos. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 
 

 Luis Lauermann, 
Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 

 

 


