Câmara Municipal de Novo Hamburgo
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2016
Aviso nº 08 - Respostas aos Recursos Administrativos Sobre o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas
1

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

O Presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, no uso de suas atribuições, torna público, por
este Aviso, o que segue:
1.

Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas do gabarito preliminar
das provas objetivas.

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido
A questão está clara no que se pede.
Questão 03 – Gabarito mantido
A vírgula presente na passagem “Não há pesquisa de campo, e sim uma aplicação matemática (...)
(linha 12) NÃO deveria ser extraída, pois está correta.
Questão 05 – Gabarito mantido
Os itens I e III apresentam erros de pontuação e de uso de conetivos.
Questão 06 – Gabarito mantido
A forma verbal “tem” só é acentuada quando o sujeito (que é facilmente identificável nos contextos)
está no plural.
Questão 07 – Gabarito mantido
O texto é informativo com cunho descritivo. Não se trata de uma argumentação, tampouco há
predomínio de vocabulário coloquial ou uso de figuras de linguagem.
Questão 08 – Gabarito mantido
O uso de POR QUE é impossível no contexto referido.

LEGISLAÇÃO
Questão 11 – Gabarito mantido
O art. 23, § 4º, da referida legislação ampara a resposta.
Questão 14 – Gabarito mantido
O art. 14 da Lei Maior, que trata dos direitos políticos, é a base legal da questão.
Questão 15 – Gabarito mantido
O art. 27, § 1º da Lei nº 333/2000 é o fundamento legal da questão.
Questão 16 – Gabarito anulado
Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 17 – Gabarito mantido

Realização: Fundação La Salle

Câmara Municipal de Novo Hamburgo
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2016
Aviso nº 08 - Respostas aos Recursos Administrativos Sobre o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas
2

O art. 17, § 2º da Lei Maior expressamente prevê a resposta ao enunciado.
Questão 18 – Gabarito mantido
O art. 22 da referida legislação é a base legal da resposta ao enunciado.
Questão 19 – Gabarito mantido
O art. 29, IV, a, CF ampara a resposta ao enunciado.
Questão 20 – Gabarito mantido
O art. 49 da Lei nº 333/2000 é a base legal da resposta ao enunciado.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 21 – Gabarito mantido
A partir do enunciado, o candidato deveria concluir que a proposição simples “João tem 20 anos” e a
proposição simples “João não gosta de futebol” são ambas verdadeiras, isoladamente. Com este
conhecimento, analisar as proposições compostas dos itens que seguem:
Análise das proposições:
- Proposição I: É uma disjunção, ou seja, do tipo
.
Este tipo de proposição composta é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições (P ou Q) for
verdadeira. Ao analisar as duas proposições “João tem 22 anos” e “Ele não gosta de futebol”, neste
contexto, temos que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Como o conectivo lógico é “ou” –
disjunção – temos, já que uma das proposições simples é verdadeira, que a proposição final é
VERDADEIRA.
- Proposição II: É uma conjunção, ou seja, do tipo
.
Este tipo de proposição composta é verdadeiro somente no caso em que ambas as proposições são
verdadeiras. Caso contrário, a proposição composta é falsa. Considerando P: “João não tem 18 anos”
e Q: “João gosta de futebol”, temos que P é verdadeira e Q é falsa. Logo a proposição composta
é FALSA.
- Proposição III: É uma condicional, ou seja, do tipo P  Q.
Este tipo de proposição composta só é falso no caso em que P é verdadeira e Q é falsa. Ora,
estamos exatamente neste caso: “João tem 20 anos” é verdadeiro e “João gosta de futebol” é falso.
Portanto, a proposição PQ é FALSA.
Conclui-se que a ordem dos valores lógicos é dada por: V – F – F.
Além disso, não foi solicitado que o candidato verificasse a negação da proposição do enunciado. Era
apenas para analisar as proposições compostas dos itens, no contexto onde se conhecia João e as
suas informações “ele tem 20 anos e não gosta de futebol”.
- A proposição simples “João gosta de futebol” é FALSA, segundo o enunciado.
- Utilizando a tabela-verdade para uma proposição do tipo “P ou Q”, onde a primeira é V e a segunda
é F, teremos que “P ou Q” é VERDADEIRA.
- Não foi solicitado ao candidato que aplicasse as Leis de Morgan, mas sim que analisasse as
proposições quanto aos seus valores lógicos.
- A palavra “mas” representa também um conectivo de conjunção, segundo a Teoria Lógica.
Questão 23 – Gabarito mantido
Segundo o enunciado, temos que:
- Probabilidade de Bruno ganhar o prêmio: 40/200 = 20%.
- Probabilidade de Ana ganhar o prêmio: 30/200 = 15%.
Logo, a probabilidade de Bruno ganhar o prêmio é 5% maior do que a probabilidade de Ana ganhar o
prêmio.
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Questão 25 – Gabarito mantido
Temos que o número de pessoas que gostaram do livro A ou do livro B (união de A e B) é dado por
100 – 10 = 90 pessoas. Resta então calcular o número de pessoas que gostaram de ambos os livros
(interseção de A e B): 70 + 45 – 90 = 25 pessoas. Conclusão:
- Gostaram APENAS do livro A: 45 pessoas.
- Gostaram APENAS do livro B: 20 pessoas.
- Gostaram de AMBOS os livros: 25 pessoas.
- Não gostaram de nenhum desses dois livros: 10 pessoas.
Total: 100 pessoas entrevistadas.
Questão 28 – Gabarito mantido
O número de sequências distintas de 4 figuras diferentes é calculado por 4! = 4.3.2.1 = 24 maneiras
distintas. Mas o enunciado questionou sobre o número de sequências distintas da que foi
apresentada. Temos que ainda restam 23 sequências diferentes da apresentada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – POR CARGO

OFICIAL LEGISLATIVO
Questão 35 – Gabarito mantido
O art. 71, da Lei nº 8.666/93 contempla a resposta (alternativa E), a prevendo expressamente.
Questão 36 – Gabarito mantido
Pelo Manual de Redação da Presidência da República, transcreva-se: “Mencionemos, ainda, a forma
Vossa Magnificência, empregada por força da tradição, em comunicações dirigidas a reitores de
universidade”.
Questão 37 – Gabarito mantido
O art. 58, § 1º, da Lei nº 8.666/93 expressamente prevê a resposta ao enunciado.
Questão 39 – Gabarito mantido
Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços
unitários de determinada obra executada, consiste na redação do art. 7º, § 8º da Lei nº 8.666/93.
Questão 40 – Gabarito mantido
A lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, elenca
cinco modalidades de licitação, em seu art. 22, quais sejam: concorrência, tomada de preços, convite,
concurso e leilão. Logo, a alternativa que contempla três das cinco modalidades é a letra “D”.

SEGURANÇA
Questão 38 – Gabarito mantido
A questão possui seu conteúdo expressamente atrelado à previsão editalícia. Se do edital constou
“(...) Direito Penal. Crime; (...)” e a questão abordou crime contra a vida, resta claramente evidenciado
que esse está contemplado tanto no conteúdo “Direito Penal” quanto no conteúdo “Crime”.

TÉCNICO FAZENDÁRIO
Questão 32 – Gabarito anulado
Cinco anos não é o prazo definitivo para aplicação das sanções e cominações possíveis de serem
aplicadas. Analisando a legislação verifica-se constar a expressão “até cinco anos”.
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Questão 34 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de estar correta.
Questão 38 – Gabarito mantido
Alega-se não haver data relativa ao Balancete. No enunciado da questão consta: “Após a elaboração
do Balanço Patrimonial.” Todas e quaisquer datas para definição de exigibilidade e realizabilidade
têm como referência a data do Balanço Patrimonial. Então “Exercício Seguinte” tem como referencial
de início a data do Balanço Patrimonial.

TÉCNICO DE TI
Questão 29 – Gabarito mantido
O cliente envia as requisições para o servidor que as recebe através da porta 80. O protocolo de
transporte utilizado pelo HTTP é o TCP, visto que é necessária a confiabilidade/verificação na entrega
dos pacotes.
Questão 30 – Gabarito mantido
Conforme documentação no site da fabricante do software, o atalho em questão, para o software em
Português do Brasil, é o representado na alternativa A. No software em inglês, o atalho seria outro.
Questão 34 – Gabarito mantido
Conforme site da fabricante do software, a função em questão é da categoria Estatística.
Questão 35 – Gabarito mantido
A questão não é relativa ao protocolo IEEE 802.22, que também implementa conceitos de cognição.
Na família IEEE 802.11, foco da questão, a ementa que trata de tais conceitos é a ah, conforme
expresso na alternativa C.
Questão 40 – Gabarito mantido
Conforme site da fabricante, a única forma de realizar a formatação selecionada é através da quebra
de seção.

ANALISTA DE RH
Questão 30 – Gabarito mantido
Dentre os benefícios citados pelo autor para que o Treinamento de Integração seja popular nas
empresas não está elencada “a imediata adaptação ao ambiente organizacional” (alternativa “B”).
Portanto, não é possível afirmar que a alternativa “B” seja um benefício desse tipo de treinamento
segundo Bohlander & Snell (2009), ao passo que as demais alternativas trazem benefícios
explicitamente evidenciados pelo mesmo.
Questão 32 – Gabarito mantido
A alternativa “C” é a correta, pois segundo o autor Marras (2011) “benefícios” é um conjunto de
programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários.

ASSESSOR DE IMPRENSA
Questão 30 – Gabarito anulado
A história da Internet no Brasil está totalmente ligada à área de jornalismo. Afinal, a rede mundial de
computadores permeia as atividades diárias daquele que pratica a comunicação. Entretanto, o
conteúdo programático de “História da Imprensa, do rádio e da televisão no Brasil” não pode ser
confundido com o conteúdo programático de “História da comunicação no Brasil”.
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Questão 36 – Gabarito mantido
A alternativa está correta, pois o jornalista que trabalha em era digital deve ter conhecimento sobre as
ferramentas, plataformas ou sistemas que disponibilizem meios de divulgação de sua empresa ou
instituição de forma rápida, eficiente e com qualidade. Todos os sistemas verdadeiros da questão são
amplamente divulgados. Trata-se, portanto, de um conhecimento sim ligado ao jornalismo e não tão
somente à área de informática.

CONTADOR
Questão 30 – Gabarito mantido
É necessário considerar a aquisição de ações da própria Empresa.
Questão 31 – Gabarito mantido
O valor da "Perda estimada por redução ao valor Recuperável" é registrado diretamente em conta de
Patrimônio Líquido e baixado diretamente deste patrimônio Líquido, sem integrar o resultado.
Questão 32 – Gabarito mantido
O exercício financeiro na Contabilidade Aplicada ao Setor Público coincide com o Ano Civil ou Ano
Calendário.
Questão 34 – Gabarito mantido
Independentemente do foco de legislação, a única alternativa que se coaduna no complemento da
questão como resposta adequada é a "B" – Estoques. As demais alternativas têm outros critérios de
avaliação.
Questão 35 – Gabarito mantido
A questão é específica sobre cada um dos índices apresentados. Matarazzo em sua obra sugere a
utilização de onze índices para que tenhamos uma posição mais consistente a respeito da empresa.
E a interpretação dos índices da questão está de acordo com estes índices.
Questão 37 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 40 – Gabarito mantido
Transcrevemos a definição constante do PCASP sobre o assunto: "Movimentação que sofrem: i.
Conta Unilateral: aquelas que são utilizadas para lançamentos a débito ou a crédito exclusivamente;
e ii. Conta Bilateral: aquela que são utilizadas para lançamentos a débito e a crédito".

PROCURADOR
Questão 34 – Gabarito mantido
O art. 9º, I da referida legislação ampara a resposta correta “E”, prevendo expressamente a alíquota
de 40%, relativamente às infrações apontadas no enunciado. Ademais, o enunciado não trouxe
qualquer informação em relação à possibilidade de redução.
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, EM 05 DE ABRIL DE 2016.
Antônio Lucas,
Presidente
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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