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INSTITUTO CANOAS XXI 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2016 
 

AVISO Nº 06 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Presidente do Instituto Canoas XXI, no uso de suas atribuições legais, 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 –  Cargo de Nível Escolar Superior 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 
O “a” em destaque é uma preposição exigida pela palavra “ligada”. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
I – Estar sob ameaça é, sim, um problema. 
II – A questão propõe a análise das afirmativas segundo o texto, logo, nele é dito “Nosso país possui 
(grifo nosso), espalhado por todo seu território, uma rica vegetação formada por florestas úmidas, 
matas, cerrados, manguezais, rios, praias e formações rochosas. Sem falar da fauna brasileira com 
várias espécies em extinção e da maior floresta do mundo, a Floresta Amazônica (grifo nosso), 
conhecida mundialmente como “pulmão do mundo”. Além do mais, a questão não afirma que a maior 
floresta pertence SOMENTE ao Brasil.  
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
O verbo “ouvir” é transitivo direto e exige um objeto direto. Não há a presença de predicativo, assim 
sendo, o predicado é apenas verbal. Não há duas respostas corretas, pois embora o verbo “ouvir” seja 
transitivo direto, o enunciado solicita a classificação do predicado e não do verbo. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
As questões devem ser respondidas com base na leitura e interpretação do texto. 
 
Questão 15 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
O conteúdo está previsto nos itens “ortografia” e “classes de palavras e seu emprego”. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 
Há uma explicação sobre como os seres humanos geram renda. Mesmo não havendo a definição de 
“pai” ou “mãe”, há a expressão “meu filho”, assim sendo, o gênero não é motivo suficiente para anular a 
questão.  
 
 
Conhecimentos Específicos – Cargo de Nível Escolar Superior 
 
Procurador Autárquico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
O art. 308 do Código Penal é a base legal da questão. 
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Questão 23 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido 
O art. 33 da referida legislação é a base legal da questão. Ademais, a legislação consta nos conteúdos 
programáticos. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
O art. 109, II do Código Penal é o enquadramento legal da questão. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
O art. 12, III da referida legislação é a base legal da questão. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
O art. 2º, § 4º da Lei nº 11418/2006 é a base legal da questão. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido 
Ao tempo da publicação do edital, o Código de Processo Civil vigente era o de 1973. Ademais, a 
presente matéria se encontra no novo CPC. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido 
O art. 405, § 3º da Consolidação das Leis do Trabalho é a base legal da questão. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido 
O art. 134 do Código Tributário Nacional é a base legal da questão. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido 
O art. 202, V do Código Civil é a base legal da questão. 
 
Questão 60 – Gabarito mantido 
O art. 167 do Código Penal é a base legal da questão, que versou sobre o conhecimento do candidato 
acerca das espécies de ação penal, constantes no Edital. 
 
 

Município de Canoas/RS, 26 de Abril de 2016. 
 

 
Sr. Celso Pitol 

Presidente 
Instituto Canoas XXI 

Município de Canoas/RS 
 


