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MUNICÍPIO DE CANOAS/RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CANOAS - SME 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 49/2016 

 
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 

PRELIMINAR DAS  PROVAS OBJETIVAS 
 

 
O Prefeito do Município de Canoas, 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 01 – Gabarito mantido 

A palavra “reúne” possui um hiato, cuja segunda vogal é a letra “u’, justificando – assim – o acento gráfico. Por 
se tratar de uma prova de concurso, mesmo que no texto original não tenha acento, a prova pede o uso da 
norma culta. Além disso, há na fonte a palavra “adaptado”. 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 

Houve um equívoco que resultou na presença do artigo “a” antes da palavra “toda”, porém com ou sem a 
presença deste artigo, a crase não seria necessária.  
 
Questão 04 – Gabarito anulado 

A disposição pode ter dificultado o preenchimento da grade de respostas. 
 
Questão 05 – Gabarito anulado 

A disposição pode ter dificultado o preenchimento da grade de respostas. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 

Analisando os elementos não verbais, vemos – no primeiro quadro – a mãe com uma expressão de tristeza; esse 
mesmo sentimento também está presente no pensamento expresso na linguagem verbal. Logo, esse 
pensamento de solidariedade, não justifica a forma como a mãe trata o filho, bem como, não é possível saber se 
o filho está ou não entre os jovens que matam e assaltam. 
 
Legislação 
 

Questão 18 – Gabarito mantido 

O art. 16 da referida legislação (Resolução nº 07/2010) é a base legal da questão.  
 
Questão 20 – Gabarito anulado 

A questão apresenta duas possibilidades de interpretação do enunciado. 
 
Raciocínio Lógico 
 

Questão 24 – Gabarito mantido 

O número de alunos que não prefere português é o complementar do número de alunos que preferem português. 
Logo, 75 – 30 = 45, isto é, 45 alunos não preferem português. Em porcentagem, temos que 45 de 75 equivalem a 
60%. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

Deseja-se nesta questão que o candidato determine o número de diferentes duplas que podem ser formadas 
dispondo de 12 professores. Ora, como, por exemplo, Ana e Bruno é a mesma dupla que Bruno e Ana, temos 
que a ordem NÃO importa. Logo, trata-se de uma COMBINAÇÃO. Portanto, temos que, calculando uma 
combinação de 12 elementos escolhendo apenas 2 elementos, encontra-se como resultado o número de 66 
duplas distintas.   
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Questão 29 – Gabarito mantido 

O item II está incorreto, pois dada que uma proposição P V Q (disjunção) é verdadeira, tem-se que três casos 
são possíveis. Observe na tabela-verdade desta proposição composta: 
 

 P Q P V Q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

Observe que, neste caso, NÃO é possível inferir se a proposição Q é verdadeira ou falsa, pois existem os três 
casos viáveis nesta situação. Por exemplo, pode ser que “Ana é professora” seja verdadeira e “Bruno é gaúcho” 
seja falsa, o que, pela segunda linha da tabela-verdade acima, implicaria em uma proposição composta com 
valor verdadeiro, contrariando a informação apresentada no item II. Logo, o item está incorreto.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

A alternativa correta é a alternativa E, pois se a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 2/7 
e o número total de alunos é igual a 27, então temos que o número de meninos é 6 e o número de meninas é 21. 
Logo, a diferença entre o número de meninas e o número de meninos é 21 – 6 = 15.  
 
Conhecimentos Específicos – Cargo de Nível Escolar Superior 
 

 
Professor de Educação Básica / PEB I  
 

 
Questão 31 – Gabarito mantido 

A questão está de acordo com a obra da autora, sugerida no edital e mencionada no enunciado da questão: 
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 

O enunciado da questão não exclui a colaboração dos membros da comunidade externa na elaboração do 
instrumento. A questão está baseada na bibliografia: Gracindo, Regina Vinhaes. Gestão democrática nos 
sistemas e na escola. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

A questão está de acordo com a obra da autora, sugerida no edital e mencionada no enunciado da questão: 
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático – que está em 
acordo com o edital – não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a banca utilizar 
também outras referências bibliográficas na elaboração das questões.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático – que está em 
acordo com o edital – não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a banca utilizar 
também outras referências bibliográficas na elaboração das questões.  
 
Questão 42 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático – que está em 
acordo com o edital – não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a banca utilizar 
também outras referências bibliográficas na elaboração das questões.  
 
Questão 44 – Gabarito mantido 

A questão incorreta se refere ao Conselho de Classe e a questão está de acordo com a bibliografia: Gracindo, 
Regina Vinhaes. Gestão democrática nos sistemas e na escola. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido 

A educadora deve intervir em uma situação como essa, conversando com a criança e adaptando sua fala de 
acordo com a faixa etária do aluno. Ex: mostrando o dente da criança no espelho; trabalhando com alimentos de 
diferentes texturas. Assim, a partir da fala a educadora de forma lúdica e adequada à idade da criança ressalta-
se o uso correto dos dentes. A questão está baseada na bibliografia: GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia. 
Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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Questão 48 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático – que está em 
acordo com o edital – não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a banca utilizar 
também outras referências bibliográficas na elaboração das questões.  
 
Questão 50 – Gabarito mantido 

A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático – que está em 
acordo com o edital – não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a banca utilizar 
também outras referências bibliográficas na elaboração das questões 
 

 
 
MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 26 DE ABRIL DE 2016. 

 
 
 

 
 

Jairo Jorge da Silva, 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 


