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MUNICÍPIO DE CANOAS / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 77/2016 
 

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

 
O Prefeito do Município de Canoas/RS, 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 07 – Gabarito mantido 
A palavra “profissional” possui doze letras, mas 11 fonemas; possuí dígrafo (ss); não é uma 
paroxítona, mas sim uma oxítona; e possui encontro vocálico (hiato em “io”). 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 
O texto diz que o profissional “corre o risco de ficar eternamente no anonimato”. (grifo nosso). 
Correr o risco não é uma afirmação, e sim uma possibilidade. 
 
Questão 10 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
A base legal é o art. 4º, II, constante no título I, dos princípios fundamentais.  
 
Questão 14 – Gabarito mantido 
A alternativa D está elencada no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais, do art. 5º. As demais 
alternativas correspondem aos direitos sociais, constantes no art. 7º da Lei Maior. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 24 – Gabarito mantido 
A proposição do enunciado “se Sandra é repórter, então William é jornalista” pode ser 
simbolicamente representada por Q  P, sendo P e Q as proposições do enunciado. Ora, uma 
proposição composta com o conectivo da condicional só pode ser falsa quando a premissa é 
verdadeira e a implicação é falsa. Logo, conclui-se que Q é verdadeira e P é falsa. O contrário não é 
válido nesta situação, pois se Q for falsa, logo já teremos que a proposição Q  P é verdadeira, 
basta verificar a tabela verdade deste conectivo. Portanto, a alternativa correta é única e é expressa 
pela alternativa C. 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
Com a seleção da forma como é mostrada na figura, o campo prioritário para a ordenação será 
nome e não idade.  
 
Questão 29 – Gabarito mantido 
Conforme documentação online do Microsoft Excel, o gráfico apresentado na figura é baseado em 
colunas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
ANALISTA MUNICIPAL I – JORNALISTA 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
O enunciado está claro ao que se pede, não havendo prejuízo na interpretação do mesmo. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A bibliografia indicada assinala a opção como correta e assim está mantida a resposta, dada a 
relevância da autora Marialva Barbosa e de seu levantamento histórico reconhecido na área. 
 
Questão 36 – Gabarito anulado 
O OFF se trata de elemento estruturante em reportagem televisionada, enquanto a voz do jornalista 
de rádio se trata de uma locução. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido 
Não se trata da função do jornalista evitar que algo de ruim ocorra na gestão. Muito pelo contrário, o 
jornalista deve propor diálogos abertos com a gestão e a comunidade. Cada vez que um cidadão 
aponta uma falha, isso é bom para a comunicação municipal: dá a chance de o gestor conhecer 
suas falhas e corrigi-las. Ao propor que situações semelhantes ocorram novamente, uma das 
alternativas discorre, de um modo geral, sobre incentivar o cidadão a utilizar os canais públicos e, 
sempre que isso ocorrer, que uma resposta eficiente seja formulada a partir de diálogos abertos. A 
resposta correta nessa questão, ou seja, que aponta uma atitude ineficaz e antiética é clara. 
 
Questão 44 – Gabarito alterado 
Houve erro material na digitação do gabarito preliminar. 
 
Questão 47 – Gabarito alterado 
Houve erro material na digitação do gabarito preliminar. 
 
Questão 48 – Gabarito alterado 
Houve erro material na digitação do gabarito preliminar. 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANOAS-RS, EM 16 MAIO DE 2016. 
 
 

 
Jairo Jorge da Silva, 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 


