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MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 
 

AVISO Nº 08 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
O Prefeito do Município de Cachoeirinha/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 – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 
O texto fala em 3.836 casos, logo são mais de três mil. Nove de abril faz parte da primeira quinzena do 
mês. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
Está nas linhas 09 e 10 do texto. O texto apresenta 2.066 casos, logo são mais de dois mil. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 
A lacuna da linha 12 não deve ser preenchida com crase, pois – no caso – há somente a presença de 
preposição. Não se trata de uma exceção. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 
O uso dos “porquês” está contemplado no item “ortografia” do referido edital. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
A alternativa diz que o vocábulo apresenta um dígrafo, o que está correto. Somente poderia ser 
considerada errada se o enunciado afirmasse que no vocábulo há somente/apenas um dígrafo. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
O vocábulo “países” não é uma proparoxítona, tanto que o gabarito não considerou tal afirmação. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 
A questão refere-se ao tipo de predicado e não ao tipo de verbo, logo, a única alternativa correta é a letra 
A. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
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A base legal da questão é o art. 60, da legislação que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Cachoeirinha. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
Inicialmente, repare que é solicitado que o candidato encontre uma proposição equivalente à proposição 
apresentada e não a sua negação. Sabe-se que uma proposição é equivalente à outra, quando suas 
tabelas-verdades são iguais. Além disto, segundo a lógica, uma proposição do tipo ~P V Q é equivalente 
à proposição P  Q, observe: 
 

P Q ~P ~P V Q  P  Q 

V V F V V 

V F F F F 

F V V V V 

F F V V V 

  
Pelas tabelas-verdades, conclui-se que a equivalência de ~P V Q é dada por P  Q, conforme 
mencionado anteriormente. Dito isto, a proposição “Eduardo não trabalha aos domingos ou ele é ator” é 
equivalente à proposição “Se Eduardo trabalha aos domingos, então ele é ator”. Sendo assim, a 
alternativa correta está expressa em B. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
No conteúdo programático deste edital consta o estudo da porcentagem para a prova de raciocínio 
lógico, então é pressuposto que o candidato saiba resolver problemas de raciocínio lógico que envolvam 
este conteúdo. A questão apresenta dados claros e sem nenhuma obstrução para sua resolução. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 
O item I está correto, pois, segundo a teoria lógica, a proposição composta ““Se Tarantino foi ao cinema e 
Chaplin foi ao teatro, então Freddie foi ao show” pode ser representa, simbolicamente, por (P ∧ Q) → R , 

onde P é a proposição simples “Tarantino foi ao cinema”, Q é a proposição simples “Chaplin foi ao teatro” 
e R é a proposição simples “Freddie foi ao show”. Portanto o item está correto. Ainda, como o item II está 
correto e o item III está errado, temos que a alternativa C é a correta.  
 
Questão 29 – Gabarito mantido 
Nesta questão é necessário calcular o número de permutações das letras M – E – T – L – E, ou seja, 
calcular o número de permutações de 5 letras, sendo que uma delas repete 2 vezes. Logo, segundo a 
análise combinatória, o número de permutações nesta situação é dado por P = 5! / 2! = 120 / 2 = 60. 
Portanto a alternativa A está correta. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 
A frase está gramaticalmente correta: trata-se de um caso de concordância com expressão partitiva. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
Dentre os vocábulos apresentados como alternativas de resposta, o único que não é um sinônimo de 
“majoritariamente” é “eloquentemente” (letra B); logo, essa palavra não se enquadra no contexto referido. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
O art. 17 da legislação em comento é a base legal da questão. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
O art. 5º, XXIII é o enquadramento legal da questão. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 
O art. 76 da legislação que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município.  
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 22 – Gabarito anulado 
A questão apresenta erro nos dados do enunciado. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
Observe que o aumento de 40% é sobre as vendas do ano passado, logo temos, denominando por x o 
número de ovos de chocolate vendidos na Páscoa de 2015 neste mercado, que: 

X --- 100% 
2800 ------ 140% 

Resolvendo esta regra de três, obtemos que X = 2000. Portanto a alternativa correta é a apresentada na 
alternativa E.  
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
O enunciado afirma que P e Q são proposição simples falsas, isto é, diz que cada uma destas 
proposições simples é falsa - dito que são proposição simples, só pode-se concluir que estamos falando 
particularmente de cada uma das proposições, segundo a lógica. Portanto, sendo P uma proposição 
simples falsa e Q uma proposição simples falsa, temos que a proposição P  Q é a única verdadeira 
entre as apresentadas na questão. Portanto a resposta é a expressa na alternativa C.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A questão está em acordo com a bibliografia utilizada e citada no enunciado: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf  
 
FISCAL MUNICIPAL 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
De acordo com a Legislação Municipal de Cachoeirinha: 
Para análise e aprovação de projetos... 
Art. 12 – As escalas exigidas para os projetos serão: 
 I – 1:1.000 para as plantas de situação. 
 II – 1:250 para as plantas de localização e cobertura. 
 III – 1:50 para as plantas baixas, cortes e fachadas. 
Desta forma, de acordo com a Legislação do Município de Cachoeirinha, apenas a assertiva III está 
correta. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
De acordo com o conteúdo programático apresentado no Edital em especial no item “Licitações, 
contratos e processos administrativos” (página 24) o tema está adequadamente incluído na prova do 
concurso. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A primeira assertiva “Nas obras de reformas, reconstrução ou ampliação deverão ser efetuados os 
mesmos procedimentos de aprovação de projetos novos” é verdadeira, de acordo com o Código de 
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Edificações do Município de Cachoeirinha. A questão aborda o conjunto de procedimentos e não as 
especificidades do documento gráfico. Este deve ser produzido de acordo com o objetivo da 
obra/edificação/reforma. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A assertiva I – trata de tema que está previsto no conteúdo programático, em especial “Esgotamento 
sanitário. Drenagem pluvial. Instalações hidráulico-sanitárias”, bem como consta na bibliografia sugerida. 
A assertiva III – trata do número mínimo de tomadas em residências, hotéis, motéis e similares. De 
acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial CREDER – Instalações Elétricas, essa 
assertiva está correta. O cálculo apresentado/formulado pela NBR 5410, não contraria a afirmativa III. Ou 
seja, o número poderá ser maior, porém nunca menor. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
O tema abordado na questão está relacionado no conteúdo programático, em especial em “Elementos de 
projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Localização. Situação. Implantação.” 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia sugerida para esse concurso público DIAS, R.; MATOS, F. Políticas 
Públicas: princípios, propósitos e processo. São Paulo, Atlas, 2012. O capítulo 3.2 relaciona as tipologias 
dos atores no processo de formulação de políticas públicas, que são: atores a) formais e informais; b) 
individuais e coletivos e c) atores públicos e privados. São considerados atores formais aqueles que 
foram assim definidos pela Constituição Federal (e confirmados por suas congêneres as Assembleias 
Estaduais e Leis Orgânicas Municipais): os partidos políticos, os membros dos legislativos e a autoridade 
máxima do executivo em cada esfera (Presidente da República, Governadores e Prefeitos). Ainda são 
considerados atores formais as equipes de governo, a burocracia e o Poder Judiciário. São considerados 
atores informais aqueles que não são regidos pela Constituição ou outras leis orgânicas, nem recebem 
funções específicas no processo de preparação de políticas públicas, mas podem se constituir em atores 
de grande relevância, tais como movimentos sociais, as empresas, os sindicatos e os meios de 
comunicação. 
 
Questão 33 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação. 
 
Questão 34 – Gabarito anulado 
De acordo com a bibliografia indicada, “Referem-se a nomes próprios e comuns” é uma característica 
exclusiva de abreviaturas; “Referem-se somente a nomes próprios” e “Considera-se a sonoridade”, são 
de siglas. As características “Não há limite de letras” e “Mantém a acentuação gráfica” estão adequadas 
tanto para abreviaturas como para siglas. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que se pede 
 
Questão 36 – Gabarito anulado 
Com base na bibliografia indicada CHIAVENATO, I. Princípios da Administração: o essencial em teoria 
geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006; cada organização deve ser considerada sob o 
ponto de vista da eficiência e da eficácia. Eficiência é a relação técnica entre entradas e saídas ou entre 
os recursos aplicados e o produto final obtido, estamos nos referindo neste caso aos meios, aos 
processos. A eficácia é a medida do alcance de resultados, refere-se a sua capacidade de satisfazer uma 
necessidade da sociedade por meio do suprimento de produtos (bens ou serviços). As alternativas A, C, 
D e E são características de eficiência e a alternativa B é uma característica de eficácia. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Com base na bibliografia indicada CHIAVENATO, I. Princípios da Administração: o essencial em teoria 
geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. O autor descreve as funções do processo 
administrativo, que são: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar, seguindo essa sequência. Na teoria 
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Clássica da Administração, Fayol definiu que o ato de administrar deveria ser: prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar. Mas na medida que a teoria da administração foi evoluindo, outros 
teóricos suprimiram as funções de comandar e coordenar em uma só, denominada de direção/liderança. 
Em todas as suas publicações, Chiavenato define que o processo administrativo são apenas quatro 
atividade, de planejar, organizar, dirigir e controlar. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia sugerida para esse concurso público DIAS, R.; MATOS, F. Políticas 
Públicas: princípios, propósitos e processo. São Paulo, Atlas, 2012. O capítulo 1.7 descreve sobre os 
tipos de políticas públicas, que podem ser classificadas em diferentes tipos: política social (saúde, 
educação, habitação, previdência social); política macroeconômica (fiscal, monetária, cambial, industrial); 
política administrativa (democracia, descentralização, participação social) e política específica ou setorial 
(meio ambiente, cultura, agrária, direitos humanos). Observando o que considera o autor, educação é um 
tipo de política social. 
 
ORIENTADOR SOCIAL  
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A autora faz parte da Bibliografia. Consiste em um artigo, o qual está publicado no seguinte livro: RICO, 
Elizabeth de Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. 4. ed. São Paulo: 
Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 2006. A questão faz referência aos tipos de avaliação, as quais 
são de fundamental importância no sentido de direcionar o planejamento, assim como, proposições no 
trabalho profissional. Dentre inúmeros conteúdos trabalhados pela autora, este é um de significativa 
relevância para se avaliar o conhecimento do profissional sobre os tipos de avaliação que estará 
propondo em seu agir cotidiano.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

A alternativa I da questão, faz referencia à (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) Lei Orgânica da 
Assistência Social. Assim está explicito no Capítulo II, na Seção II desta Legislação, que trata das 
diretrizes. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A questão foi formulada com base nos artigos expressos da própria Lei, considerando seu texto original. 
Dessa forma, prioriza-se o respaldo legal pelo transcrito diretamente na Legislação citada. Evidencia-se 
como relevante as considerações apresentadas, porém, mantém-se a questão e o respectivo gabarito 
considerando que a mesma responde ao que consta na Lei. 
 
 
ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão está clara no que se pede não apresentando prejuízo na interpretação tampouco indução ao 
erro. 
 
 
FISCAL SANITÁRIO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A afirmação “É permitido o uso de gás GLP no interior das edificações, porém, quando a capacidade dos 
recipientes ultrapassar 13Kg (treze quilogramas), será exigida a instalação central de gás, que deverá 
atender à Norma Brasileira específica.” Está correta. Trata-se da recomendação da Legislação Municipal 
de Cachoeirinha.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A afirmação “Na área de preparo, a pia para lavar as mãos não deve ser a mesma utilizada para a 
lavagem de vasilhames e demais utensílios”, está correta. Esta correção pode ser verificada seja quando 
se considera as recomendações da Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde Municipal e Estadual 
seja ainda de outros órgãos que regulam e recomendam as boas práticas na manipulação de alimentos. 
O termo “demais utensílios” citados não torna a afirmação incorreta, mas sim mais precisa. A pia para 
lavar as mãos na área de preparo deve ser utilizada para lavar as mãos, exclusivamente. 
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Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão trata da classificação de alimentos de acordo com o critério de análise “a facilidade com que 
eles sofrem alterações, ou seja, a facilidade com a qual os alimentos modificam as suas características 
tornando-se impróprios para o consumo humano” de acordo com esse critério os alimentos são 
classificados da forma explicitada pelas assertivas I, II e III. A assertiva II não afirma que os produtos 
semi-perecíveis “permanecem sem alteração com qualquer tempo de armazenagem” esse não foi o 
critério abordado, mas sim o acima citado, ou seja, “a facilidade com a qual modificam suas 
características...” 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão foi elaborada com base no calendário Nacional de vacinação da Criança – PNI, 2016. A 
alternativa C refere-se a primeira e a segunda doses da vacina Meningocócica C(conjugada), que devem 
ser administradas, segundo recomendação do MS, aos 3 e aos 5 meses de idade, com 60 dias de 
intervalo entra as doses. Não se abordou intervalo mínimo a ser considerados quando a criança inicia o 
esquema após a idade recomendada e nem dose de reforço. Portanto, a afirmativa C não é incorreta. De 
acordo com o MS, 2016, deve-se administrar 2 doses da vacina HPV, sendo a primeira aos 9 anos de 
idade e o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de 6 meses (0 e 6). Portanto, a afirmativa 
E não é incorreta. De acordo com o MS, 2016, o esquema SCR é: Administrar a 1ª dose aos 12 meses 
de idade com a vacina tríplice viral e a 2ª dose aos 15 meses de idade com a vacina tetra viral. Portando, 
a afirmativa D é incorreta. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A educação em saúde é um processo de capacitação dos indivíduos e/ou grupos, destinada a promover 
comportamentos que facilitem/melhorem a sua saúde. A educação continuada refere-se ao processo de 
formação e desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores/equipes. Portanto, a alternativa B é 
a resposta correta. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
O Caderno de Atenção Básica Nº 32, bibliografia utilizada para a elaboração da questão afirma que a 
gestante deve receber a vacina contra a hepatite B após o primeiro trimestre de gestação. Portanto, a 
afirmativa D está correta. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
De acordo com o Ministério da Saúde (2014), a unidade de saúde, que constitui o nível local, deverá 
identificar investigar e notificar à Coordenação de Imunizações e/ou ao Serviço de Vigilância de 
referência do município, e não tem a atribuição de analisar os dados do município. Cabendo ao nível 
municipal consolidar e avaliar os dados municipais. Portanto, a assertiva I está incorreta e a II está 
correta. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
O caderno Nº 13, controle dos cânceres do colo do útero e da mama (MS, 2013), bibliografia utilizada 
para a elaboração da questão, divide as atribuições dos profissionais em: Atribuições de todos os 
profissionais da equipe, atribuições do ACS, atribuições do médico, do enfermeiro, do auxiliar/técnico de 
enfermagem, do cirurgião dentista e do auxiliar/técnico em saúde bucal. Todos os profissionais têm 
atribuições comuns e todos têm as suas atribuições específicas. A cada um, enquanto membro da 
equipe, cabe atender a usuária de maneira integral, e cada um individualmente, enquanto profissional, 
tem a atribuição específica de atender a usuária de maneira integral. Portanto, a assertiva I está correta. 
E a alternativa C é a resposta correta da questão. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

Mastite é uma afecção inflamatória da mama, sendo que a paciente apresenta ingurgitamento mamário, 
sinais de inflamação e dor local intensa, febre e as vezes calafrio (Lima e Matão, 2010). O conceito 
exposto na assertiva II está incorreto e a resposta correta no gabarito é a alternativa A. O conteúdo 
abordado na questão engloba enfermagem ginecológica. 
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Questão 40 – Gabarito mantido 
De acordo com o Ministério da Saúde, Portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011, todas as afirmativas 
referem-se às atribuições do profissional auxiliar/técnico de enfermagem na estratégia de saúde da 
família e todas essas atribuições estão elucidadas no edital deste processo, com exceção da afirmativa 
B: identificação das áreas de risco no território. O correto seria: Identificar os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais a população está exposta. Portanto, a alternativa B é incorreta. 
 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
Questão 35 – Gabarito alterado 
Houve erro material na indicação do gabarito preliminar. Assim sendo, a resposta correta é a letra “A”. 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Questão 40 – Gabarito alterado 
Houve erro material na indicação do gabarito preliminar, pois a alternativa a ser considerada correta é a 
letra “E”. 
 
 
FISCAL FAZENDÁRIO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
O próprio texto legal citado direciona a resposta da questão, pois o Poder Legislativo Municipal é 
responsável pelo Controle Externo, cabendo ao Poder Executivo Municipal o controle interno. 
 
Questão 36 – Gabarito anulado 
Há duas alternativas passíveis de serem consideradas corretas. 

 
 

 
Município de Cachoeirinha / RS, 30 de Maio de 2016. 

 
 

Luiz Vicente da Cunha Pires  
Prefeito  

Município de Cachoeirinha / RS 
 
 


