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COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2016
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

O Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, no uso de suas
atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que segue:
1.

DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE
CONTESTADAS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

QUESTÕES

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 14 – Gabarito mantido
Tem-se que “ao” é uma combinação, logo, há somente uma contração (por +a).

MATEMÁTICA
Questão 33 – Gabarito mantido
A referida questão é sobre o conteúdo de proposições, assunto pertinente à área da teoria lógica. Este
assunto consta no edital para a prova de matemática.
Questão 39 – Gabarito mantido
A referida questão é sobre o conteúdo de proposições, assunto pertinente à área da teoria lógica. Este
assunto consta no edital para a prova de matemática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO DE NÍVEL ESCOALR FUNDAMENTAL
AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Questão 44 – Gabarito mantido
A técnica para colocação de peças cerâmicas, como azulejos, de acordo com a bibliografia sugerida,
deve ser iniciada sempre de baixo para cima. Essa técnica deve ser utilizada para garantir que as
“fiadas” sejam apoiadas sobre as anteriores, bem como para permitir que o corte de peças para
finalização, caso seja necessário, se execute na altura do forro e não do piso.
Questão 45 – Gabarito mantido
A técnica para execução de vergas, de acordo com a Norma Brasileira, orienta que as mesmas devem
exceder a largura do vão no mínimo em 20cm de cada lado do vão e ter altura mínima de 10cm.
Questão 52 – Gabarito anulado
Houve erro material de digitação.
Questão 53 – Gabarito mantido
A ferramenta de denominação “tarracha/cossinete” é a encontrada em manuais de fabricantes e
fornecedores bem como nos manuais de operação e utilização da ferramenta.
Questão 56 – Gabarito mantido
De acordo com a NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção:
Os quadros fixos de tomadas energizadas devem ser protegidos sempre que no local forem
executados serviços de revestimento e acabamento. (18.17.2). A afirmativa é verdadeira.

Realização: Fundação La Salle
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Questão 58 – Gabarito mantido
A assertiva: I - A peça utilizada na terminação da tubulação de captação de água em um sistema de
bombeamento, que tem o objetivo de impedir a entrada de sujeira na tubulação que poderia danificar a
bomba, recebe o nome de “crivo”. Está correta. A peça utilizada para impedir que a tubulação de
sucção se esvazie quando a bomba está desligada é “válvula-de-pé”.

Município de Novo Hamburgo-RS, 07 de Junho de 2016.

Alvaro Rogério Alencar Silva
Diretor Geral
COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Realização: Fundação La Salle

