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MUNICÍPIO DE GARIBALDI / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 
 

AVISO Nº 07 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

O Prefeito Municipal de Garibaldi/RS, no uso de suas atribuições legais faz saber, 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 Médio/Técnico e Superior 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 
A questão está clara no que se pede. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
A classificação dos termos da oração é contemplada no edital através do item “Sintaxe”. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 
Por haver apenas um núcleo, a classificação do sujeito é simples, “cultivo agrícola e armazenagem” 
são adjuntos. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul consta nos conteúdos e nas bibliografias do edital do 
concurso. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 
A questão está em conformidade com o art. 5º, inciso LII, da Constituição Federal. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com os conteúdos programáticos e com as bibliografias dispostas no edital 
do concurso. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com os conteúdos programáticos e com as bibliografias dispostas no edital 
do concurso. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
Atendendo às duas proposições enunciadas, temos as seguintes hipóteses: 
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Dos casos acima, conclui-se sobre cada alternativa que: 
i) A alternativa A não pode ser afirmada, pois o caso 1 ou 3 o contesta. 
ii) A alternativa B não pode ser afirmada, pois todos os casos o contestam. (Nota: Podem haver alunos 
não estudiosos que sejam aprovados). 
iii) A alternativa C pode ser afirmada, visto que sempre haverá alunos aprovados na turma A, pois 
alguns deles são estudiosos. Portanto, a resposta é C. 
iv) A alternativa D não pode ser afirmada, pois o caso 2 o contesta. (Nota: Observe que nada se afirma 
sobre os alunos não estudiosos da turma A, portanto nada se afirma sobres estes, segundo a lógica). 
v) A alternativa E não pode ser afirmada, pois facilmente se nota que os casos, exceto o 4, o 
contestam.  
Conclui-se, então, que a única alternativa correta é a expressa pela alternativa C, as demais não 
podem ser logicamente afirmadas. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
Note, inicialmente, que a resposta não pode ser E, pois a alternativa E seria corretamente representada 
por: 
 

 
Além disto, claramente a imagem do enunciado representa Z\Y. Nada obriga que as expressões 
formadas sobre os conjuntos relacionem todos os conjuntos do diagrama apresentado. E mais, a linha 
que complementa o conjunto X está em cinza, pois pertence ao interior de Z, logo a região cinzenta o 
inclui. A única alternativa correta é a expressa na alternativa D. 
 
 
Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Fundamental Incompleto e Completo 
 
 
COZINHEIRO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A questão refere-se a uma técnica de amaciamento de carnes denominada vinha d’alhos, que é um 
processo de amaciamento por ação enzimática onde a carne deve ser mantida em temperos e vinagre 
ou vinho por um período anterior à cocção. Esta técnica está descrita no livro Técnica Dietética: 
seleção e preparo de alimentos (Ornellas, 2001), bibliografia sugerida neste edital. 
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Questão 37 – Gabarito mantido 
De acordo com a RDC no 216/2004 (4.8 PREPARAÇÃO DO ALIMENTO): “Os óleos e gorduras 
utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a 180ºC (cento e oitenta graus Celsius), 
sendo substituídos imediatamente sempre que houver alteração evidente das características físico-
químicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação intensa de espuma e fumaça” (item 
4.8.11).  “Para os alimentos que forem submetidos à fritura, além dos controles estabelecidos para um 
tratamento térmico, deve-se instituir medidas que garantam que o óleo e a gordura utilizados não 
constituam uma fonte de contaminação química do alimento preparado” (item 4.8.10).  
 
 
Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Médio/Técnico e Superior 
 
 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A afirmativa se refere ao direito da criança de ter uma alimentação de qualidade. No enunciado da 
questão diz “favorecer um atendimento de qualidade (....) garantindo à criança:”, sendo assim faz parte 
do trabalho fornecer um ambiente agradável e de qualidade para o momento da alimentação.  Cabe 
ressaltar que, conforme o item 7.1.8 do edital, a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais 
onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre 
arbítrio da Banca Examinadora utilizar também outras referências bibliográficas na elaboração das 
questões das provas seletivas. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com a bibliografia, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).    
 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
Questão 32 – Gabarito anulado 
Não há alternativa passível de ser considerada incorreta. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
Conforme bibliografia indicada - DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 
primária baseada em evidências. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. 1952 p., in verbis:“Entre os 
fármacos disponíveis para tratamento da hipertensão, a primeira escolha recai sobre os diuréticos 
tiazídicos, e entre eles a clortalidona, aquela com maior evidência de benefício, sendo ao menos tão 
eficaz quanto às demais classes anti-hipertensivas na prevenção de desfechos clínicos primordiais. 
Além disso, em comparação com os IECAs, os diuréticos tiazídicos estão associados a redução no 
risco de AVC (RRR=12%) e de insuficiência cardíaca”, pgs 624 e 625. “Os diuréticos são pelo menos 
tão eficazes quanto outras opções anti-hipertensivas para prevenir eventos cardiovasculares em ampla 
gama de condições, como gravidade de hipertensão, idade, gênero, raça e presença de comorbidades 
(eventos clínicos prévios e diabetes melito). Levando em conta a tolerabilidade pelo menos equivalente 
à de outros grupos e a melhor relação de custo-efetividade, os diuréticos são a primeira escolha para o 
tratamento da hipertensão arterial. (...) A clortalidona, se possível associada a um diurético poupador 
de potássio, é o representante preferencial entre os diuréticos.”, pg. 626. Frise-se que “tratamento de 
primeira escolha” não significa ser aplicável a absolutamente todos os pacientes, mas o tratamento 
considerado o melhor na atualidade e aplicável a imensa maioria dos pacientes, porém admitindo 
exceções em condições específicas.   

 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A asserção I está correta, uma vez que a denominação mais adequada realmente deveria ser Laguna 
dos Patos, pois o corpo d’água possui ligação direta com o oceano, conforme afirmado pela asserção 
II.  Assim, a alternativa correta é a letra “A”. 
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Questão 33 – Gabarito mantido 
A alternativa “A” fala em distribuição equitativa da riqueza, o que não é verdadeiro.  A alternativa “B” 
apresenta erroneamente a “enorme redução das disparidades econômicas, sociais e políticas” no 
planeta.  De igual sorte, populações pobres e ricas não utilizam igualmente tecnologias de última 
geração como é colocado pela alternativa “C”.  Já a alternativa “D” também é incorreta, pois afirma que 
houve uma ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas nos países pobres.  Assim, a 
alternativa correta é a indicada pela letra “E”, a qual apresenta que a globalização gerou uma economia 
em que os fluxos financeiros foram incrementados em função do desenvolvimento nas áreas das 
telecomunicações e informática. 
 
Questão 34 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A notícia veiculada pelo site “mundogeo” reflete a aplicação generalizada de “drones”.  As afirmações 
tecidas a respeito dessas tecnologias dão conta que estão corretas a afirmativa I, ou seja, que o 
mapeamento de áreas com o uso de fotos aéreas é um de seus usos mais comuns e a afirmativa IV, 
que fala sobre a possível utilização de bandas espectrais.  Já as alternativas II e III falam de restrições 
absurdas e são, portanto, incorretas. 
 
Questão 37 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A camada de pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares, portanto, nem metamórficas 
(alternativa “A”), nem magmáticas (alternativa “D”).  Por outro lado, essa camada está situada abaixo 
de uma camada de sal (como está corretamente apresentado pela alternativa “B”, e não sobre ou 
acima de camadas salinas ou mesmo do “pós-sal”, como é afirmado nas alternativas “C” e “E”. 
 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A alternativa apontada está correta e de acordo com o que é preconizado em bibliografias indicadas no 
edital do concurso. 
 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GARIBALDI-RS, 
EM 05 de dezembro de 2016. 

 
 
 

 

Antonio Cettonin, 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 


