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MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 119/2016 
 

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

 
O Prefeito do Município de Veranópolis/RS, no uso de suas atribuições 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 alternativa A não pode ser depreendida a partir da exclusiva leitura do texto, mas somente através de 
inferências do leitor. O enunciado é claro ao solicitar que a resposta seja dada “de acordo com a leitura 
do texto”.  
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
A alternativa III está errada devido ao emprego de ponto e vírgula seguido de letra maiúscula. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
A referida expressão do item I é um APOSTO; Não há fragmento de frase na linha 10. 
 
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
O gabarito está de acordo com as disposições expressas da Constituição Federal. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O gabarito possui apenas uma alternativa correta, em conformidade com o art. 57 da Constituição 
Estadual. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido 
O gabarito está em consonância com o disposto na Lei Orgânica Municipal, em seus arts. 6º e 7º. 
 
Questão 16 – Gabarito anulado 
Nos termos disposição legal do art. 18, inc. IX, da Lei nº 8.080/1990 a alternativa „c‟ também está 
correta. 
 
Questão 19 – Gabarito anulado 
Em razão da previsão contida no art. 140 do Estatuto dos Servidores Públicos, o candidato poderia 
incorrer em erro. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
Considere o evento A e B como os dois arremessos. Segundo a teoria da probabilidade, pelos eventos 
serem independentes, temos que a probabilidade de acertar o primeiro e errar o segundo arremesso é 
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dada por: P( A = acerto e B = erro) = P(A = acerto) . P(B = erro) = 60% . 40% = 24%. Portanto, a 
probabilidade solicitada é igual a 24%. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
Considere que P = “João é enfermeiro” e Q = “Paula é médica” são as proposições simples, que unidas 
pelo conectivo disjuntivo “ou” formam a proposição do enunciado, a qual pode ser representada por P v 
Q, segundo a notação simbólica “v” do conectivo lógico “ou”. No enunciado, é afirmado que a 
proposição P v Q é verdadeira, observemos então a tabela-verdade desta proposição para situarmos 
quais situações estamos analisando: 
 

P Q P v Q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

  
Observe que temos três opções de valoração que satisfazem ao enunciado, portanto devemos analisar 
sempre as três opções para afirmar algo. Analisemos agora as sentenças: 

 
I) Está correta por definição. A união de duas proposições simples através de um conectivo lógico é 
uma proposição composta. 
II) A proposição “João é enfermeiro”, simbolizada por P na tabela-verdade acima não é 
necessariamente verdadeira, basta observar a terceira linha dos valores lógicos da tabela anterior. 
Portanto, esta sentença está incorreta. 
III) Devemos analisar a proposição “João não é enfermeiro ou Paula não é médica”, simbolizada por ¬P 
v ¬Q, nas três situações que satisfazem ao enunciado em questão. Portanto, retornemos à tabela-
verdade e a completamos para analisar esta sentença: 
 
  

P Q P v Q ¬P ¬Q ¬P v ¬Q 

V V V F F F 

V F V F V V 

F V V V F V 

F F F    

 
Como podemos observar, na segunda e terceira linha da tabela-verdade acima, a proposição “João 
não é enfermeiro ou Paula não é médica” não é necessariamente falsa, podendo ser verdadeira. Logo 
esta sentença está incorreta. Conclui-se, assim, que a alternativa correta é a apresentada na letra A.  
 
Questão 27 – Gabarito mantido 
A questão poderia ser resolvida de duas formas, sendo uma delas direta. Basta observar que das 200 
pessoas, 90 não gostam de Coca-Cola, então 110 gostam de Coca-Cola. Para o candidato interpretar a 
questão e resolver de uma segunda forma é necessário conhecer a teoria dos conjuntos e desenvolvê-
la nesta questão, conforme mencionado no enunciado e sendo este conteúdo cobrado pelo edital deste 
concurso. Segundo a teoria dos conjuntos, a situação descrita pode ser representada pelo seguinte 
Diagrama de Venn: 
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Do Diagrama apresentado, conclui-se que um total de 110 pessoas gostam de Coca-Cola. Portanto, a 
alternativa correta é a apresentada na letra E. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
A questão apresenta o enunciado claro quanto ao que está sendo cobrado, segundo o conteúdo 
programático de raciocínio lógico. Considerando como x o número total de pessoas deste grupo, temos 
que 0,6x são homens. Deste grupo, 0,9.(0,6)x = 0,54x possui carro próprio. Segundo o enunciado, este 
número é igual a 189. Vem então que 0,54x = 189, donde, resolvendo a equação, obtemos que x = 
350. Sendo assim, a alternativa correta é a apresentada na letra D.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
Em uma tabela-verdade não há repetição das combinações dos valores lógicos nas duas primeiras 
colunas, que são as colunas base. Portanto, a alternativa E está incorreta, visto que a primeira 
combinação seria igual à terceira, caso esta fosse a alternativa certa. A única alternativa que preenche 
corretamente a tabela-verdade acima é a apresentada na alternativa B.  
 
 
Conhecimentos Específicos – Nível Médio/Técnico e Superior 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
Esta questão está de acordo com o conteúdo programático Contabilidade Básica e Pública e consta no 
livro indicado na bibliografia “ANDRADE, N. A. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. 5.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013”. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Com base no autor indicado na bibliografia “OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, 
organização e métodos: uma abordagem gerencial. 21. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013”, a alternativa B 
é a correta, pois o que está descrito são características da comunicação formal. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia indicada no edital, o autor “OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. 
Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 21. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013” 
descreve que características de descentralização podem ser: mais estável no tempo e mais formal. Já 
as características de delegação podem ser: ligada à pessoa, atinge um nível hierárquico e de atuação 
mais pessoal. Portanto, a alternativa “E” está correta.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão está correta porque está de acordo com o posicionamento do autor indicado na bibliografia 
“MENDES, Sérgio. Administração financeira e orçamentária: teoria e questões. 4. ed. rev., atual. eampl. 
São Paulo, SP: Método, 2013”. 
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Monitor de Alunos Especiais 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com as orientações da Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-
nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192 >. 
 
 
Técnico em Informática 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
No recurso, o candidato sugere outra forma de realizar backup, que não está dentre as opções 
apresentadas, portanto, não pode ser considerada. Salienta-se que a resposta E é a única correta, 
dentre as alternativas apresentadas. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
De fato, existem diversos tipos de teste, no entanto, o único que se enquadra corretamente no cenário 
apresentado é o da alternativa A. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A definição clássica de design patterns coloca outros requisitos, conforme consta no recurso. No 
entanto, a questão não solicita que sejam informados todos os requisitos, apenas questiona quais, 
dentre os apresentados, são requisitos de um design pattern. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
No próprio recurso, o candidato coloca uma explanação que mostra que a alternativa está correta. 
WiMAX é uma das opções para criação de uma rede MAN sem fio. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Existem diversos tipos de parâmetro no CHMOD, alguns numéricos e outros textuais. A existência de 
duas formas para executar a mesma função não é justificativa para anulação da questão. 
 
 
Agente Tributário 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 35 – Gabarito anulado 
Percebeu-se que outro artigo pode gerar resposta distinta, dependendo do número de habitantes do 
município.  
 
Questão 36 – Gabarito anulado 
Não há resposta que possa ser considerada correta nas afirmativas. 
 
Questão 39 – Gabarito anulado 
Não há resposta que possa ser considerada correta nas afirmativas. 
 
 
Engenheiro Agrônomo 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
BARBOSA, F. R.; GONZAGA, A. C. O. (Ed.).Informações técnicas para o cultivo do feijoeiro- comum 
na Região Central-Brasileira: 2012-2014. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2012. 
(Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 272); página 120 apresenta a descrição contida no enunciado 
da questão, “Na soja, observa-se nas plantas infectadas, rápido amarelecimento ou bronzeamento e 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
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queda prematura das folhas. Os sintomas podem ocorrer nos cotilédones, pecíolos, vagens e hastes, 
mas são mais abundantes na face inferior das folhas. Inicialmente, são caracterizados por minúsculos 
pontos mais escuros do que o tecido sadio da folha, os quais apresentam coloração esverdeada a 
cinza-esverdeada. Nesses locais, observa-se uma minúscula protuberância, semelhante a uma bolha, 
que é o início da formação das pústulas. Progressivamente, as pústulas adquirem cor variando de 
castanho-claro a castanho-escuro. No final do desenvolvimento, as pústulas são visíveis em ambas as 
faces da folha. Os uredósporos são inicialmente de coloração hialina, tornandose, posteriormente, 
beges”. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A questão abordou o seguinte conteúdo programático: Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, refere-se a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Conforme descrito por BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paula: Manole, 2010; Os 
subsoladores são implementos utilizados sob a superfície do solo para promover a desagregação de 
camadas compactadas, a fim de facilitar a penetração das raízes das culturas e da água para as 
camadas mais profundas do solo. Devido ao fato de trabalharem a profundidade que podem chegar até 
0,8m, os subsoladores são implementos que requerem altas potências para a sua utilização. 
 
Fisioterapeuta 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
A alternativa “B” está correta de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica 2013 
(AMIB/SBPT), na sua página 7, onde diferencia contraindicações ABSOLUTAS e relativas à VNI. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A alternativa “B” está correta de acordo com a página 16 da referência STOKES, Maria. Neurologia 
para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 
 
 
Médico 
 
Questão 32 – Gabarito anulado 
Na alternativa “A” está faltando a palavra “ROTA” após “gravidez ectópica”. A gestação ectópica, para 
configurar-se como causa cirúrgica de dor abdominal que apresenta risco imediato de morte, necessita 
ser rota, com presença de sangramento. Do contrário, pode ser tratada com metotrexato nos estágios 
iniciais da gestação, ou, até mesmo, ser levada a termo em casos excepcionais.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
Existe alternativa de tratamento clínico paliativo para as hérnias inguinais através de cintas. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
É pacífico o entendimento na literatura atual de que a principal causa de anemia em idosos é doença 
crônica. Embora existam, constantemente, pesquisas científicas abordando este tema e tantos outros 
na Medicina, há que se considerar os níveis de evidência dos trabalhos, uma vez que, para modificar 
qualquer dado na literatura médica, é necessário que as conclusões sejam decorrentes de estudos 
com nível de evidência A. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS-RS, em 03 de Janeiro de 2017. 

 
 
 
 

Publicado em 03/01/17 

 
MÁRCIO FRANCISCO PRIMIERI 

Secretário Municipal da Administração 

 
WALDEMAR DE CARLI, 

Prefeito. 
 
 

 


