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Execução: Fundação La Salle 

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 
 

AVISO Nº 11 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

 

 
O Diretor Geral da Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR, 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 – Empregos de Nível Escolar Alfabetizado, Fundamental Incompleto e Completo 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 2 – Gabarito anulado 

São cinco os locais onde as atividades foram desenvolvidas, dentre eles estão as duas escolas, porém apenas 
uma delas é municipal. 
 
Questão 4 – Gabarito mantido 

A palavra “realizado” apresenta um hiato e, portanto, deve ser assim separada: re – a – li – za – do. 
 
Questão 8 – Gabarito mantido 

A palavra “reúne” contém hiato: re – ú – ne.  
 
Questão 14 – Gabarito mantido 

A alternativa B apresenta uma combinação de “a” preposição mais “o” artigo. 
 
 
Legislação 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 

A questão está de acordo com a previsão constitucional do art. 5º, inc. LXVII. 
 
 
Conhecimentos Gerais – Empregos de Nível Escolar Médio 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 2 – Gabarito mantido 

A única afirmação correta é a II cuja confirmação encontra-se no segundo parágrafo do texto. 
 
Questão 5 – Gabarito mantido 

Há dígrafo consonantal em “aparelho” – lh. Há dígrafo vocálico em “identidade” e “grande” – en, an, 
respectivamente. Dígrafo e encontro consonantal não são sinônimos. 
 
Questão 7 – Gabarito mantido 

A primeira afirmativa é verdadeira, pois não afirma de forma taxativa que os antivírus são capazes de combater, 
mas sim que eles ajudam no combate.  
 
Questão 11 – Gabarito mantido 

A alternativa C está correta, pois Eduardo Galeano, conforme linhas 55 e 56, usou uma frase atribuída a Varella. A 
alternativa E está errada, pois Drauzio recebeu elogios, mas em nenhum momento manifesta ter ficado honrado 
com as repercussões, uma vez que os elogios recebidos não correspondiam a um texto de sua autoria. 
 
Questão 16 – Gabarito anulado 

O primeiro período do parágrafo é composto; o segundo, simples. 
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Questão 17 – Gabarito mantido 

A alternativa I informa que o autor relata uma situação, não diz que ele relata “apenas” uma situação.  Na 
alternativa III, embora a expressão “entre outros” faça alusão a outros nomes, não é possível saber que Chico 
Buarque esteja entre esses nomes. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 

A questão pede para marcar a resposta incorreta. 
 
 
Legislação 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

O solicitado está de acordo com a previsão constitucional do art. 70. 
 
 
Informática 
 
Questão 41 – Gabarito mantido 

A versão considerada do Office é a 365, que utiliza os mesmos atalhos do Word 2016. Conforme documentação 
do software, disponível em https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-
Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2?ui=pt-BR&rs=pt-
BR&ad=BR&fromAR=1#OfficeVersion=2016,_2013, a alternativa correta é a apresentada na letra D. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido 

De fato, a alteração no slide mestre afeta os slides incluído após ela ser realizada. No entanto, afeta também os 
slides já existentes no momento da alteração ser aplicada. 
 
 
Conhecimentos Gerais – Empregos de Nível Escolar Superior 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 5 – Gabarito mantido 

Há dígrafo consonantal em “aparelho” – lh. Há dígrafo vocálico em “identidade” e “grande” – en, an, 
respectivamente. Dígrafo e encontro consonantal não são sinônimos. 
 
Questão 16 – Gabarito anulado 

O primeiro período do parágrafo é composto; o segundo, simples. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

A única pergunta respondida pelo texto é a II, conforme o primeiro parágrafo do texto. 
 
 
Conhecimentos Específicos – Empregos de Nível Escolar Técnico  
 
Técnico em RH 
 
Questão 44 – Gabarito anulado 

Conforme Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além da alternativa “D” indicada no gabarito, a alternativa “A” 
também está correta.  
 
 
Conhecimentos Específicos – Empregos de Nível Escolar Superior 
 
Procurador 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 

O gabarito está de acordo com a disposição do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil, com a nova redação 
dada pela Lei nº 13.256/2016. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

A questão está em conformidade com a legislação vigente e com o Edital do certame. 

https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR&fromAR=1#OfficeVersion=2016,_2013
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR&fromAR=1#OfficeVersion=2016,_2013
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR&fromAR=1#OfficeVersion=2016,_2013
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Questão 28 – Gabarito mantido 

O solicitado na questão está de acordo com a legislação vigente, especialmente o art. 331 do Código de Processo 
Civil. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

O gabarito está em conformidade com a doutrina de Direito Administrativo, prevista no Edital, que leciona sobre 
requisitos e atributos do ato administrativo. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 

O gabarito está em conformidade com o enunciado e a legislação que regula a matéria (Lei 12.527/2011). 
 
Questão 45 – Gabarito mantido 

O solicitado está em conformidade com a previsão do art. 1.057 do Código Civil. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 

A questão está em conformidade com o art. 897, alínea b, da CLT. 
 
 
 
 

Município de Novo Hamburgo-RS, 03 de abril de 2017. 
 

 
Sr. Joel Antônio da Silva Gross 

Diretor Geral 
Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR 


