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MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2017 
 

AVISO Nº 06 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

   
O Prefeito do Município de Alvorada/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o 
que segue: 
 
1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
A letra D é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
A letra E é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
A letra C é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A letra B é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 06 – Gabarito alterado para a letra A. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
O sujeito do verbo “ter” é o pronome “quem”. Segundo regras de concordância, nesses casos, o verbo 
deve permanecer na terceira pessoa do singular. 
“Lhes” funciona como objeto indireto do verbo “ensinar”. 
“Mas” e “Todavia” pertencem a mesma classe e possuem o mesmo valor semântico. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
A letra A é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A letra B é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A letra D é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
A reposta correta encontra-se na alternativa A, pois os termos I e IV são preposições, ratificando, portanto, 
o que diz o enunciado. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
A oração introduzida pela conjunção “que” é subordinada substantiva subjetiva, pois a estrutura da oração 
principal é formada por verbo de ligação e predicativo (é necessário). 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
A letra A é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
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Questão 13 – Gabarito mantido. 
A letra B é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A letra B é a alternativa correta, conforme já consta no Gabarito Preliminar. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
O vocábulo “os”, retoma a palavra “conceitos”, logo, no contexto em que se encontra, é um pronome 
pessoal. Não podemos confundir análise morfológica com análise sintática. Na sintática, “os” seria objeto 
direto, porém não é o que a questão pede. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com a Constituição Federal (art. 37, inc. V) e com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Alvorada. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
A legislação municipal não prevê a nacionalidade nata como requisito para ingresso no serviço público 
municipal. Todas as demais alternativas estão expressamente previstas na legislação. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
O enunciado contemplou a legislação municipal de Alvorada, conforme expressamente definido no Edital. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O enunciado é expresso ao requerer a resposta com base na Constituição Federal, que prevê, em seu 
artigo 41, o prazo de três anos para aquisição da estabilidade no serviço público. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Alvorada. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o caput do art. 37 da Constituição Federal. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o art. 34, §2º da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 160 da Lei Orgânica do Município de Alvorada. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o art. 49 da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
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 objetivas. 
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Questão 33 – Gabarito mantido. 
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 objetivas. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
O insucesso do aluno nem sempre está ligado à forma de ensinar do professor e independente das suas 
dificuldades (cognitivas, emocionais, linguísticas). Além disso, as causas da não aprendizagem devem 
sempre ser investigadas com a finalidade de levar o aluno à aquisição de conhecimentos. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a autora Emília Ferreiro em sua obra "Com todas as letras" (bibliografia 
sugerida no Edital deste concurso). 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a autora Emília Ferreiro em sua obra "Com todas as letras" (bibliografia 
sugerida no Edital deste concurso). 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O objetivo do processo de aprendizagem é a construção de novos conhecimentos, portanto devem-se 
criar estratégias para que o aluno adquira os conteúdos não assimilados. A questão está de acordo com a 
autora Emília Ferreiro em sua obra "Com todas as letras" (bibliografia sugerida no Edital deste concurso). 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão está clara no que se pede e de acordo com os níveis de desenvolvimento da escrita.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com as orientações/sugestões do MEC (2014) para a alfabetização em 
matemática. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo 
um limitador de fonte de pesquisa. Além disso, a questão é clara ao solicitar as alternativas corretas (I e 
III). 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
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 objetivas. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão está expressamente de acordo com as orientações do Ministério da Educação (2013), sobre a 
matrícula dos alunos. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido.  
A questão está expressamente de acordo com a Resolução CEB/CNE nº 5/2009, art.5º, § 6º. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão está expressamente de acordo com as orientações do Ministério da Educação (2013). 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação na palavra “acalmar” - afirmativa II. 
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PROFESSOR DE ARTE EDUCAÇÃO  
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
Houve um erro de digitação, onde a palavra PODE era para ser POR. 
 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” atesta que o Brasil se tornará um país de idosos em 2050, o que já teria acontecido 
antes, por volta de 2030; portanto, não se pode fazer tal afirmação. A alternativa “B” está correta. As 
alternativas “C” e “D” não podem ser analisadas com os dados da tabela. Finalmente, a alternativa “E” é 
falsa, uma vez que a população jovem aumentou no período 1980-1990. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
As alternativas “A”, “B” e “D” estão incorretas, uma vez que os textos possuem estreitas ligações, são 
coerentes e consistentes. A alternativa “E” está incorreta, uma vez que a economia mundial apresentou 
período de recessão, pelo menos entre 2008 e 2012, e não “constante crescimento”. A alternativa “C” é a 
correta. 
 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Recurso indeferido tendo em vista o que é preconizado nas bibliografias e demais fontes indicadas no 
Edital do concurso. 
 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
O texto apresenta claramente um ponto de vista; 
Metalinguagem gramatical nada tem a ver com termos coloquiais; 
O texto não tem caráter metafórico. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Há frases fragmentadas e uso indevido de letra maiúscula nas alternativas incorretas. Apenas II e IV são 
possibilidades corretas de reescrita da passagem. 
 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A afirmação do item I está correta, pois 1050:525 = (250550):525 = 250525 = 225225525 = (2.2.5)25 = 
2025, onde apenas usou-se o conhecimento sobre as propriedades da potenciação. Portanto está de 
acordo com o solicitado. Além disto, o item II está correto e o item III incorreto. Logo, a resposta correta 
está apresentada na alternativa B. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria matemática, os cálculos apresentados pelo aluno hipotético estão corretos, porém a sua 
conclusão não, dado que o enunciado deixa claro que a equação está sendo resolvida no conjunto dos 
números complexos. Portanto, existem, de fato, duas raízes distintas para a equação, sendo elas dadas 
por 2 + i e 2 – i. Além disto, o conteúdo cobrado para a resolução da questão está de acordo com o Edital 
deste concurso.  
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Questão 39 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão está correto quanto à sua formulação. Além disto, a análise das afirmações nos 
permite concluir que: 
 
Afirmação I) Público médio das quatro sessões é igual a (20+90+130+100)/4, o que corresponde a 85 
pessoas. Logo, a afirmação está correta. 
 
Afirmação II) O público aumentou da primeira sessão para a terceira sessão em 110 pessoas, em relação 
a 20 pessoas, o que corresponde a um aumento de 550%. Logo, a afirmação está incorreta. 
 
Afirmação III) Supondo que o espaço amostral tenha 1700 elementos, então a probabilidade de sortear 
uma pessoa entre o público total e a pessoa ter assistido ao filme “O homem que calculava” é igual a 
(20+90+130+100)/1700 = 0,2 = 20%. Logo, a afirmação está correta. 
 
Assim, conclui-se que a alternativa correta é a expressa em C. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Entre as alternativas apresentadas, apenas a afirmação I vai de encontro com a teoria apresentada por 
Hoffmann (2005) sobre a avaliação. Observe que o item III afirma concretamente que a avaliação se reduz 
a uma prática de registro de resultados sobre o desempenho do aluno, exigência do sistema.  O que, 
claramente, não está de acordo com a teoria de Hoffmann (2005) sobre a avaliação. Ainda, note que, em 
nenhum momento, faz-se alusão a uma concepção por parte de alguns educadores sobre a afirmação 
dada. Portanto, da forma tal qual o enunciado solicitava a análise dos itens, apenas a afirmação I está 
correta. 
 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA-RS, 
EM 12 de JUNHO de 2017. 

 
 
 

 
José Arno Appolo do Amaral, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 

 


