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Execução: Fundação La Salle 

COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA 01/2017 
 

AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, no uso de suas 
atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:  
 
 
1.     RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO 

GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL  
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com a redação o caput do art. 92 do Estatuto do Servidor Público de 
Novo Hamburgo. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o art. 4º da Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
A alternativa C não está correta, pois, se o número de garrafas fosse igual a 65, então não seria 
satisfeita a divisão por 4 com resto igual a 2, como está descrito no enunciado. A única alternativa 
correta é a que está expressa na letra D. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
A questão está clara no que se pede e formulada corretamente. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
Embora a expressão “devido a” seja preposicionada, não há crase porque o substantivo “secas” está 
no plural. 
 
Questão 11 – Gabarito alterado para B. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
Na frase em questão, se a palavra “relatório” estivesse no plural, apenas o artigo que o antecede 
flexionaria em número. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 5º, inc. XXII, da Constituição Federal a propriedade trata-se de um direito individual e 
coletivo. 
 
Questão 20 – Gabarito anulado. 
Gabarito anulado em razão da ausência de menção à competência constitucional dos Municípios, 
também abordada na questão. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar apresentou a resposta correta como sendo a alternativa D, a qual está de acordo 
com o problema apresentado na questão. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A equivalência lógica de uma proposição formada por um conectivo condicional do tipo p  q é 
equivalente a ~q  ~p. Portanto, conclui-se que a proposição expressa em E é a única verdadeira.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO  CARGO – NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 
 
AGENTE DE LEITURA E APOIO 
 
Questão 52 – Gabarito mantido. 
No Planejamento Estratégico de qualquer organização, a posição de onde se quer estar no futuro 
representa a sua visão, e aquilo que a instituição faz, sua razão de ser, é a sua missão. Portanto, a 
frase mencionada na questão indica a visão da COMUSA. 
 
Questão 53 – Gabarito mantido. 
Para aumentar a moral dos funcionários de uma organização o indicador que pode medir esse objetivo 
é a diminuição da rotatividade do pessoal. Os outros indicadores sugeridos nas alternativas são 
relativos à área comercial e financeira e não estão relacionados à gestão de pessoas. Esse conteúdo 
está indicado no livro de Chiavenato (2014). 
 
Questão 57 – Gabarito mantido. 
De acordo com o autor Beltrão (2005), o mês de maio não tem abreviação, continua sendo 
apresentado como maio e o mês de julho é abreviado pelas três primeiras letras “jul”. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido. 
As “atividades de leitura, repasse, cadastramento e entrega de contas realizada pelos funcionários” são 
de cunho interno da organização. Os “erros” ocasionados por problemas nessa atividade, são de 
controle da instituição, portanto considerados pontos fracos e esses a partir de diferentes ações devem 
ser eliminados ou, se tornarem pontos positivos. 
 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 52 – Gabarito mantido. 
Oliveira (2013) em seu livro “Sistemas, organização e métodos”: uma abordagem gerencial, indica que 
para se avaliar a estrutura organizacional de uma organização, na etapa de levantamento, pode-se 
realizar entrevistas com profissionais-chaves da empresa, não inviabilizando que outros colaboradores 
também sejam consultados, tornando a primeira afirmação verdadeira.   
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Questão 59 – Gabarito mantido. 
Visão, missão, cultura e valores são partes constituintes do Planejamento Estratégico de qualquer 
organização. Essa temática está incluída nos conteúdos de: Conhecimentos gerais de administração, 
Processos administrativos e Gestão de Pessoal, indicados no edital para esse concurso. 
 
. 
 

 
 

Município de Novo Hamburgo-RS, 05 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

Silvio Paulo Klein 
Diretor Geral 

COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo 
 


