MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de Não-Me-Toque/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este
Aviso, o que segue:
1.
RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR 4ª SÉRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Legislação
Questão 19 – Gabarito anulado.
O enunciado da questão deveria solicitar a alternativa incorreta e não a correta. Logo, há mais de uma
alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 24 – Gabarito alterado para “D”.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. Conforme artigo 198, da Lei Orgânica
do Município de Não-Me-Toque, a secretaria responsável pelas ações mencionadas no enunciado é a
Secretaria Municipal da Educação.
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL
Informática
Questão 27 – Gabarito mantido.
A média é calculada a partir da soma de todos os números passados como parâmetro para a função,
dividida pela quantidade de números considerados na função. No caso, a soma dos números é 12,
dividido pela quantidade de 4 números, o resultado é 3.

CONHECIMENTOS GERAIS
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Língua Portuguesa
Questão 07 – Gabarito mantido.
O candidato não apresentou argumento para justificar sua solicitação.
Questão 10 – Gabarito mantido.
A única alternativa incorreta é a primeira, pois – no texto – o pronome “Desses” retoma 75 ratos, e não 75
gatos, como informa a questão.

Legislação
Questão 11 – Gabarito mantido.
A questão está em conformidade com o art. 5, inciso LXXII, a e b, da Constituição Federal.
Questão 12 – Gabarito mantido.
A questão versa sobre a Constituição Federal e não sobre o Código de Processo Penal. Além do mais, o
Código de Processo Penal não estaria abrangido pelos conteúdos programáticos do edital.

Execução: Fundação La Salle

Questão 15 – Gabarito mantido.
O Estatuto do Idoso está presente nos conteúdos programáticos do edital nos conhecimentos gerais de
legislação.
Questão 16 – Gabarito mantido.
O Estatuto da Criança e do Adolescente está presente nos conteúdos programáticos do edital nos
conhecimentos gerais de legislação.
Questão 17 – Gabarito mantido.
O Estatuto do Idoso está presente nos conteúdos programáticos do edital nos conhecimentos gerais de
legislação.
Questão 18 – Gabarito mantido.
O Estatuto da Criança e do Adolescente está presente nos conteúdos programáticos do edital nos
conhecimentos gerais de legislação.
Questão 20 – Gabarito alterado para “C”.
A alternativa correta é a letra “C”, conforme dispõe o art. 44, parágrafo único, do Regime jurídico dos
Servidores Públicos de Não-Me-Toque.

Informática
Questão 24 – Gabarito mantido.
O endereço de IP apresentado na alternativa E não é um IP válido para comunicação, nem na Internet,
nem na Intranet. Portanto, não é uma alternativa correta para a questão. O único endereço que é válido na
Intranet, porém inválido na Internet é o apresentado na alternativa C.
Questão 25 – Gabarito mantido.
A pergunta refere-se a qual pasta irá levar à solicitação de permissão de Administrador. Dentre as opções
apresentadas, a única em que isso ocorre é na pasta do Windows. Nas demais, não é necessário ter tal
permissão.
Questão 28 – Gabarito alterado para “B”.
No Microsoft Word 2013 em português a sequência de atalho utilizada para sublinhar um texto
selecionado é CTRL + S. A sequência CTRL + U é válida somente para o software na versão em Inglês.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – POR CARGO PÚBLICO
Auxiliar de Operações
Questão 34 – Gabarito mantido.
A presença ou não de recipientes de coleta de resíduos sólidos no prédio onde se realizam provas é
resultado do cotidiano das instituições que administram esses prédios e não da Banca elaboradora do
certame. Não pode a Banca mover ou retirar elementos desses prédios para impedir relação com
questões da prova.
Questão 35 – Gabarito mantido.
De acordo com o que estabelece o conjunto das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em
especial a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual, não cabe ao “empregado” realizar reparos nos
EPIs, seja do tipo que for, inclusive em uniformes, quando assim caracterizados.

Auxiliar de Consultório Dentário
Questão 31 – Gabarito anulado.
A questão apresenta duas alternativas iguais.
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Motorista
Questão 35 – Gabarito alterado para “D”.
Assertiva I: (CORRETA)
I – o condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência e quando a
regulamentação da via assim o determinar.
Justificativa - Artigo 40:
V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:
a) em imobilizações ou situações de emergência;
b) quando a regulamentação da via assim o determinar;
Assertiva II: (INCORRETA)
II – nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, mesmo quando cruzar outro veículo ou ao
segui-lo.
Justificativa - Artigo 40.
II – nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao seguilo.
Assertiva III: (CORRETA)
III –
o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte,
neblina ou cerração.
Justificativa - Artigo 40.
IV – o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte,
neblina ou cerração.
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