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MUNICÍPIO DE TAQUARA / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 06 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO

O Prefeito do Município de Taquara/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 DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/MAGISTÉRIO E SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 04 – Gabarito mantido
Em “... não colocam o que são, mas o que gostariam de ser”, as duas ocorrências de “o” podem ser
substituídas por “aquilo”. Assim, temos a ocorrência de pronome demonstrativo.
Questão 05 – Gabarito mantido
O autor do texto, conforme linha 04, afirma que com adolescentes “a coisa complica”, logo o controle não é
perfeitamente possível, como enfatiza a alternativa I. (grifo nosso).
Questão 06 – Gabarito mantido
Na análise morfológica, a palavra “não” é um advérbio de negação, porém a questão é clara: pede a
classificação sintática do vocábulo. Sendo assim, a palavra destacada exerce a função de adjunto adverbial.

LEGISLAÇÃO
Questão 12 – Gabarito anulado
Ante a previsão contida no art. 47, §2º da Lei Orgânica do Município de Taquara, o candidato poderia incorrer
em erro quanto à resposta correta.
Questão 15 – Gabarito mantido
O enunciado e o gabarito estão em conformidade com a previsão do art. 75 do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos do Município de Taquara.
Questão 17 – Gabarito mantido
O gabarito está de acordo com a redação do art. 7º, I, do Regime Jurídico Único dos Públicos do Município de
Taquara.
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RACICÍNIO LÓGICO
Questão 21 – Gabarito anulado
Há falta de dados para a resolução da questão.
Questão 23 – Gabarito mantido
O número de anagramas é dado por (3.5!.2)/(3!) = 120.
Questão 29 – Gabarito mantido
O enunciado está de acordo com a teoria de raciocínio lógico.
Questão 30 – Gabarito mantido
De acordo com o enunciado, o festival terá 5 shows e, consequentemente, 4 intervalos. Portanto, o término
do último show será às 6h.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO

PROFESSOR ÁREA I – ENSINO FUNDAMENTAL
Questão 32 – Gabarito mantido
A questão está de acordo com a bibliografia presente no edital do concurso: SARMENTO. Dirléia Fanfa;
RAPOPORT, Andrea; FOSSATTI, Paulo (Org.). Psicologia e educação: perspectivas teóricas e implicações
educacionais. Canoas, RS: Salles, 2008.
Questão 33 – Gabarito anulado
A questão apresenta duas alternativas passíveis de serem consideradas corretas.
Questão 34 – Gabarito mantido
A questão está de acordo com a bibliografia presente no edital: SARMENTO, Dirléia Fanfa; RAPOPORT,
Andrea; FOSSATTI, Paulo (Org.). Psicologia e educação: perspectivas teóricas e implicações educacionais.
Canoas, RS: Salles, 2008. A criança, durante a brincadeira, vivencia situações de frustração e não somente
situações prazerosas.
Questão 35 – Gabarito anulado
Apresenta dubiedade na interpretação, apresentando duas alternativas passíveis de serem consideradas
corretas.
Questão 37 – Gabarito mantido
Para uma alfabetização de qualidade a criança precisa vencer as barreiras ortográficas da escrita. Portanto, a
alternativa que não está de acordo com Emília Ferreiro é a letra “B”.
Questão 38 – Gabarito mantido
A questão está clara e de acordo com as práticas pedagógicas da educação inclusiva.
Questão 39 – Gabarito mantido
Os materiais sugeridos na questão auxiliam a aprendizagem de matemática, de acordo com o Ministério da
Educação.
PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 35 – Gabarito mantido
A única alternativa que não apresenta erro é a letra “B”.
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PROFESSOR ÁREA II – MATEMÁTICA
Questão 36 – Gabarito anulado
Houve erro de digitação na unidade de medida da área solicitada.
PROFESSOR ÁREA II – CIÊNCIAS
Questão 31 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 34 – Gabarito mantido
O tecido epitelial é o único tecido que não possui vasos sanguíneos e nervos, necessitando ser alimentado
através de um tecido conjuntivo adjacente a ele. A derme possui vasos sanguíneos e nervos, sendo formado
por tecido conjuntivo e não por tecido epitelial. O tecido epitelial forma apenas a epiderme, que possui as
características anteriormente mencionadas.
Questão 35 – Gabarito mantido
Uma das formas de pneumonia é bacteriana e, mesmo que existam outros tipos não mencionados na
questão, essa alternativa continua sendo verdadeira.
Questão 40 – Gabarito mantido
A água possui várias propriedades e entre elas, a manutenção da temperatura corporal. Desta forma, não é
correto afirmar que a água é isolante térmico, sendo esta propriedade realizada pelo tecido adiposo. A
resposta correta é a alternativa “C”, visto que a água auxilia o organismo como regulador térmico e é o meio
onde ocorrem as reações químicas celulares.
PROFESSOR ÁREA III – QUÍMICA
Questão 39 – Gabarito anulado
Considerando as informações contidas na bibliografia sugerida, a sequência correta dos números em função
dos polímeros apresentados é: 4, 2, 1, 3, 6, 5. Não há esta alternativa entre as opções listadas.

MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS, EM 05 DE JUNHO DE 2018.
Tito Lívio Jaeger Filho,
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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