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MUNICÍPIO DE TAQUARA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018 
 

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

 
 

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 FUNDAMENTAL INCOMPLETO E 
COMPLETO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 
A questão está correta em sua elaboração. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
A resposta para a primeira pergunta encontra-se nas linhas 05 e 06. A resposta para a segunda pergunta 
encontra-se na linha 06. A resposta para a terceira pergunta encontra-se no último parágrafo do texto. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 
As vogais “e” e “o” somente serão semivogais quando forem átonas, ou seja, o som deverá ser, 
respectivamente, de “i” e “u”. 
 
 
RACICÍNIO LÓGICO 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
A questão está correta em sua elaboração. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 
A única resposta correta, que pode ser extraída diretamente do texto, apresenta-se na letra “B”: “Como 
conecta quase todo o corpo por espaços ocos com líquido em movimento, os cientistas acreditam que pode 
ter um papel importante na proliferação do câncer.” 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
A partícula “que” apenas retoma um antecedente na linha 34.  



Município de Taquara/ RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2018 

Aviso nº 08 - Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

                                                                           
2 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

Questão 05 – Gabarito mantido 
Excetuando-se a passagem da letra E, que está plenamente correta quanto à concordância, todas as demais 
passagens apresentam erro dessa natureza (flexão e verbos impessoais). 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
Para responder corretamente, ler corretamente e atentar para as seguintes questões: Qual o estudo do 
pesquisador Neil Theise? Rugas na pele e rigidez das extremidades inevitavelmente progridem para as 
doenças citadas? 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 
A vírgula após “Neil Theise” NÃO separa o sujeito do predicado. As demais afirmações estão corretas. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com as disposições do art. 5º, XXXVII, XLII, da Constituição Federal. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 
O gabarito está de acordo com a previsão do art. 37 da Lei Orgânica do Município de Taquara. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
Na forma dos arts. 47 a 53 da Lei Orgânica do Município de Taquara, a alternativa “C” corresponde à única 
opção correta. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com a disposição do art. 44 do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos de Taquara. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 
O gabarito está de acordo com a disposição dos arts. 60 a 62 do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos de Taquara. 
 
 
RACICÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
Segundo o enunciado, a média é igual a 8,0, a moda é igual a 9,0 e a mediana é igual a 8,5. Portanto, a única 
alternativa correta é a alternativa “D”. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
De acordo com enunciado, os 84 inscritos correspondem a 60% do total. Portanto, o total de inscritos é igual 
a 140.  
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
De acordo com a documentação do Windows 10, acessível no próprio sistema operacional, a restauração a 
partir de um ponto específico é possível através da opção Atualização e Segurança.  
 
Questão 27 – Gabarito mantido 
A documentação da função, acessível em https://support.office.com/pt-br/article/maiÚscula-função-
maiÚscula-c11f29b3-d1a3-4537-8df6-04d0049963d6?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR coloca que a 
função converte os caracteres de um texto recebido como parâmetro para maiúsculo. 
 
 

https://support.office.com/pt-br/article/mai�scula-fun��o-mai�scula-c11f29b3-d1a3-4537-8df6-04d0049963d6?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/mai�scula-fun��o-mai�scula-c11f29b3-d1a3-4537-8df6-04d0049963d6?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
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CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 
Os pronomes relativos retomam elementos de orações anteriores e possuem funções sintáticas próprias. No 
caso analisado, “que” retoma “Suécia” e, portanto, assume a função de sujeito da oração em que faz parte. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
A alternativa correta é a letra “A”, conforme consta no gabarito preliminar. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
As palavras “expressivas” e “cognitivas” são adjetivos. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
Para ser objeto indireto, o verbo necessitaria de preposição, o que não é o caso do vocábulo em análise. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 
A reposta para a pergunta I está no sexto parágrafo do texto. A resposta para a pergunta II está no quinto 
parágrafo do texto. A resposta para a pergunta III encontra-se a partir do décimo parágrafo do texto. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com o art. 29 da Constituição Federal. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 
O gabarito está de acordo com o art. 9º da Lei Orgânica do Município de Taquara. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
O gabarito está em conformidade com a previsão do art. 139 do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos de Taquara. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
Na forma do art. 168 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Taquara, a 
alternativa “C” corresponde à única opção correta. 
 
Questão 18 – Gabarito anulado 
Ante a previsão do art. 32, IV, da Lei Orgânica do Município de Taquara, a alternativa “A” também se mostra 
incorreta. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 
O gabarito está de acordo com a previsão do art. 20 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Taquara. 
 
 
RACICÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
A sequência de valores lógicos que completa a tabela-verdade corretamente é dada por F – V – V – V. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
Segundo o enunciado, temos que: 
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De onde, segue que x + 40 + 2(x+40) + 30 = 210. Logo, x = 20. Portanto, o número de pessoas que não 
assistiram ao filme é igual a 20 + 30 = 50 pessoas.  
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
Segundo o enunciado, temos que: 
X --- 100% 
1505 --- 107,5% 
X = 1400 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
A imagem apresentada no recurso não é a mesma da prova. 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
De acordo com Lacombe e Heilborn (2015), o sistema organizacional corresponde a um sistema que contém 
elementos humanos e materiais empenhados, coordenadamente, em atividades orientadas para resultados, 
ligados por sistemas de informação e influenciados por um ambiente externo, com o qual interage 
permanentemente, mas que não tem controle sobre ele. Esse ambiente externo, também chamado de 
macroambiente é um amplo sistema que envolve as organizações, abrangendo aspectos demográficos, 
científicos, tecnológicos, ecológicos, físicos, políticos, econômicos, sociais e culturais. O ambiente interno, 
também conhecido como operacional é aquele que a organização tem controle sobre ele, neste caso, 
podemos citar prioritariamente as áreas funcionais de uma organização, são elas: marketing, finanças, 
recursos humanos e operações. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
De acordo com Chiavenato (2014), cada organização requer um sistema básico de controles para aplicar 
seus recursos financeiros, desenvolver pessoas, analisar o desempenho financeiro e avaliar a produtividade 
operacional. Como exemplos de controles estratégicos, podemos exemplificar: Balanço e Relatórios 
Financeiros, Controle dos Lucros e Perdas e Análise do Retorno sobre o Investimento (RSI). Como controles 
táticos, podemos citar: Controle Orçamentário, Contabilidade de Custos, entre outros. Em relação aos 
controles operacionais, o autor trás Controle de Estoques, Programação Just-in-Time, Planejamento de 
Requisitos de Materiais e Controle de Qualidade. O controle de qualidade é operacional porque envolve o 
processo de verificação de materiais, produtos e serviços para assegurar que eles alcancem elevados 
padrões. Aplica-se a todos os aspectos de produção e operações, desde a seleção de matérias primas e 
fornecedores até a última tarefa executada no produto ou serviço final. Atividades desempenhadas pela base 
da pirâmide organizacional. 
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SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 
Questão 31 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação da palavra “discrição”.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com a bibliografia: BRASIL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio 
de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A alternativa correta é a letra “D”, conforme consta no gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A alternativa correta é a letra “A”, conforme consta no gabarito preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Foi utilizada a nomenclatura preconizada pelo Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão do Ministério 
da Saúde, bibliografia deste edital, conforme a passagem abaixo, extraída na íntegra do referido protocolo. “A 
pronta identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento de UPP, por meio da utilização de 
ferramenta validada, permite a adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco deve 
contemplar os seguintes fatores: a) mobilidade; b) incontinência; c) déficit sensitivo e; d) estado nutricional 
(incluindo desidratação).” 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Inicialmente, considera-se relevante os apontamentos sinalizados. Porém a questão da prova foi elaborada 
com base na abordagem adotada pela autora, e assim, seguiu-se exatamente a nomenclatura expressa no 
material teórico referenciado, e indicado na questão. Veja que a questão elaborada segue literalmente o texto 
de Berenice Roujas Couto, no livro intitulado “O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira: 
uma equação possível?” Na pagina 183 (4 edição), segundo parágrafo, encontramos:  “Compõe o direito 
social a ideia de que as dificuldades enfrentadas pelos homens para viver com dignidade serão assumidas 
coletivamente pela sociedade, com supremacia da responsabilidade de cobertura do Estado, que deverá criar 
um sistema institucional capaz de dar conta dessas demandas”. A terminologia questionada “homens” é 
adotada em todo o texto, e, com o intuito de preservar a concepção teórica da autora, foi mantida na questão. 
Assim, a alterativa referida segue Verdadeira. 
 
 
BIBLIOTECONOMISTA 
 
Questão 31 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com conteúdo programático e bibliografia do edital. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
FARMACÊUTICO 
Questão 38 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
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Questão 39 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Para elaboração desta questão foi consultada a RESOLUÇÃO-RDC 20, DE 5 DE MAIO DE 2011, onde  
procurou-se abordar os conteúdos programáticos sobre Vigilância Sanitaria, Legislação na área da Saúde, 
dispensação de medicamentos, controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos. É válido ressaltar que o edital cita bibliografia sugerida, sendo assim, outras 
fontes de informação que sejam de interesse ao âmbito profissional avaliado, podem ser utilizadas. 
 
 
ODONTÓLOGO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
Na referência do presente edital (FEJERSKOV, O.; NYVAD, B; KIDD, E., 2017),está escrito na página 328: 
“Sobre a superfície pulpar, somente dentina que possa ser removida delicadamente com uma cureta deve ser 
eliminada, desde que o dente esteja sem sintomas e responda ao teste pulpar.” Subentende-se que a lesão 
de cárie em questão é profunda (“sobre a superfície pulpar”), e que o dente em questão não apresenta 
sintomas relacionados àpulpite irreversível ou necrose pulpar (“teste pulpar”), o que indicaria a necessidade 
de acesso ao(s) canal(is) radicular(es) e indicação de tratamento endodôntico. A alternativa “B” está correta. 
 
Questão 36 – Gabarito anulado 
Em livro referenciado no presente edital (MOYSÉS, S. T.; KRIGER, L.; MOYSÉS, S. J., 2013) na página 51 
está escrito : “Há fortes evidências  científicas da relação entre doença periodontal e adversidades na 
gestação, como parto prematuro , baixo peso ao nascer (inferior a 2.500 g) e pré -eclâmpsia, considerados 
exemplos de condiçã o sistêmica associada à doença periodontal” .Esta afirmação está referenciada por dois 
estudos, onde um destes nem sequer menciona a doença periodontal (SLATTERY & MORRISON, 2002), e o 
outro constitui uma revisão simples que cita estudos de caso controle como sua única evidência para a 
associação em questão (GOLDENBERG, R.L.; 2008). Em contrapartida, em uma revisão sistemática 
(TESHOME & YITAYEH, 2016) os autores concluíram que a doença periodontal pode ser um possível fator 
de risco para parto prematuro e baixo peso ao nascer, mas também reportaram que mais estudos com 
desenho experimental de ensaio clínico randomizado com tempo suficiente de acompanhamento são 
necessários para confirmar a associação. Considerando que a mais recente revisão sistemática possui maior 
grau de evidência, a quarta afirmativa é falsa. 
Ainda na mesma referência do presente edital citada acima (MOYSÉS, S. T.; KRIGER, L.; MOYSÉS, S. J., 
2013), está escrito na página 53: “Alguns estudos reconhecem que o Diabete Mellitus constitui um fator de 
risco adquirido , favorecendo a suscetibilidade , a ocorrência e a progressão das doenças periodontais” . A 
quinta afirmativa da presente questão mostra o Diabete Mellitus como “causa” da progressão das doenças 
periodontais, passando a ideia de causalidade. Portanto esta afirmativa é falsa. A sequência correta dos 
parênteses é F – V – V – F – F, a qual não está presente dentre as alternativas. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
Em livro referenciado no presente edital (PEREIRA, M. F.; CRIVELLO Jr; 2013) está escrito na página 148: “A 
ausência da lâmina dura , por si só , pode traduzir um processo bastante avançado do ponto de vista 
inflamatório e quase sempre agravado por sobr ecargas oclusais excessivas , ou ainda pela presença de 
abscessos periodontais ou envolvimentos endodôntico /periodontais.” Portanto, a alternativa “D” está correta. 
 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do edital.  Cabe ressaltar que 
“Conveniente” é algo que convém, do interesse de alguém, útil, vantajoso, acomodado às circunstâncias, 
adequado, apropriado, oportuno, não obrigatório. Portanto, não altera a compreensão da resposta correta. 
 



Município de Taquara/ RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2018 

Aviso nº 08 - Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

                                                                           
7 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

Questão 32 – Gabarito mantido 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do edital e teve por base a 
bibliografia sugerida, em especial, AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: manual diagnóstico e 
estatístico de transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. E apresenta CARACTERÍSTICAS do 
transtorno, conforme o enunciado. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do edital e teve por base a 
bibliografia sugerida, em especial, EIZIRIK, C. L.; AGUIAR, R. W.; SCHESTATSKY, S. S. (Org.). Psicoterapia 
de orientação analítica: fundamentos teóricos e clínicos. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. No qual confirma o 
pequeno Hans como primeira criança atendida pelo referencial psicanalítico. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do edital e teve por base a 
bibliografia sugerida, em especial,CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Centro de Referência Técnica 
em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no 
CRAS/SUAS. Brasília, CFP, 2007. Disponível em: <http://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2007/08/cartilha_crepop_cras_suas.pdf>. A mudança de verbo não influencia a questão, 
posto que atuar significa exercer ação ou atividade, agir sobre algo. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do edital e teve por base a 
bibliografia sugerida, em especial, CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução n° 010, de 21 de 
julho de 2005. Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Brasília: 2005. Disponível em: 
<http://www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/legislacao/legislacaoDocumentos/codigo_etica.pdf>. E a 
dúvida da alternativa I é sanada na descrição da questão. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do edital e teve por base a 
bibliografia sugerida, em especial, ABERASTURY, A. & KNOBEL, M. Adolescência Normal: um enfoque 
psicanalítico. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. 
 
 
VETERINÁRIO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
A morbidade de uma doença é calculada pelo número de doentes (50) em relação ao total de expostos (150). 
Nessa questão, o percentual da morbidade seria 33,3% (50/150). Portanto, como o enunciado da questão 
solicita que o candidato assinale a alternativa INCORRETA, a resposta correta é a letra “E”, que descreve a 
morbidade da doença em 60% (quando o correto é 33,3%). 

 
 
MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS, EM 05 DE JUNHO DE 2018. 

  
Tito Lívio Jaeger Filho, 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 


