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MUNICÍPIO DE ESTRELA / 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 Estrela/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 FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito alterado para E. 
Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Estrela, no art. 49, inciso VII, a 
readaptação também é uma forma de vacância de cargo. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 05 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação na alternativa correta, onde deveria constar “objeto direto”. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 20 da Lei Orgânica, o Município não tem competência para instituir o imposto sobre a 
propriedade territorial rural. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 37, III, da Lei Orgânica do Município de Estrela, sujeita-se à perda do mandato o 
vereador que proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar, assim declarado. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
Na forma dos arts. 182 a 195 do Estatuto dos Servidores de Estrela, apenas as assertivas I e IV estão 
corretas. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
A questão está clara quanto a sua elaboração. É solicitado o número mínimo para garantia. Os 
números até 12 não servem como solução. Tomando o caso do número 12, note que retirar 12 
cadeiras, sem reposição e ao acaso, não garante que serão 4 da mesma cor, pois podemos tirar 3 
pretas, 3 azuis, 3 verdes e 3 brancas. Porém, a solução é retirar no mínimo 13 cadeiras. Nesse caso, 
há GARANTIA de que existirão 4 cadeiras retiradas da mesma cor.  
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Questão 23 – Gabarito mantido. 
Observando que APENAS uma das afirmações é verdadeira, devemos analisar cada uma das 
situações possíveis para descobrir qual é a afirmação verdadeira. 
Caso I (Primeira afirmação V e as demais F): Conclui-se, nesse caso, que Carlos nasceu em Porto 
Alegre e Bruno nasceu em Lajeado. O que implica em uma contradição com a suposição da primeira 
afirmação ser V! Pois, assim, Bruno teria nascido em Estrela. Ou seja, a 1ª afirmação não é a V.  
Caso II (Segunda afirmação V e as demais F): Conclui-se que Artur nasceu em Estrela, Carlos em 
Lajeado e Bruno em Porto Alegre. 
Caso III (Terceira afirmação V e as demais F): Conclui-se que Bruno nasceu em Estrela e Carlos em 
Porto Alegre. Observe, então, que temos novamente uma contradição, pois como a primeira afirmação 
é V, Artur também teria nascido em Estrela. 
Conclui-se, portanto, que o caso II é o único correto. Assim, Artur nasceu em Estrela, Carlos em 
Lajeado e Bruno em Porto Alegre. Logo, alternativa E está correta. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria dos conjuntos, podemos concluir que: 
- 20 pessoas não possuem carteira de habilitação A nem B. 
- 150 pessoas possuem carteira de habilitação do tipo A, das quais 60 possuem apenas A e 90 
possuem A e B. 
- 170 pessoas possuem carteira de habilitação do tipo B, das quais 80 possuem apenas B e 90 
possuem A e B. 
Portanto, o número de pessoas que possui carteira de habilitação apenas do tipo B é igual a 80.  
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Os números apresentados na tabela são números reais, e, portanto, está de acordo com os conteúdos 
programáticos cobrados pelo edital. Assim, a média é dada como a soma dos 5 valores dividida por 
cinco.  
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Segundo a matemática financeira, temos que 4515=4200.(1+0,025.t), de onde, conclui-se que t = 3 (em 
bimestre). Portanto, o prazo é de 6 meses. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
O número de anagramas é dado por: 4.6!/(2!) = 1440 anagramas. Além disso, o cálculo de anagramas 
pertence ao conteúdo de Análise Combinatória, assunto tratado no edital e sugerido nas referências. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL INCOMPLETO E 
MÉDIO/TÉCNICO 
 
MOTORISTA 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I está incorreta, pois as diretrizes da Política Nacional de Trânsito visam à SEGURANÇA. 
 
 
FISCAL DE TRÂNSITO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
As três assertivas estão corretas. A questão está de acordo com o conteúdo programático, em especial 
“Noções básicas de mecânica automotiva; pneus, componentes e sistemas (escapamento, freio de 
estacionamento, transmissão, embreagem, freio motor, etc.), equipamentos de proteção e segurança, 
proteção no meio ambiente, controle de emissões poluentes”. De acordo com a bibliografia sugerida, 
manuais de fabricantes de veículos, bem como as orientações para a condução adequada de veículos 
automotivos, a correta calibragem dos pneus e a utilização dos veículos dentro de suas especificações 
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ajuda na diminuição das emissões de poluentes, isso se dá em função do motor e demais 
componentes do veículo atuarem dentro das recomendações técnicas.   
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A assertiva III não recomenda que a vítima seja movimentada, mas sim que, no caso de hemorragia 
em “braços ou pernas quando as mesmas não estiverem quebradas (fraturadas)” devam ficar mais 
acima que o resto do corpo. Não há contradição em relação aos manuais de primeiros socorros. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Questão 31 – Gabarito alterado para E. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a alternativa E como correta. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a alternativa E como correta. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a alternativa C como correta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a alternativa B como correta. 

 
 
 
 

Município de Estrela/RS, 25 de Setembro de 2018. 
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