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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE ESTRELA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2018 
 

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

 
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 SUPERIOR – MANHÃ  
 
TURNO MANHÃ: Farmacêutico, Professor de Artes, Professor de Geografia, Professor de Informática 
e Psicólogo. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - MANHÃ 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
De acordo com o texto, bem como com o sentido original do termo, um “voyeur” legítimo não é aquele 
leitor que se contenta com uma interpretação genérica e restrita daquilo que lê. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
No item I, o verbo não está no futuro do pretérito do indicativo; 
A locução “vai entender” equivale à forma verbal “entenderá”; 
No item III, a forma verbal está no tempo verbal apontado, cujo aspecto é inconcluso. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
Nas alternativas A, B, C e D, novos vocábulos se formam a partir da retirada do acento gráfico (por 
exemplo, um substantivo se torna um verbo cognato). O mesmo não ocorre na alternativa E. 
 
 
LEGISLAÇÃO - MANHÃ 
 
Questão 16 – Gabarito alterado para B. 
Na forma do art. 52-A, IV, art. 55 e do art. 56, §1º da Lei Orgânica do Município de Estrela, as 
assertivas corretas são I e II, razão pela qual o gabarito deve ser alterado para a alternativa B. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o disposto no art. 33 da Lei Orgânica Municipal. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O enunciado está em conformidade com o disposto nos arts. 163 a 167 do Estatuto dos Servidores 
Públicos de Estrela. As nomenclaturas possuem o mesmo significado, sem prejuízo para a 
interpretação da questão. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO - MANHÃ 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
A probabilidade referida é dada por: 
P( Errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira e acertar a quarta) = 4/5 . 3/4 . 2/3 . 1/2 = 1/5 = 
20%. 
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Questão 24 – Gabarito mantido. 
Como a proposição I é falsa, segue que Bruna não é professora e Ana é médica. Se II for falsa, então 
Carolina não é assistente social, logo III é falsa. Se II for verdadeira, então Carolina é assistente social, 
logo III é verdadeira. Portanto II e III têm o mesmo valor lógico. Além disso, as proposições estão 
apresentadas de acordo com a teoria lógica, não implicando em nenhum prejuízo de interpretação.  
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Segundo os dados do enunciado, temos que: 
Soma das idades iniciais = 35*6 = 210 
Soma das idades dos 4 restantes = 32*4 = 128 
Soma das idades de João e Maria = 210 – 128 = 82 
Média das idades de João e Maria  M = 82/2 = 41 anos.  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado, Carmen deu R$ 400,00 à vista. Portanto, devemos descontar essa quantia do 
valor futuro, pois não se pode cobrar juros de um valor já pago. Assim, temos que 1250= 1000 (1+i)  
1,25 = 1 + i  i = 0,25  i = 25%.  
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria dos conjuntos, temos que resulta no conjunto de pessoas que pertencem 
simultaneamente aos conjuntos A e C, mas não pertence ao conjunto B. Portanto, a resposta correta 
está explícita na alternativa E. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Supondo 100 peças produzidas: 40 de A e 60 de B. Teremos assim, um total de defeituosas igual a 12. 
Observe, então, que das peças produzidas por B, 6 têm defeito e 54 não têm defeito. Logo, temos que 
A produz 6 peças com defeito e 34 sem defeito. Assim, conclui-se que a porcentagem de peças sem 
defeito produzidas por A é 34/40 = 0,85. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão claramente se trata de uma regra de três composta, de onde se tem que: 
 

1 bomba --- 200 balões --- 40min 
2 bombas – 300 balões ---- X 

 
Portanto, o tempo é igual a 30 minutos. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
O número total de combinações, sem restrição, é dado por uma combinação C6,3, o que resulta em 20 
combinações. Retirando os dois casos, onde a comissão teria apenas homem ou apenas mulher, 
obtemos que o total de possibilidades é igual a 18. 
 
 
CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL E SUPERIOR - 
TARDE  
 
TURNO TARDE: Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fiscal Sanitário, Nutricionista, 
Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Música, Professor de Educação 
Física, Professor Educação Infantil e Professor de Anos Iniciais. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - TARDE 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A terceira alternativa afirma que 13% são analfabetos funcionais, porém - no texto - há a expressão 
“cerca de”, cujo significado é “aproximadamente”. 
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Questão 07 – Gabarito mantido. 
Por introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva direta, o vocábulo é uma conjunção 
integrante. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A pesquisa foi realizada pela Ibope Inteligência, conforme verificamos na linha 06 do texto analisado. A 
Ibope Inteligência é uma empresa de pesquisa e consultoria certificada, inclusive, pela Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
Como no período analisado há apenas uma oração, sua classificação é absoluta. 
 
 
LEGISLAÇÃO - TARDE 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
O enunciado está em conformidade com o disposto no art. 38 da Constituição Federal. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
O enunciado está de acordo com o disposto no art. 12 da Constituição Federal. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 43, III, da Lei Orgânica do Município de Estrela é de competência exclusiva da 
Câmara Municipal emendar a Lei Orgânica, de forma que a emenda à Lei Orgânica não passa pela 
sanção do Prefeito. Ademais, a alternativa D está em conformidade com o disposto no art. 43, IV, da 
Lei Orgânica. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O uso da expressão “transitada em julgado” não altera o sentido da lei, não havendo prejuízo para a 
interpretação da questão pelo candidato. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O enunciado e o gabarito estão em conformidade com a redação do art. 72, §2º e §3º, e art. 72-A do 
Estatuto dos Servidores de Estrela. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
O direito à revisão do processo administrativo disciplinar está previsto no art. 221 do Estatuto dos 
Servidores Municipais de Estrela. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O enunciado e o gabarito estão em consonância com o disposto no art. 3º, IX, art. 14 e art. 15, §3º do 
Estatuto do Idoso. Ademais, a assertiva II não está prevista na referida legislação. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO - TARDE 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
A questão aborda um conteúdo cobrado pelo edital. Além disso, a proposição é sempre verdadeira, 
pois se trata de uma tautologia. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Ao construir uma tabela-verdade com 4 proposições simples, teremos 16 linhas. Das quais, 5 linhas 
terão 3 valores falsos ou 2 falsos e 1 verdadeiro ( F-F-F-F, F-F-F-V, F-F-V-F, F-V-F-F, V-F-F-F). 
Portanto, das 16 linhas, 11 terão pelo menos dois valores lógicos verdadeiros. 
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Questão 23 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado, temos que Como todo Star é Red e algum Star é Blue, isso implica que algum 
Red é Blue. Portanto, a alternativa E está correta. As demais afirmações não podem ser concluídas a 
partir das afirmações. Por fim, as expressões utilizadas no enunciado, não necessitam de tradução, tão 
pouco de significação, sendo apenas necessário o raciocínio lógico para a sua resolução. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Ao quantificar o preço no plural, presume-se que o valor não seja zero. Além disso, tem-se que X + Y = 
Z e 3X + Y = 2Z, logo 2X = Z. Se multiplicarmos a primeira equação por 4, temos que 4X + 4Y = 4Z. 
Somando 2X, que é igual a Z, obtemos que 6X + 4Y = 5Z.  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado, temos que 0,95.(0,90x)=1539  x = 1800. Observe que não é válido realizar a 
soma das porcentagens como caminho de volta para o cálculo! 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão está clara no seu enunciado. Além disso, segundo a teoria de conjuntos, temos que o 
número de elementos da interseção (conjunto dos que reconhecem a bandeira e sabem cantar o hino 
da cidade) é dado por: 
 
A ou B = 150 – 10 = 140  A e B = (135+130-140) = 125 na interseção. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado e o conteúdo de probabilidade, previsto pelo edital, tem-se que: 
Prob(Nenhum vermelho) = 0,80.0,80.0,80 = 0,512 
Prob(Pelo menos um vermelho) = 1 – Prob(Nenhum vermelho) = 0,488 = 48,8%. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão solicita o cálculo da mediana dos dados (diferente de média!). A mediana dos dados 
apresentados é igual a 79. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Segundo a análise combinatória, temos que o número de equipes distintas é dado por C4,2.C5,2 = 6.10 
= 60.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – POR CARGO PÚBLICO  
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 33 – Gabarito anulado. 
A Gabapentina também apresenta como mecanismo de ação a inibição da subunidade alfa-2-delta dos 
canais de cálcio, sendo assim, as alternativas B e E estão corretas. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado.  
A questão apresentar duas respostas verdadeiras, constipação e insônia. 
 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
Questão 33 – Gabarito anulado. 
Para a alternativa B estar correta deveria apresentar o complemento “energia elétrica”. 
 
 
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
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Questão 32 – Gabarito mantido. 
Conforme artigo 16, incisos I e II da Lei, o sistema federal de ensino compreende os entes citados na 
alternativa C. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão é relacionada à funcionalidade do ícone e não a um cenário específico de copiar/colar uma 
informação. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A letra D está correta visto que no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, DSM-V 
(2014), na página 167, no subtítulo “Risco de suicídio” em Transtorno Depressivo Maior está claro: “a 
possibilidade de comportamento suicida existe permanentemente durante episódios depressivos 
maiores. O fator de risco descrito com mais consistência é história prévia de tentativas ou ameaças de 
suicídio, porém deve ser lembrado que a maioria de suicídios completados não é precedida por 
tentativas sem sucesso”. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A única resposta, entre as alternativas, que está correta sobre a Resolução nº 09/2018 de 25 de abril 
do Conselho Federal de Psicologia é a apresenta na alternativa C. Posto que a alternativa não 
apresenta a palavra “apenas” ou “exclusivamente” para a afirmação de que “é salvo a utilização de 
testes com parecer desfavorável para pesquisas”, conforme consta na Resolução. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático da prova em “saúde mental” 
e “políticas públicas”, além de constar como bibliografia sugerida “Publicações do Ministério da Saúde 
que disponham sobre os conteúdos indicados” e, conforme o edital desta, consta em “7.1.8 A 
bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não 
sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras 
referências bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas”. 
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
A questão não apresenta clareza quanto a se tratar da frequência por minuto ou por ciclo. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
Segundo o Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde , Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica . – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde , 2009 a notificação 
dos eventos ocorridos após a aplicação de um produto imunobiológico utilizado pelo Programa 
Nacional de Imunizações é necessária, pois representa um dado de vigilância epidemiológica 
importante. 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido.  
Ainda que para determinados sistemas de impermeabilização haja a recomendação de que o substrato 
tenha inclinação mínima de 1,0% em direção aos tubos coletores, a inclinação mínima recomendada 
para que “não ocorra o empoçamento das águas de chuva” em coberturas horizontais de lajes 
expostas é de 0,5%. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
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A assertiva “B” está correta. A afirmação de que “qualquer pessoa pode se utilizar da linha-guia como 
balizamento” não torna a assertiva incorreta. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O fenômeno da exsudação é bastante discutido na prática de execução de peças em concreto. De 
acordo com a bibliografia sugerida o fenômeno se dá de acordo com a descrição apresentada na 
assertiva, ainda que outros fatores possam contribuir para a sua ocorrência. Por certo a fissuração se 
dará em momento posterior ao processo de evaporação da água (que está incorporada na pasta de 
concreto) que, em função da exsudação terá seu processo de evaporação aumentado, por sua maior 
exposição na superfície do concreto. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
De acordo com os manuais de instalações hidrossanitárias, bem como manuais e especificações dos 
fabricantes de materiais hidráulicos (como citado pela argumentação do recurso) as siglas PBS e PBA, 
citadas na assertiva, representam respectivamente ponta-bolsa-solda e ponta-bolsa-anel. São 
modalidades de montagem largamente utilizados nas obras de instalações hidrossanitárias e são de 
nomenclatura usual nos canteiros de obras. 
 
 
FISCAL SANITÁRIO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, que dispõe sobre Boas Práticas 
Farmacêuticas: 
 
Art 17 
Parágrafo único. O uniforme ou a identificação usada pelo farmacêutico deve distingui-lo dos demais 
funcionários de modo a facilitar sua identificação pelos usuários da farmácia ou drogaria. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Segundo o Caderno de Atenção Básica número 38, “o diagnóstico do diabetes é estabelecido: a) na 
presença dos sintomas de diabetes e de glicemia casual maior ou igual a 200 mg/dL, seja esta 
realizada a qualquer hora do dia independentemente do horário das refeições”. Sendo a letra E a única 
alternativa correta para essa questão. 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: Obesidade. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 38). Página 69. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
De acordo com a proposta de fluxograma de atenção à saúde de pessoas adultas com sobrepeso e 
obesidade, presente no Marco de Referência da VAN, as ações e cuidados ofertados na atenção 
básica para indivíduos que apresentem Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 40 kg/m² sem 
comorbidades devem ser: Prescrição dietética (quando necessário, após avaliação junto à equipe 
multiprofissional de apoio matricial da Atenção Básica (como o NASF)), terapia comportamental e 
farmacoterapia. 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 
2015. Página 35. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
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As orientações para crianças em uso de leite de vaca estão descritas no Quadro 8 do documento 
Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar (2015):  
“Quadro 8 – Alimentação de crianças com leite de vaca 
• Crianças menores de quatro meses 
- Diluir o leite de vaca integral, conforme orientações abaixo 
- A partir do segundo mês de vida, oferecer suplementação de vitamina C (30 mg/dia). 
- Se a criança não estiver em aleitamento materno exclusivo, a suplementação profilática de ferro (1 
mg de ferro elementar por kg de peso/dia) poderá ser realizada a partir dos quatro meses de idade, 
juntamente com a introdução dos alimentos complementares, até a criança completar 24 meses. 
- Oferecer água entre as refeições. 
• Crianças maiores de quatro meses 
- A partir do quarto mês de vida não é mais necessário diluir o leite de vaca integral 
- A partir do quarto mês de vida deve-se iniciar a introdução dos alimentos complementares (conforme 
esquema abaixo para crianças não amamentadas e que não fazem uso de fórmula infantil). 
- Oferecer água entre as refeições. 
- O consumo máximo de leite não deve ultrapassar 500ml por dia.” 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar/ 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Páginas 120-1. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O enunciado deixa claro que a questão refere-se aos critérios de temperatura para armazenamento de 
matérias-primas, ingredientes e produtos industrializados em Unidades de Alimentação e Nutrição. 
Critérios estes que estão descritos no item 8.4 da referida Portaria: 
“8.4. Temperatura das matérias-primas, ingredientes e produtos industrializados armazenados 
conforme indicações do fabricante ou de acordo com os seguintes critérios: 
I. Alimentos congelados: - 18° C ou inferior; 
II. Alimentos refrigerados: inferior a 5° C; 
III. Existência de registros comprovando o controle de temperaturas no armazenamento, verificados, 
datados e rubricados.” 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Secretaria da Saúde do RS. PORTARIA nº 78/2009. Aprova a Lista de Verificação em Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação, aprova Normas para Cursos de Capacitação em Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação e dá outras providências. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
De acordo com o Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, “a (Malnutrition Universal Screening Tool) MUST pode ser aplicada em 
pacientes adultos, idosos, gestantes e lactentes, em diversas situações clínicas” (página 35).  Embora 
sua utilização em lactentes possa ser contestada, o índice de massa corporal é o único parâmetro 
antropométrico que faz parte da MUST. Sendo a letra A a única alternativa correta para essa questão. 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Páginas 35 
e 36. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Um estudo do Confef (2002) citado por Finck (2012; 2014) destaca que, o que ocorre em muitas aulas 
de Educação Física, é que as atividades desenvolvidas se dão através da prática pela prática, com 
pouca ou nenhuma reflexão por parte dos alunos sobre o significado da disciplina, ou da necessidade 
de atividades físicas como uma forma de vida ativa e mais saudável. Além disso, a autora corrobora 



 
Município de Estrela/RS  

Concurso Público - Edital de Abertura nº 03/2018 

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

 
8 

 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

que a carga horária das aulas deste componente curricular diminuiu em algumas (ou quase na maioria) 
das escolas públicas e também particulares. 
 Nesse sentido, Finck (2014, p. 240) evidencia que: 
  
 a Educação Física ainda é vista com certo desprestígio, no contexto escolar, 

recebendo, muitas vezes, um menos status acadêmico, ocupando um espaço 
pequeno na grade curricular em relação às outras disciplinas. Esses aspectos 
acabam influenciando de forma negativa  a concepção dos alunos quanto às 
aulas de Educação Física, que para eles são momentos de relaxar, 
conversar, escolher o que querem fazer, ou seja, são aulas menos 
importantes do que as demais. 

 
Dessa forma, a autora alerta para a questão de que Educação Física como área de conhecimento não 
tem sido capaz de "convencer" a sociedade suficientemente sobre a importância de sua presença no 
currículo escolar. A concepção ainda é a de que sua tematização na escola se resume apenas em 
correr, jogar bola, fazer ginástica e brincar. Embora os meios de comunicação evidenciem o exercício 
físico e os hábitos para uma vida mais saudável, contribuindo para uma valorização das atividades 
físicas e do esporte praticados de forma regular, a escola parece caminhar no sentido inverso, destaca 
Finck.  
 
Referências: 
FINK, Silvia Christina Madrid (Org.). Educação Física escolar: saberes, práticas pedagógicas e 
formação [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2014. 
FINK, Silvia Christina Madrid. A Educação Física e o esporte na escola: cotidiano, saberes e formação. 
Curitiba: Intersaberes, 2012. 
Professor de Educação Infantil 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A alternativa C está correta pois as assertivas II – III – IV e V correspondem ao que preconiza a BNCC 
para as Competências Gerais da Educação Básica (e não só na Educação Infantil), quando reconhece 
o que está descrito nessas assertivas.  
A assertiva I está incorreta, pois não corresponde ao que preconiza a BNCC que NÃO reconhece 
autonomia para discriminar os grupos de estudantes por raça, sexo e condição socioeconômica de 
suas famílias. 
Ademais, a Base Nacional Comum Curricular está prevista nos conteúdos e na bibliografia do presente 
edital. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A alternativa A está correta, pois todas as assertivas são verdadeiras de acordo com a autora Andrea 
Rapoport (2008, p. 11-13-14) que diz: “é altamente desejável que, no período de adaptação, a mãe, o 
pai ou outro familiar fique junto à criança para auxiliar na exploração desse ambiente estranho[...]”. 
 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A alternativa D já é considerada correta, conforme consta no gabarito preliminar. 
 
 
PROFESSOR DE MÚSICA 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Conforme a bibliografia: HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaisss da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, Didática s.f. (1836) é 1 arte de transmitir conhecimentos, 
técnica de ensinar. 
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Execução: Fundação La Salle 

De acordo com a definição, quem transmite os conhecimentos ou ensina faz isso no tempo presente, 
isto é, no agora. 
Alternativa B está incorreta porque trata da questão do planejamento, tempo futuro: “para que tenha 
condições de elaborar as aulas de acordo...”.  
Alternativa C está incorreta pelo mesmo motivo da alternativa B, que trata da questão do planejamento 
tempo futuro: “de modo a auxiliá-lo na composição das aulas de arte.” 
Alternativa D está incorreta porque “É preciso que se descubra em que fase da aprendizagem se 
encontra o conhecimento estético e artístico dos alunos” para que se possa fazer a seleção de 
métodos e estratégias adequadas para um bom planejamento e posterior aplicação didática. 
Alternativa E está incorreta porque a “criteriosa dos métodos de ensino a serem usados na sala de 
aula” trata sobre a questão da metodologia escolhida. 
 

 
 
 

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