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FENAC S/A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 09 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS

O Diretor-Presidente da FENAC S/A - Feiras e Empreendimentos Turísticos, Sociedade Anônima de
Economia Mista Municipal, 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 – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido.
A segunda lacuna, por se tratar de uma explicação, deve ser preenchida com “porque”.
Questão 07 – Gabarito mantido.
A pergunta é clara “Quais os tratamentos capazes de acelerar a morte cerebral?”. Dessa forma, a partir
da leitura do texto, não encontramos resposta para o questionamento proposto. Nas linhas 11 e 12, o
autor menciona “Não há subtratamentos ou supertratamentos clínicos que acelerem a morte do cérebro
conservando o coração a bater.”, nota-se que ele utiliza-se das palavras “subtratamentos” e
“supertratamentos”, já a pergunta fala em “tratamentos”.
Questão 09 – Gabarito mantido.
“Não” é advérbio de negação.
Questão 10 – Gabarito mantido.
“Bastantes”, na terceira frase, não é advérbio, portanto deve concordar com o substantivo a que se
refere.

LEGISLAÇÃO
Questão 20 – Gabarito mantido.
Na forma do disposto no art. 333 do Código Penal, oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, é tipificado como
sendo o crime de corrupção ativa.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 21 – Gabarito mantido.
A questão 21 versa sobre o conteúdo referente à análise combinatória. O cálculo de anagramas é uma
aplicação direta desse conteúdo. O edital prevê a aplicação dos conteúdos listados, vide página 22 do
edital, onde se encontra o conteúdo referido.
Questão 22 – Gabarito mantido.
Para resolver a questão 22, é necessário solucionar a seguinte regra de três INVERSA:
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12 pessoas --- 100 minutos
15 pessoas ---- x
Da resolução, determina-se que o tempo passa a ser igual a 80 minutos, isto é, 1 hora e 20 minutos.
Portanto, mantém-se o gabarito.

INFORMÁTICA
Questão 29 – Gabarito mantido.
Conforme documentação da Microsoft, disponível em: https://support.office.com/pt-br/article/usaratalhos-de-teclado-para-criar-apresentações-do-powerpoint-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4,
o atalho para criar uma nova apresentação é CTRL + O.
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 02 – Gabarito mantido.
O estudo foi conduzido por sete cientistas franceses e italianos e realizado pelo Instituto IHU
Méditerranée Infection. O esqueleto de Caravaggio não foi localizado no século XVII.
Questão 06 – Gabarito mantido.
O terceiro parágrafo não traz dados sobre a vida pessoal e o comportamento sexual do pintor.
O último parágrafo não atenta para os perigos de uma epidemia mundial de peste bubônica.

LEGISLAÇÃO
Questão 13 – Gabarito alterado para C.
A assertiva III também está correta. Na forma do disposto no inciso XXXIX, combinado com o inciso XL
da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, razão pela não haverá crime quanto ao ato
cometido antes da vigência da lei que definiu o delito. Desse modo, justifica-se a alteração do gabarito
para a alternativa C.
Questão 17 – Gabarito mantido.
Na forma do disposto no art. 150, V, da Constituição Federal é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 24 – Gabarito mantido.
Segundo a teoria dos conjuntos, através dos dados é possível concluir que o problema pode ser
corretamente representado pelo seguinte diagrama de Venn:
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Conclui-se, assim, que 200 pessoas entrevistadas gostaram do setor A da exposição, mas não
gostaram do setor B. Logo, mantém-se o gabarito.

INFORMÁTICA
Questão 26 – Gabarito mantido.
Conforme documentação da Microsoft, disponível em: https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-deteclado-do-microsoft-word-no-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2, o atalho para refazer
uma operação é CTRL + Y.
Questão 28 – Gabarito alterado para B.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. A assertiva I está incorreta, pois o
termo utilizado no Power Point é "Do começo" e não "Do início". A assertiva II está incorreta, pois a
opção se localiza em outro menu, que não o indicado na questão. A assertiva III está correta, pois é o
termo utilizado no Power Point.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO

ASSISTENTE DE PESSOAL
Questão 34 – Gabarito mantido.
No Edital de abertura do concurso n° 01/2018, para o cargo de assistente de pessoal, uma das
atribuições é prestar informações através do PAT, CAGED, SIAPES, RAIS e DIRF (página 14). Por
isso, no conteúdo um dos itens para estudo era o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –
CAGED (página 25) e na bibliografia sugerida, constava o site do órgão CAGED. Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados. Disponível em http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged. Neste
endereço eletrônico, consta a referida portaria.
Questão 36 – Gabarito mantido.
Com base em Chiavenato (2014, p. 205), o autor traz um quadro com vocabulários básicos para o
subsistema de aplicar pessoas. A resposta correta é a letra A onde “um processo sistemático e
proposital para coletar informações sobre os aspectos mais importantes relacionados com o trabalho
de um cargo” refere-se ao conceito de análise de cargo. A resposta da letra B, “um sumário escrito do
cargo como um anuidade organizacional identificável” refere-se à atividade de descrição de cargos. A
resposta da letra C “uma explanação escrita dos conhecimentos, das habilidades, das capacidades,
dos traços e de outras características necessárias para o desempenho adequado de determinado
cargo” refere-se ao conceito de especificações do cargo. A resposta da letra D “séries agregadas e
coordenadas de elementos do trabalho necessárias para produzir determinado resultado (como uma
unidade de produção ou serviço ao cliente)” refere-se à atividade de tarefas e a resposta da letra E “um
grupo de dois ou mais cargos com deveres similares”, refere-se ao conceito de família de cargos.
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ASSISTENTE DE FEIRAS E EVENTOS
Questão 38 – Gabarito mantido.
As três assertivas estão corretas de acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial:
NAKANE, Andréa – Técnicas de Organização de Eventos – Rio de Janeiro: IBPI Press, 2000.
Especificamente no título – “Cerimonial e Protocolo”.
Questão 39 – Gabarito mantido.
As três assertivas estão corretas de acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial a que
está citada no enunciado da questão, indicando que a mesma se refere à compreensão deste autor e
não de outros. Ainda que a expressão de outros autores seja importante, elas, fundamentalmente, não
contrariam as assertivas apresentadas. A apresentação de uma bibliografia sugerida tem, entre outros
objetivos, o de indicar a linha de compreensão sobre o tema, justamente resolvendo, na origem,
alguma divergência de opiniões sobre o tema, fazendo prevalecer o indicado no Edital do certame.

ELETRICISTA
Questão 35 – Gabarito mantido.
No ítem IV, procurou-se verificar o conhecimento do candiato sobre contatores. O referido item está
correto, pois ao final do mesmo, a contatora é que está sendo comparada em caráter de similaridade
com um relé e não um relé comparado em similaridade a uma contatora.

ENCARREGADO COMPRAS/ALMOXARIFADO
Questão 35 – Gabarito mantido.
De acordo com Sobral e Peci (2008), a ideia central do controle preventivo consiste na antecipação dos
problemas que poderão ocorrer, em vez de resolvê-los depois de acontecerem. Dessa forma, seu foco
está em garantir que todos os recursos e condições necessários à execução das atividades cumpram
um conjunto de requisitos de forma a evitar problemas durante o desempenho dessas atividades, como
por exemplo, na inspeção de matérias primas, por isso mencionou-se insumos na questão. O foco nos
processos é de controle simultâneo e o foco nos resultados é de controle posterior.

ASSISTENTE DE LICITAÇÕES
Questão 33 – Gabarito mantido.
Conforme dispõe o §1º, art. 73 da CLT, a hora noturna será computada como de 52 minutos e 30
segundos, razão pela qual a assertiva I está incorreta.

ARQUITETO
Questão 32 – Gabarito mantido.
Os elementos do enunciado são suficientes para a resolução da questão, não havendo dubiedade ou
indução ao erro. Ademais, a única alternativa passível de estar correta é a letra B.
Questão 37 – Gabarito mantido.
A questão aborda os conteúdos “História e Crítica de Arquitetura e Urbanismo. Projetos de arquitetura,
urbanismo e paisagismo: metodologia e técnicas.” e baseada no título “MAHFUZ, E. C. Ensaio sobre a
razão compositiva: uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na
composição arquitetônica. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1995.”, indicado no Edital do
Concurso.
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Questão 38 – Gabarito mantido.
O conteúdo da questão é abordado no título “CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de
Janeiro: LTC, 2011.”, indicado no edital do Concurso. O Método de Hunter, ou Unidades Hunter de
Contribuição (UHC) é utilizado tanto para projeto e dimensionamento de instalações de abastecimento
de água fria como para de esgoto sanitário.
Questão 39 – Gabarito mantido.
O graute é definido como um concreto com agregados finos, alta fluidez e baixa retração, e não uma
argamassa. O conteúdo é abordado em “ALLEN, E., IANO, J. Fundamentos da engenharia de
edificações materiais e métodos. Porto Alegre: Bookman 2013.”, indicado no Edital do Concurso.
Questão 40 – Gabarito mantido.
Gráfico semelhante ao apresentado na questão consta no título “KEELER, M.; BURKE, B.
Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis. Porto Alegre: Bookman. 2010.”, na página 122,
onde a ventilação natural é adequada para situações extremas de umidade, com valores de unidade
relativa do ar de até 95%, com temperatura de até 28 ºC.

Município de Novo Hamburgo-RS, 17 de Dezembro de 2018.

Sr. Marcio Jung
Diretor Presidente
FENAC S/A - Feiras e Empreendimentos Turísticos / RS
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