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MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 11 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de Taquari/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 DA ÁREA DO MAGISTÉRIO

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 06 – Gabarito mantido.
Dentre as alternativas apresentadas, a única palavra cuja retirada do acento gráfico implica mudança de classe
morfológica é órbita.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 24 – Gabarito mantido.
A questão pode ser resolvida por uma regra de três simples, como segue:
44 funcionários --- 7.920 pares
33 funcionários --- x
x = 5.940 pares.
Questão 29 – Gabarito mantido.
Segundo a teoria dos conjuntos, o número de funcionários que participaram de ambos os projetos (A e B) é igual a
40. Portanto, o contrário é igual a 190, isto é, 190 funcionários não participaram de ambos os projetos.
Questão 30 – Gabarito mantido.
Segundo o enunciado, é possível concluir que:
Existem três caixas, sendo uma amarela, uma verde e uma preta.
Se a caixa preta não contém a bola amarela, isto é, se a bola amarela não está em seu interior, então a caixa preta
deve estar ao lado da bola amarela. Pois as caixas estão uma dentro da outra. Como a caixa que está dentro da
verde contém a bola amarela, e essa caixa não é preta, resta essa caixa ser amarela. Assim, a única situação que
satisfaz o enunciado é:

Logo, a única alternativa correta é a letra “C”.
INFORMÁTICA
Questão 32 – Gabarito mantido.
A questão se refere ao conjunto de ferramentas disponíveis no G-Suite, o que não é o caso do Google Chrome..
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Questão 34 – Gabarito mantido.
Conforme
documentação
do
Google
Chrome,
disponível
em
https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pt-BR, a sequência de atalho CTRL + ENTER é utilizada
para “Adicionar www. e .com a um nome de site e abri-lo na guia atual”.
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉIO/TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido.
Em todas as lacunas, temos apenas a ocorrência do artigo “a”, acompanhando as palavras femininas.
Questão 03 – Gabarito mantido.
Não foram apresentados argumentos no recurso.
Questão 04 – Gabarito mantido.
A oração principal é “é importante”, assim sendo, ela exige sujeito, que se encontra na oração seguinte “que o
aluno seja regrado”.
Questão 05 – Gabarito mantido.
A expressão “em sala de aula” expressa ideia de lugar, portanto, é um adjunto adverbial de lugar.
Questão 06 – Gabarito mantido.
A oração analisada estabelece ideia de tempo.
Questão 08 – Gabarito mantido.
A questão pede para marcar a palavra que NÃO pode ser substituída.
Questão 09 – Gabarito mantido.
Encontramos a resposta para a segunda afirmativa a partir da leitura do quarto parágrafo do texto.
Questão 10 – Gabarito mantido.
A terceira afirmativa é falsa, pois nela há a expressão “somente assim ele terá bons resultados”.
LEGISLAÇÃO
Questão 15 – Gabarito mantido.
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 1º, I e V, da Constituição Federal.
Questão 16 – Gabarito mantido.
Na forma do disposto no art. 14, §1º, II, „a‟ combinado com o art. 14, §4º da Constituição Federal, os analfabetos
são inelegíveis, mas podem alistar-se como eleitores.
Questão 19 – Gabarito mantido.
O gabarito está de acordo com a previsão do art. 42 da Lei Orgânica do Município de Taquari, que estabelece que
o projeto de lei de iniciativa popular deverá ser tomado por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do município.
Questão 21 – Gabarito mantido.
Na forma do disposto no art. 32, XVI, combinado com o art. 36 da Lei Orgânica de Taquari, a Câmara Municipal
tem competência para criar Comissão Parlamentar de Inquérito, a requerimento de um terço de seus membros,
razão pela qual a alternativa “E” está correta.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 25 – Gabarito mantido.
A resposta correta do problema é dada a partir da resolução da seguinte regra de três:
484 reais --- 88%
x reais ------ 100%
x = 550 reais.
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Questão 26 – Gabarito mantido.
A alternativa B apresenta uma proposição lógica composta verdadeira, dado que p é falsa e q é verdadeira.
Portanto, a questão apresenta uma única alternativa correta que está expressa em C.
Questão 28 – Gabarito mantido.
Segundo a probabilidade, a probabilidade de sortear uma cidade que não dista mais do que 95 km da cidade de
Taquari é dada por 2/4 (Lajeado e Santa Cruz do Sul em relação ao todo).
Questão 30 – Gabarito mantido.
Sabe-se pelo enunciado que algum Tau é Gau. Pela negação da segunda afirmação, é verdade que todos Gau
são Cau. Assim, é obrigatoriamente verdade que algum Tau, por ser Gau, é Cau. Logo, a alternativa correta está
expressa na letra “C”. Observe que a alternativa B não pode ser a correta, pela negação da segunda afirmação.
Questão 31 – Gabarito mantido.
Segundo a teoria dos conjuntos, a situação do enunciado pode ser representada por:

Portanto, 120 pessoas satisfazem ao questionamento do enunciado.
Questão 32 – Gabarito mantido.
A questão pode ser resolvida por regra de três composta apropriada, sendo que os cálculos podem ser
simplificados por divisão, conteúdos previstos no edital.

INFORMÁTICA
Questão 33 – Gabarito mantido.
O recurso indica a alternativa considerada correta pelo gabarito preliminar.
Questão 34 – Gabarito mantido.
Conforme documentação do software, disponível em: https://support.office.com/pt-br/article/funções-do-excel-porcategoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb, a função “Coloca a primeira letra de cada palavra em
maiúscula em um valor de texto”.
Questão 35 – Gabarito mantido.
O recurso indica a alternativa considerada correta pelo gabarito preliminar.
Questão 36 – Gabarito mantido.
O recurso indica a alternativa considerada correta pelo gabarito preliminar.
Questão 37 – Gabarito mantido.
Os ícones estão disponíveis na aba “Página Inicial” do Power Point.
Questão 38 – Gabarito mantido.
O recurso indica a alternativa considerada correta pelo gabarito preliminar.
Questão 39 – Gabarito mantido.
A interpretação de páginas web utiliza o protocolo HTTP, em especial para informar códigos de retorno aos
navegadores.
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Questão 40 – Gabarito mantido.
O recurso indica a alternativa considerada correta pelo gabarito preliminar.

CONHECIMENTOS GERAIS POR CARGO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Questão 41 – Gabarito mantido.
De acordo com Beltrão e Beltrão (2005), o memorando é “empregado para veicular mensagens menos solenes e
de poucas palavras, como sejam perguntas, consultas rápidas, avisos e informações breves”. Os autores
evidenciam que este documento pode-se distinguir em: a) memorando externo, b) memorando interno ou c)
memorando interdepartamental. Mesmo que sua utilização seja mais de caráter interno, os autores confirmam que
pode ser de uso externo, trazendo exemplos de: memorando oficial externo e memorando empresarial externo.
Questão 42 – Gabarito mantido.
Conforme o edital, Administração Pública está entre os conteúdos programáticos, bem como a bibliografia
utilizada.
Questão 44 – Gabarito mantido.
Conforme o edital, Administração Pública está entre os conteúdos programáticos, bem como a bibliografia
utilizada. De acordo com Maximiano e Nohara (2017), “as agências reguladoras são autarquias qualificadas com
regime especial definido segundo suas leis institucionais, que regulam e fiscalizam assuntos atinentes às
respectivas esferas de atuação”. Os autores ainda enfatizam “como autarquia que é, a agência reguladora é criada
por lei que determina seu regime específico”. Como exemplos de agências reguladoras, pode-se citar: Aneel,
Anatel, ANP, Anvisa, entre outras.
Questão 45 – Gabarito mantido.
Conforme Maximiano e Nohara (2017), no Direito Administrativo brasileiro, autarquia designa uma espécie de
descentralização por serviços, trata-se de ente da Administração indireta, essa citação justifica a alternativa “B”
como não sendo uma característica das autarquias.
Questão 47 – Gabarito anulado.
Com base em Maximiano e Nohara, no capítulo sobre Serviços Públicos (2017), o transporte público é um serviço
de utilidade pública e também um serviço individual ou de fruição individual (uti singuli). São aqueles cujos
usuários são determinados ou determináveis e nos quais existe a prestação de utilidade ou comodidade fruível
diretamente pela comunidade, por exemplo, os serviços de telefonia, transporte coletivo, energia elétrica, água,
gás, serviço postal entre outros.
Questão 48 – Gabarito mantido.
De acordo com Marion (2015) o conceito de depreciação é o que está descrito na alternativa “C”. O conceito da
letra “A” refere-se à amortização, letra “B” exaustão, letra “D” é contrato social e letra “E” é receita.
AUXILIAR DE PRÉ ESCOLA
Questão 48 – Gabarito mantido.
A quarta assertiva é falsa, pois, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 30, I: A
educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de
idade. A quinta assertiva é falsa, pois, segundo o artigo 30, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
A educação infantil será oferecida em: II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Questão 49 – Gabarito mantido.
Os argumentos apresentados no recurso não condizem com a presente questão.
Questão 50 – Gabarito mantido.
O recurso indica a alternativa considerada correta pelo gabarito preliminar.
FARMACÊUTICO
Questão 45 – Gabarito mantido.
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A questão aborda os sistemas de distribuição de medicamentos a pacientes e solicita que seja assinalada a
alternativa correta. A alternativa “A” está errada, pois no sistema de distribuição coletivo o medicamento é
distribuído por unidade de internação e/ou serviço; e não por paciente (STORPIRTIS et al., 2008). A alternativa “B”
está correta, pois o sistema de distribuição por dose unitária é caracterizado pela análise da prescrição médica e o
farmacêutico é capaz, assim, de elaborar o perfil farmacoterapêutico de cada paciente. Segundo descrito em
(STORPIRTIS et al. 2008): "O tratamento medicamentoso de cada paciente é acompanhado e controlado
diariamente pela Farmácia e pela unidade de internação, por meio, respectivamente, do registro
farmacoterapêutico do paciente e do registro de administração do medicamento". Ainda, de acordo com (GOMES
et al. 2011): "Portanto, um serviço que adote o sistema de dose unitária propriamente dito deverá distribuir todos
os medicamentos, em todas formas farmacêuticas, prontos para uso sem necessidades de transferências ou
cálculos por parte da enfermagem. Outro princípio básico da dose unitária é que haja uma análise da prescrição
médica e a elaboração do perfil farmacoterapêutico de cada paciente por parte do farmacêutico e registro da
administração por parte da enfermagem". A alternativa “C” está errada, pois no sistema individualizado indireto há
a transcrição da prescrição médica (GOMES et al., 2011). A alternativa “D” está errada, uma vez que, no sistema
de distribuição combinado, geralmente as unidades de internação são atendidas pelo sistema individualizado e os
serviços (como radiologia) são atendidos pelo sistema coletivo; o contrário daquilo descrito na alternativa. Por fim,
a alternativa “E” está errada, pois no sistema individualizado direto a distribuição é baseada na cópia da
transcrição médica, sendo possível uma discreta participação do farmacêutico na terapia medicamentosa (GOMES
et al., 2011). Além disso, uma das desvantagens deste sistema é a necessidade por parte da enfermagem de
cálculos e preparo de doses (GOMES et al., 2011). Não é o sistema que oferece melhores condições para um
adequado seguimento da terapia medicamentosa do paciente, no qual o medicamento é distribuído pronto para
uso, sem necessidade de cálculos por parte da enfermagem. O sistema que apresenta essas características é o
por dose unitária.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Questão 44 – Gabarito mantido.
A esclerodermia sistêmica causa distúrbios de deglutição, não estando relacionada à úlcera péptica. Além disso,
conforme bibliografia indicada no edital do concurso, a obra GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman's
Cecil medicine. 24th. ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. 2 vols., traz um extenso quadro de diagnósticos diferenciais
de úlcera péptica, no qual não está contemplada a esclerodermia sistêmica.

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Questão 37 – Gabarito mantido.
As diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva afirmam que o
atendimento do AEE “(....) complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e
independência na escola e fora dela”. Portanto, a afirmativa II está em conformidade com as diretrizes, não
podendo ser considerada falsa. Ademais, a afirmativa II é verdadeira, pois não afirma que o caráter do
atendimento do AEE é exclusivamente suplementar.

PROFESSOR DE HISTÓRIA
Questão 44 – Gabarito alterado para letra “C”.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

PROFESSOR DE MÚSICA
Questão 38 – Gabarito mantido.
A bibliografia utilizada foi “Contraponto Modal: manual prático” de Any Raquel Carvalho. A questão trata do
conceito básico de harmonia, que é quando os acordes ditam o movimento das linhas melódicas individuais e não
de polifonia, que é uma técnica de composição na qual duas ou mais vozes se desenvolvem conservando uma
particularidade melódica e rítmica individualizados.
Questão 42 – Gabarito mantido.
A bibliografia utilizada foi “PREDEBON, José. Criatividade: Abrindo o lado inovador da mente: um caminho para o
exercício prático dessa potencialidade, esquecida ou reprimida quando deixamos de ser crianças. 6ª edição. São
Paulo: Atlas, 2005. Trecho do livro que trata da questão: “O comportamento criativo é produto de uma visão de
vida, de um estado permanente de espírito, de uma verdadeira opção pessoal quanto a desempenhar um papel no
mundo. Essa base mobiliza no indivíduo seu potencial imaginativo e desenvolve suas competências além da
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média, nos campos dependentes da criatividade. Quando digo “além da média”, estou lembrando o princípio, já
defendido aqui, de que criatividade é uma característica de nossa espécie. Como tal, ela está presente em nosso
comportamento normal, em um nível às vezes até imperceptível para a maioria. Há cientistas que defendem ser a
própria linguagem oral do homem um exercício de criatividade, porque ela tem um mecanismo de “improviso”, e
este só se viabiliza pela habilidade criadora. Portanto, o que chamamos de comportamento criativo é uma forma
de exercer o potencial imaginativo em um nível que, por estar acima da média, se torna evidente.” Dessa forma, a
criatividade não tem ligação com a erudição mas sim com a disposição do indivíduo a adotar o comportamento
criativo.
Questão 45 – Gabarito mantido.
De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, didática é a parte da pedagogia que trata dos preceitos
científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Sendo assim, a alternativa “D”
não está correta.
PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
Questão 49 – Gabarito anulado.
Houve erro material de digitação ocasionando em duas alternativas iguais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI-RS, EM 03 DE JANEIRO DE 2019.

Emanuel Hassen de Jesus
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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