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MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de André da Rocha/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 COMPLETO E
INCOMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 02 – Gabarito mantido.
A questão envolve conhecimentos gramaticais no âmbito da regência, da concordância e do emprego
de pronomes relativos. Evidentemente, as três lacunas devem ser preenchidas corretamente para
acerto da questão – e não apenas uma ou duas. As lacunas do texto são preenchidas corretamente
conforme o excerto a seguir:
O endocrinologista Fábio Trujilho explica que a dieta mediterrânea provoca o aumento da produção de
um hormônio chamado adiponectica, que é produzido pelo tecido adiposo. Esse hormônio tem ação
anti-inflamatória e facilita a ação da insulina, melhorando a entrada da glicose na célula. O estudo gera
a evidência de que nunca é tarde para mudar o comportamento e impedir que a diabetes se instale,
sem necessidade de medicação, mas de escolha de um estilo de vida saudável.
Questão 08 – Gabarito mantido.
A única palavra que apresenta um dígrafo e um hiato é associadas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 25 – Gabarito mantido.
A questão refere-se ao assunto programático de regra de três, sendo este conteúdo cobrado pelo
edital, bem como as suas aplicações, como é o caso.
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 02 – Gabarito mantido.
A leitura atenta e proficiente do texto permite depreender que:
1. o texto aborda que complicações hepáticas e disfunção erétil, entre outros males, são as
consequências mais graves da vigorexia;
2. Luis García Alonso não afirma que a metade dos frequentadores de academias desenvolvem esse
mal;
3. não são ínfimos os riscos de desenvolver doenças decorrentes da vigorexia após os 35 anos de
idade;
4. a comunidade gay não é responsável pelos danos da vigorexia.
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5. a obsessão com a imagem corporal se tornou uma das marcas das sociedades desenvolvidas, onde
um físico esbelto e musculoso está relacionado a sucesso e sensualidade.

LEGISLAÇÃO
Questão 14 – Gabarito mantido.
Na forma do art. 32, IX, da Lei Orgânica do Município de André da Rocha, compete à Câmara
Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a alienação de bens imóveis. Igualmente, dispõe o art.
68, III da Lei Orgânica, a competência privativa do prefeito municipal para sancionar, promulgar e fazer
publicar as leis aprovadas pela Câmara. Desse modo, a Câmara Municipal não possui competência
para sancionar as leis municipais, que consiste em ato privativo do prefeito do município.
Questão 17 – Gabarito mantido.
A assertiva V está em conformidade com o disposto no art. 137, IV do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais, que estabelece a aplicação da pena de demissão nos casos de inassiduidade ou
impontualidade habituais pelo servidor.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 22 – Gabarito mantido.
Da última afirmação, sabemos que André é professor e, pela segunda afirmação, concluímos que ele
mora em André da Rocha. Assim, da primeira afirmação, deduzimos que Bruno mora em Vacaria.
Logo, Carlos mora em Nova Prata. Pela equivalência da terceira proposição, concluímos que Carlos é
médico, pois ele mora em Nova Prata. Assim, resta concluir que Bruno é psicólogo.
Questão 28 – Gabarito mantido.
O número total de possibilidades de sorteio é 5 x 5 = 25 possibilidades de sortear os dois cartões.
Desses 25, apenas duas letras satisfazem ao enunciado: letras A e R. Portanto, a probabilidade é de
2/25 = 0,08 = 8%.
Questão 29 – Gabarito anulado.
A questão apresenta duas alternativas iguais.
Questão 30 – Gabarito mantido.
A alternativa B não está correta, pois a negação da proposição p não é a expressa em q. A negação
seria “Maria acertou todas as questões e não foi aprovada”. Assim, apenas a alternativa E está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Questão 35 – Gabarito mantido.
A única alternativa passível de estar correta é a letra A, tendo em vista que:
Alternativa “B”: incorreta quando afirma que, em uma postura relaxada, o apoio para a região lombar
pode também ser utilizado para apoiar a região torácica. O apoio para a região lombar não pode ser
também utilizado para apoiar a região torácica;
Alternativa “C”: incorreta quando afirma que, no caso de leitura, a inclinação recomendada é de 60
graus e, para escrever, a inclinação é de 30 graus. Inclinações corretas: 45 e 15 graus,
respectivamente;
Alternativa “D”: a alternativa não apresenta uma afirmativa que faz referência à postura sentada.
Levantamentos manuais de pesos, frequentes e pesados não devem ser realizados na posição
sentada; e,
Alternativa “E”: incorreta quando diz que a postura sentada não é recomendada, pois proporciona um
cansaço altamente prejudicial. A posição sentada apresenta vantagens em ralação a posição em pé. O
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corpo fica melhor apoiado em diversas superfícies e é menos cansativa que a posição em pé.
Atividades que exigem maiores forças ou movimentos do corpo, contudo, são melhor executadas em
pé.
Questão 38 – Gabarito mantido.
É necessário considerar a definição exata dada a cada sistema de classificação de documentos. Com
base no item “Processo de documentação” da bibliografia sugerida (MEDEIROS, J. B.; HERNANDES,
S. Manual da Secretária: técnicas de trabalho. São Paulo: Atlas, 2010), tem-se que o sistema de
classificação de documentos numérico classifica os documentos pela ordem de entrada sem considerar
a sua ordem alfabética. Tal sistema, para funcionar a contento, exige a organização de dois índices,
preferencialmente em fichas. Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a “B”.
Questão 39 – Gabarito mantido.
A questão é clara no que se pede, não apresentando nenhum prejuízo em sua interpretação e
resolução.
Questão 40 – Gabarito mantido.
A questão é clara no que se pede, não apresentando nenhum prejuízo em sua interpretação e
resolução.

ENFERMEIRO
Questão 34 – Gabarito anulado.
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 37 – Gabarito anulado.
A questão apresenta erro material de digitação.
Questão 38 – Gabarito alterado para C.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

FISIOTERAPEUTA
Questão 40 – Gabarito mantido.
Ventilação não invasiva enquadra-se dentre as seguintes áreas de conhecimento específico do
fisioterapeuta, apresentadas no presente edital: Recursos instrumentais em fisioterapia; Intervenções
pulmonares; Fatores de risco e reabilitação da doença cardiovascular; Tecnologia assistiva e Cuidado
paliativo. A questão está embasada na literatura disposta no edital: SARMENTO, George Jerre Vieira.
O ABC da fisioterapia respiratória. São Paulo, 2ª Edição. Ed. Manole, 2015, página 231.

MÉDICO VETERINÁRIO
Questão 36 – Gabarito mantido.
Todas as alternativas estão corretas, descritas e publicadas dentro do Programa Nacional de Controle
e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, com exceção da alternativa B, a qual se refere aos médicos
veterinários Habilitados e não aos Cadastrados, conforme descrito na alternativa.

ODONTÓLOGO
Questão 36 – Gabarito mantido.
Na bibliografia do presente edital (FEJERSKOV, O.; NYVAD, B; KIDD, E; 2017) no capítulo 11, na
página 171, está escrito: “A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que as lesões de cárie
sejam diagnosticadas em nível da cavitação... Essa abordagem ainda é defendida pela crença de que
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não é possível obter um diagnóstico confiável dos estágios não cavitados das cáries... Ao focar apenas
as cavidades evidentes, a abordagem da OMS para o diagnóstico das cáries ignora a oportunidade de
intervenções não operatórias e, portanto, não pode ser recomendada no manejo moderno das cáries.”
O autor deixa claro que a abordagem recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para
diagnóstico de lesões de cárie subestima a doença, e não recomenda que tal abordagem seja utilizada,
tanto em levantamentos epidemiológicos como na prática clínica diária. Portanto, a afirmativa “IV” está
correta.
Questão 38 – Gabarito mantido.
Na bibliografia do presente edital (LANG, N. P., LINDHE, J.; 2018), no capítulo 23, página 412, está
escrito: “Portanto, apesar da plausibilidade biológica do vínculo entre as infecções periodontais
maternas e os resultados adversos na gravidez, e os dados promissores dos estudos de associação,
os achados resumidos na Tabela 23.4, assim como as metanálises apresentadas em revisões
sistemáticas recentes (Polyzos et al., 2010; Baccaglini, 2011; Chambrone et al., 2011; Michalowicz et
al., 2013), indicam que a terapia periodontal durante a gestação não causa resultados obstétricos
melhores.” A alternativa “D” não afirma que não há relação entre periodontite e desfechos adversos da
gestação, apenas afirma que, em estudos de intervenção, as gestantes que receberam tratamento
periodontal não se beneficiaram disto, quando comparadas à gestantes que não realizaram tratamento
periodontal. Portanto a alternativa “D” está correta.
Questão 40 – Gabarito mantido.
Na bibliografia do presente edital (POGREL, M. A.; KARL-ERIK, K., ANDERSON, L.; 2016) no capítulo
9, página 78 está escrito: “Existem situações nas quais os terceiros molares não devem ser removidos.
Resumindo as considerações atuais publicadas em revisões e diretrizes, recomenda-se que...
Terceiros molares livres de doença, assintomáticos, totalmente recobertos por osso, não sejam
removidos”. A contraindicação da remoção de terceiros molares reside no fato de o dente em questão
apresentar as características citadas acima. Em outros casos está indicada a remoção profilática.
Portanto, a afirmativa “V” está correta.

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS
Questão 33 – Gabarito mantido.
“Whether” e “if” são palavras diferentes, mas uma pode substituir a outra com “pequena ou nenhuma
mudança de significado” em contextos específicos, como a questão solicita. Este tipo de questão é
amplamente utilizado, trabalhando com sinonímia. A questão está de acordo com a bibliografia
sugerida no presente edital: a obra English Grammar in Use, que apresenta “if” e “whether” como
sinônimos (2012, p.100).
Questão 38 – Gabarito mantido.
Conforme consta no enunciado, a questão deve ser respondida com relação ao uso específico da
palavra na linha 9. “Rewarding” na linha 9 está sendo claramente utilizada como um adjetivo.

PSICÓLOGO
Questão 34 – Gabarito mantido.
Conforme a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID – 10, a única
alternativa correta para a questão é a letra “D”, visto que no Transtorno doloroso somatoforme
persistente “a queixa predominante é dor persistente, grave e angustiante, a qual NÃO pode ser
plenamente explicada por um processo fisiológico ou por um transtorno físico”.
Questão 35 – Gabarito mantido.
A única alternativa incorreta é a letra “D”, posto que, segundo a referência (ZIMERMAN, 2000), o senso
de humor é um dos principais requisitos que, em termos ideais, são indispensáveis na formação e
prática de um grupoterapeuta. Este atributo implica na capacidade de, sem nunca perder a seriedade
da situação, poder atingir uma profundidade na comunicação, através de exclamações, comentários
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bem humorados, eventuais metáforas, sorrisos e risos quando espontâneos e apropriados, etc. A
significação deste atributo tem uma conotação com o que Winnicott define como sendo a importante
capacidade de “saber brincar”, na página 151.
Questão 38 – Gabarito mantido.
A questão é clara no que se pede e a única resposta correta é a alternativa “A”, conforme referência
utilizada e mencionada no enunciado da mesma.

Município de André da Rocha / RS, 07 de Março de 2019.

SERGIO CARLOS MORETTI
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Morgana Fracasso Jacques
Secretária de Administração
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