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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018 
 

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

    
 

O Prefeito do Município de Ibirubá/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que 
segue: 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL COMPLETO E 
INCOMPLETO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
Verbos, na sua forma infinitiva, terminados em -ar pertencem à primeira conjugação; terminados em -er 
pertencem à segunda conjugação; os terminados em -ir pertencem à terceira conjugação. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
Das alternativas, a única palavra que apresenta erro quanto à separação silábica é “respeito”, pois nela há a 
presença de ditongo, assim sendo, sua separação será: res – pei – to. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Na referida questão, os itens II e III não são proposições lógicas, pois II é uma sentença aberta e III é uma 
frase interrogativa. Portanto, apenas I é uma proposição lógica. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 

Segundo a teoria lógica, a negação de “p  q” é dada por “p e ~q”. Assim, a negação está expressa na 
alternativa C. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
O enunciado está claro quando afirma que “a cada COMPRA de três sabonetes...”. Portanto, não há 
diversas formas de interpretação quanto ao verbo. Assim, a resposta correta é única e está expressa na 
alternativa D. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, TÉCNICO E MÉDIO/SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Questão 05 – Gabarito alterado para C. 
O texto apresenta todos os parágrafos formados por mais de uma frase, e não a maioria. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, B, C e D apresentam erros de emprego de vírgula e ponto e vírgula, além de grave 
fragmentação frasal. Está correta somente a alternativa E. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
O enunciado solicita colocar a expressão “os cientistas” no singular, e não apenas o substantivo. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 20, III, da Constituição Federal. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 

Conforme dispõe o art. 19, III, da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal pode ser convocada também 
por solicitação da maioria absoluta dos vereadores, endereçado ao Presidente da Câmara Municipal. Dessa 
forma, a assertiva I é incorreta. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
O número de senhas que podem ser formadas com os números 2 – 7 – 9 – 2 é, de fato, igual a 12. Porém, 
Maria afirma que a sua senha se difere da senha de Pedro pela ordem em que os algarismos aparecem. 
Assim, não há 12 possibilidades, pois uma é a senha de Pedro. Logo, são 11 possibilidades para a senha de 
Maria.  
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
O enunciado está claro no que solicita. Construindo corretamente a tabela-verdade para a proposição dada, 
temos que: 
 

p q r  
V V V V 

V V F F 

V F V F 

F V V V 

V F F F 

F F V V 

F V F V 

F F F V 

 
Assim, três linhas são finalizadas pelo valor lógico falso. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
A questão é sobre proposições lógicas, estando esse conteúdo no edital. Sobre a questão, sabe-se que 
apenas uma afirmação é falsa, portanto é preciso descobrir qual é a falsa. Se a primeira afirmação for falsa, 
então a terceira também é. Se a segunda for falsa, então a terceira também é. Ora, resta assim que a 
terceira é falsa e as duas primeiras são verdadeiras. Logo, Carlos não mora em Ibirubá e, pela equivalência 
da primeira afirmação, ele não é engenheiro. Assim, Bruno mora em Ibirubá e é engenheiro. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não havendo prejuízo em sua interpretação e resolução. Para resolver a 
questão, deve-se resolver a seguinte regra de três: 
  
1500 – 125% 
 X ------ 100% 
 
 X = 1200  
 
Lembra-se que não é possível calcular 25% de 1500 e reduzir esse valor. Isso é um procedimento errado 
matematicamente, pois a porcentagem estaria sendo calculada sobre um valor diferente do contextualizado. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Para resolver a questão através de regra de três inversa, devemos resolver o seguinte problema, 
considerando que na estrutura da proporção máquinas 50% mais rápidas equivalem a 1,5 máquinas antigas: 
 
 36 máq --- 9 horas 
 45 máq --- x horas 
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Execução: Fundação La Salle 

 
Assim, obtemos que x = 7,2 horas. Logo, como 0,2 hora = 12 minutos, temos que a alternativa correta é B. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão solicita a mediana e não a média. Assim, a mediana dos dados é 8,5. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
A lacuna da linha 54 deverá ser preenchida com o sinal indicativo de crase, pois há a necessidade de 
preposição e de artigo. Podemos verificar tal presença ao substituirmos a palavra feminina por uma 
masculina. Exemplo: Esta crítica ao sistema. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
O número de orações é determinado pela quantidade de verbos. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
A assertiva II é falsa, conforme percebemos no decorrer de todo o texto. O fato fica mais evidente nas linhas 
14, 15, 21 e 22. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
A análise do vocábulo deve ser realizada a partir do contexto em que ele se encontra, para tanto é indicada 
a linha correspondente. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
O verbo “publicou”, dentro do contexto em que se encontra, é transitivo direto, pois exige um complemento 
sem preposição. O termo “na revista” é adjunto adverbial. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 

O gabarito está em conformidade com as disposições da Lei Orgânica Municipal, notadamente nos arts. 100 
e 101. 
 
Questão 13 – Gabarito anulado. 
O candidato poderia incorrer em erro ante a existência de divergência entre o texto legal, constante do art. 
38, IV, da Lei Orgânica Municipal, que refere competência privativa, e a redação da alternativa B, que refere 
competência exclusiva. 
 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
Na forma do disposto no art. 47 da Lei Orgânica Municipal, a proposta aprovada de emenda à Lei Orgânica 
Municipal, será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, independentemente da sanção do prefeito 
municipal. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A questão está clara no que está sendo solicitado. Como os novos robôs são 100% mais rápidos, eles valem 
por 2 robôs antigos. Assim, pela proporcionalidade, devemos resolver a seguinte regra de três: 
 
 10 horas --- 6 robôs --- 20 peças 
 X horas ---- 10 robôs --- 30 peças 
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 x.10.20 = 10.6.30  x = 9 horas. 
  
 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Lançando um dado duas vezes, tem-se 36 possibilidades de resultados. Dos resultados possíveis, atendem 
às exigências, os resultados: (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1) e (3,2). Portanto, são 9 
resultados favoráveis de 36, assim a probabilidade é 9/36 = 0,25 = 25%. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
A questão é clara em seu enunciado. O resultado de formas possíveis é dado por uma combinação C10,3 
menos uma combinação C4,3 (para retirar os casos em que todos os filmes sejam de suspense). Assim, o 
resultado de C10,3 – C4,3 é igual a 116. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Resolvendo o sistema de equações B + P = 40 e P – B = 8, obtemos que P = 24 e B = 16. Assim, a 
porcentagem de cadeiras brancas em relação ao total é 16/40 = 4/10 = 40%. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não havendo prejuízo em sua interpretação e resolução. Sabendo que 
dentro da caixa cinza não está a bola verde, pela equivalência da primeira proposição, temos que a bola 
cinza está dentro da caixa azul. E, ainda, a bola verde está dentro da caixa verde e a bola azul está dentro 
da caixa cinza. Assim, a única alternativa correta está expressa em B. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO OU EMPREGO PÚBLICO 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Atos Administrativos”, 
sendo que a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida: “DI PIETRO, M. S. Z. Direito 
Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no capítulo “Atos Administrativos”, 
apresenta o subitem “Atos administrativos em espécie” e os categoriza quanto ao conteúdo (autorização, 
licença, admissão, permissão, aprovação, homologação, parecer e visto) e quanto à forma (decreto, 
resolução e portaria, circular, despacho e alvará). 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
O Manual de Redação da Presidência da República define memorando como um tipo de comunicação 
interna entre níveis hierárquicos iguais ou não, que pode ter caráter meramente administrativo ou ser 
empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, entre outros, a serem adotados por determinado 
setor do serviço. Sua característica principal é a agilidade e sua tramitação deve pautar-se pela rapidez e 
pela simplicidade de procedimentos burocráticos (os despachos devem ser dados no próprio documento). 
Kaspary, por sua vez, define como uma forma de correspondência administrativa interna entre chefes ou 
encarregados de uma organização, utilizada para transmissão de ordens, decisões e recomendações, de 
caráter sucinto, e que impliquem cumprimento imediato. 
Depois de analisadas as definições apresentadas pelas bibliografias sugeridas para o tipo de documento 
“memorando”, não fica evidente que as definições sejam discordantes ou contraditórias. É possível afirmar 
que são convergentes e complementares posto que ambas afirmam ser uma comunicação interna entre 
níveis hierárquicos iguais ou diferentes, meramente administrativa ou não, de caráter sucinto, simples, ágil 
em sua tramitação, que impliquem cumprimento imediato, ou ainda, que devem ser adotados por 
determinado setor do serviço. Complementa-se: não há nada que limite a definição dada pela alternativa “A” 
apenas ao setor privado. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Contabilidade Geral”, 
sendo que a mesma está em conformidade com a bibliografia sugerida “RIBEIRO, O. M. Contabilidade 
Básica. São Paulo: Saraiva, 2013”. 
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Questão 39 – Gabarito anulado. 
Dada a possibilidade ampliada de interpretação do enunciado – “Os princípios fundamentais de toda a 
atividade da Administração Pública encontram-se explícita ou implicitamente no texto da Constituição 
Federal de 1988.” –, o uso pregresso e recente e o amplo entendimento acerca do termo “probidade”, a 
questão apresenta mais de uma alternativa passível de estar correta. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Administração, 
Programação e Gerência de Materiais”, sendo que a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida 
“ZANON, E. J. Administração de Material no Setor Público. Ijuí: Unijuí, 2008”. 
 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
No que se refere ao processo de fiscalização das relações de trabalho não há distinção na atuação dos 
Ministérios citados. De acordo com a definição oficial “o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE é o órgão 
administrativo do Governo Federal, responsável em regulamentar e fiscalizar todos os aspectos referentes 
às relações de trabalho no Brasil”. 
Para o início das atividades deve ser solicitada aprovação do órgão regional do Mtb que regionalmente é o 
Mte. 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia sugerida e mencionada no enunciado, a saber: 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7. ed., rev. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2009.Na página 264, o autor descreve que “Os processos básicos na gestão de 
pessoas são cinco, a saber: prover, aplicar, manter, desenvolver e monitorar pessoas. O ciclo da ARH se 
fecha em cinco processos básicos: provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e controle de 
pessoas”. Ademais, a questão solicita o processobásico em que ocorre a análise e descrição de cargos, 
integração ou indução, avaliação de mérito ou do desempenho, movimentação de pessoal (tanto nos 
sentidos horizontal, vertical ou diagonal), restando correta apenas a alternativa B.  
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão contempla o conteúdo “Contabilidade Pública” e está em conformidade com a bibliografia sugerida 
e mencionada no enunciado, a saber: ROSA, Maria Berenice. Contabilidade do setor público. São Paulo, SP: 
Atlas, 2011. Segundo a autora, a alternativa D que tem como resposta pensionistas, não corresponde a uma 
despesa de custeio. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
O Manual de Redação da Presidência da República teve sua terceira edição atualizada após a publicação do 
edital, tornando indisponível a versão sugerida na bibliografia.  
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Questão 33 – Gabarito anulado. 
A alternativa correta apresenta erro de grafia. 
 
 
TESOUREIRO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O valor de R$500,00 relativo ao “Pagamento de fornecedores” deve ser diminuído do Passivo ao invés de 
somar-se a ele. 
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
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A questão apresenta duas alternativas que podem ser consideradas corretas. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
ARQUITETO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
De acordo com a LC 074 (27/12/2012) o valor venal do terreno é calculado através da seguinte fórmula: VVT 
= FIT x Vm2t x S x P x T x N x G x DP (se G=0), onde: FIT (Fração Ideal de Terreno) = quantitativo de 
terreno distribuído a cada unidade construída dentro do mesmo lote apurado através da seguinte fórmula: AT 
x AU/ATE; Vm2t= Valor do m2 de terreno; S= Situação do terreno dentro da quadra; P= Pedologia; T= 
Topografia; N= Situação em que se encontra o terreno em relação ao nível do Logradouro.; G= Gleba; DP= 
Depreciação Profundidade. At=Área do Terreno; AU=Área da Unidade; ATE= Área Total Edificada do Lote; 
Profundidade média = Área Total do Terreno / Testada do Terreno. 
A legislação não faz menção a redes de abastecimento como critério para avaliação de imóveis ou terrenos. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
De acordo com a NBR 9050, “uso equitativo: é a característica do ambiente ou elemento espacial que faz 
com que ele possa ser usado por diversas pessoas, independentemente de idade ou habilidade. Para ter o 
uso equitativo deve-se: propiciar o mesmo significado de uso para todos; eliminar uma possível segregação 
e estigmatização; promover o uso com privacidade, segurança e conforto, sem deixar de ser um ambiente 
atraente ao usuário”. 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
A NBR 5444 foi cancelada pela ABNT, não tendo sido substituída até a presente data. 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão, onde informa a carga contínua da viga como 
sendo de 5,00 kN/m, enquanto que na ilustração é apresentada como 9,00 kN/m. 
 
 
CONTADOR 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

Tanto Lucro como Reservas de Lucros a Realizar são contas integrantes do Patrimônio Líquido. Em saindo 
de uma para ingresso em outra não existe alteração no Patrimônio Líquido. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A conta “Seguros a Pagar” representa uma exigibilidade da entidade. O fato de ser representativa de Curto 
ou Longo Prazo é irrelevante para responder à questão, não restando prejuízo em sua interpretação e 
resolução. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A questão pede o “valor a ser baixado” em decorrência da venda do bem e não o “valor de alteração do 
Ativo”.  
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Conforme solicitado no enunciado da questão, deve ser assinalada a alternativa INCORRETA. Portanto, 
conforme a bibliografia sugerida nesse edital: Ministério da Saúde. HIV/Aids, hepatites e outras DST. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Caderno de Atenção Básica, nº 18) (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos), somente a alternativa E é incorreta, pois o mesmo cateter periférico deve ser utilizado apenas 
uma vez para cada tentativa de punção, devendo ser desprezado se a tentativa não tiver sucesso. 
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Questão 38 – Gabarito mantido. 
Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016, bibliografia sugerida no presente edital, o AVC isquêmico 
geralmente é causado por trombose de grandes ou pequenas artérias. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
De acordo com a classificação do estado nutricional adotada pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN, 2011), para a classificação do estado nutricional de idosos, são adotados os seguintes 
conceitos, segundo o valor do Índice de Massa Corporal (IMC): ≤ 22 kg/ m

2
 = Baixo peso; > 22 e < 27 kg/ m

2 

= Eutrófico; ≥ 27 kg/ m
2
 = Sobrepeso. Sendo a letra “A” a única alternativa passível de estar correta, segundo 

as informações que o enunciado apresenta. 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de 
saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011.  
 
 
PROCURADOR 
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
A existência de termo estranho ao texto legal (art. 229 do CPC) no item III compromete a compreensão da 
assertiva. 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
Há divergência das referências doutrinárias a respeito da matéria, comprometendo a assertiva III. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está em conformidade com o disposto no art. 700, III, do Código de Processo Civil. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
A alternativa A também está correta, com base na previsão do art. 153, §3º, III, da Constituição Federal. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 31 – Gabarito anulado. 
A existência de termo estranho no enunciadopoderia comprometer a compreensão da questão. 
 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Para que a afirmação III fosse considerada verdadeira, é necessário que funcione para todos os números, 
não havendo nenhum contraexemplo. Como existe um contraexemplo, tal qual o apresentado, o item é 
considerado falso, segundo a matemática. Assim, apenas I e II estão corretas. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não havendo prejuízo em sua interpretação e resolução. Para que o 
cilindro possua um volume 50% maior do que o volume do cone, isto é, tenha volume igual a 1,5 do volume 
do cone, tem-se que a altura do cone deve ser igual à metade da altura do cilindro. Logo, a alternativa 
correta é A. 
 
 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
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O texto não fala que no Brasil o número de leitores aumenta a cada ano, o que contrariaria as pesquisas 
nesse setor. Ademais, não há associação entre o aumento de leitores e do número de usuários de aparelhos 
eletrônicos. 
O texto não fala que no Brasil o livro em seu formato físico é mais utilizado pela população carente, bem 
como por escolas da rede pública. 
O texto de fato aborda que entre os norte-americanos a maioria prefere os livros impressos, embora haja 
uma tendência aos leitores de e-books consumirem mais obras. 
O Censo do Livro Digital no Brasil não mostrou que a grande maioria das editoras entrevistadas está 
investindo no segmento do livro digital. 
O texto não fala que o perfil dos consumidores do livro digital corresponde aos leitores que não foram 
habituados ao manuseio de livros de papel em casa e na escola. 
 
 
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas iguais 

 
 
 
 

Município de Ibirubá / RS, 13 de Março de 2019. 
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