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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 169/2018 
 

EDITAL Nº 37 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO 

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

PROVAS OBJETIVAS. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
A alternativa I está correta por se tratar de sujeito posposto; 
A alternativa II está errada por se tratar de verbo impessoal; 
A alternativa III apresenta concordância correta com o adjetivo. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
Todas estão corretas: 
Na linha 4, poderia iniciar a frase Na Revolução Farroupilha, participaram italianos, como Garibaldi. 
Quando as notícias da escravidão camuflada chegam à Alemanha é uma oração adverbial temporal. 
Em outubro de 1875 é um adjunto adverbial de tempo. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
As formas verbais das alternativas I e IV estão corretamente classificadas, mas há erro de classificação 
na alternativa II. Na alternativa III, é incorreto dizer que os verbos não podem ser empregados no 
presente. Logo, estão corretas as alternativas I e IV. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A assertiva do item IV está em conformidade com o disposto no §1º do art. 60 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Veranópolis. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
O pronome “me” é o objeto indireto do verbo “entregar”. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro quando solicita ao candidato para assinalar a afirmativa correta em 
relação ao período, ou seja, todas as palavras devem ser consideradas. Além disso, há apenas dois 
verbos, a saber: “haver” e “aumentar”. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
As palavras “dentro” e “não” pertencem à classe dos advérbios. 
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Questão 09 – Gabarito mantido. 
Para uma oração ser absoluta, é necessário que ela esteja dentro de um período simples. A oração 
iniciada pelo vocábulo “Quando” traz ideia de tempo. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
O texto discute o uso próprio da linguagem de cada profissão. O autor, inclusive, menciona esta 
situação já no primeiro parágrafo. O fato de ele achar injusto um advogado criticar a fala dos médicos 
não corrobora a afirmativa dada na questão de que somente os advogados são capazes de proferir 
frases inteiras usando palavras desconhecidas. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 12 da Constituição Federal, cujo conteúdo 
está devidamente previsto no Edital. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o disposto no art. 22 da Constituição Federal. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
O conteúdo abordado na questão é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Veranópolis, 
devidamente previsto no Edital. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 48 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Veranópolis, a função 
gratificada continuará sendo paga ao servidor que estiver em licença para tratamento de saúde, razão 
pela qual a última assertiva é falsa. Nesse caso, a alternativa B é a única que contém a sequência 
correta. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com a previsão do art. 176 do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Veranópolis. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação. Onde lê-se “posição”, deveria constar “proposição”.  
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
A probabilidade é dada por P = 4/6, das letras do nome de Betina, apenas 4 aparecem na palavra 
Veranópolis. Logo, a alternativa correta está expressa na letra D. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O enunciado afirma que apenas uma afirmação é falsa. Supondo que seja a primeira falsa, então 
obrigatoriamente a última também seria. Logo a primeira é verdadeira. Se a segunda fosse falsa, então 
a terceira também seria, logo a segunda também é verdadeira. Portanto, a última é falsa. Observe que, 
da primeira proposição, é possível concluir que André e Mariana possuem filhos. Da segunda 
proposição, tem-se que André não é professor ou Mariana não é médica. Assim, André e Mariana não 
moram em Veranópolis. Conclusão, apenas a alternativa C apresenta uma proposição verdadeira. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Do enunciado, deve-se resolver a seguinte regra de três: 
 
 12 --- 288 --- 6 
 X ---- 320 --- 5 
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 Note que a última coluna é inversamente proporcional, então temos que: 
 
 6.320.12 = x.288.5  x = 16. 
 
 Logo, a alternativa correta está expressa em A. 
 
Questão 26 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro em sua formulação quanto aos dados apresentados. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
No espaço que há dois lugares, temos duas possibilidades: MB e BM. No espaço que há quatro 
lugares, temos seis possibilidades: MBXX, XMBX, XXMB, BMXX, XBMX e XXBM. Logo, há 8 
possibilidades no total. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão não apresenta/solicita os desinfetantes de nível baixo, apenas os de nível médio e alto. 
 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O valor apresentado como resposta está correto. Para chegar à resposta da questão, a operação a ser 
realizada é: (3,2*100)/90=3,555555555. Como a resposta é uma dízima periódica, pela regra do 
arredondamento o valor a ser considerado é de 3,56. Ademais, dentre as alternativas, todas possuem 
duas casas após a vírgula. Logo, 3,56 é o único valor praticável que atende à necessidade.  
 
 
CONTADOR 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Transcreve-se o item 5 da NBC PA 291 (R2) – INDEPENDÊNCIA – OUTROS TRABALHOS DE 
ASSEGURAÇÃO do Conselho Federal de Contabilidade: 
  
“5. Independência compreende: 
a) Independência de pensamento 

A postura mental que permite expressar opinião sem ser afetado por influências que comprometam 
o julgamento profissional, permitindo à pessoa agir com integridade e exercer objetividade e 
ceticismo profissional”. 

 
Questão 35 – Gabarito alterado para D. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
ENFERMEIRO – 30H SEMANAIS 
 
Questão 32 – Gabarito alterado para E. 
A terceira afirmativa está correta, sendo possível utilizar a técnica de palpação para detectar vasos 
sanguíneos profundos. 
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Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2016. 
A afirmação I está incorreta, pois o vômito não está descrito como manifestação clínica da doença.  
 
Questão 34 – Gabarito alterado para D. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
Para ocorrer a despolarização, as células cardíacas precisam de automaticidade para iniciar um 
impulso elétrico, excitabilidade para responder a esse impulso iniciado e promover a troca iônica 
iniciando a despolarização (ativação elétrica da célula) promovendo a contração de todo o miocárdio. 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 
Questão 38 – Gabarito alterado para B. 
A insuficiência cardíaca congestiva é a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para 
satisfazer às necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos, ocasionando aumento da pressão 
pulmonar que causa a oxigenação diminuída, podendo diminuir a quantidade de sangue ejetado pelo 
ventrículo esquerdo, sendo então chamada de insuficiência retrógrada. 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 
 
ENFERMEIRO – 40H SEMANAIS 
 
Questão 32 – Gabarito alterado para D. 
A terceira afirmativa está correta, sendo possível utilizar a técnica de palpação para detectar vasos 
sanguíneos profundos. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A afirmativa II está incorreta, pois ela não corresponde aos riscos biológicos e sim aos riscos químicos. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2016. 
A afirmação I está incorreta, pois o vômito não está descrito como manifestação clínica da doença.  
 
Questão 35 – Gabarito alterado para D. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para B. 
A insuficiência cardíaca congestiva é a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para 
satisfazer às necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos, ocasionando aumento da pressão 
pulmonar que causa a oxigenação diminuída, podendo diminuir a quantidade de sangue ejetado pelo 
ventrículo esquerdo, sendo então chamada de insuficiência retrógrada. 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A alternativa B está incorreta, pois a equipe deve fornecer informações ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e não ao Programa Nacional de Humanização (PNH). 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
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Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
A questão solicita que seja assinalada alternativa que apresenta a interação entre fármacos e o efeito 
dessa associação. Foi verificada divergência de informações na literatura quando à interação entre 
dexametasona e fenitoína. Sendo assim, a questão será anulada. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
Algumas vitaminas do complexo B podem ser encontradas em vegetais. No entanto, não há alternativa 
que contemple a resposta correta. 
 
 
ODONTÓLOGO – 20H SEMANAIS 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia do presente edital (POGREL, M. A.; KARL-ERIK, K., ANDERSON, 2016), no capítulo 
19, página 194 está escrito: “Também não há qualquer comprovação de que a excisão impeça a 
recorrência da displasia, evite a transformação maligna ou reduza a mortalidade. Na verdade, quase 
30% das displasias reaparecem no mesmo local após a excisão.” Portanto, conforme a bibliografia, a 
letra “E” está correta. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A alternativa “B” não especifica qual o tipo de modalidade de Equipe de Saúde Bucal (ESB). Assim 
sendo, para estar correta, esta afirmação deveria ser “A Equipe de Saúde Bucal (ESB) é constituída 
por um cirurgião-dentista e/OU um técnico em saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal”. Do modo que 
está escrita, a alternativa ignora o fato de que uma ESB possa ser formada por um Cirurgião Dentista, 
um Auxiliar em Saúde Bucal, e um Técnico em Saúde Bucal, como acontece no caso da modalidade 
tipo II. Considera-se atualmente a Política Nacional de Atenção Básica com base em sua última 
reformulação, a qual está descrita na portaria de número 2.436, de 2017, item contido na bibliografia do 
presente edital. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo a bibliografia que consta no presente edital (LANG, N. P., LINDHE J., 2018), no capítulo 7, 
página 124, está escrito: “Os dentes que foram perdidos por causa da doença não são, obviamente, 
passíveis de registro nos estudos epidemiológicos e podem, portanto, levar a uma subestimação da 
prevalência e da gravidade da patologia. O conceito epidemiológico bem-definido de viés de seleção 
(também chamado de efeito de sobrevivência saudável, indicando que os indivíduos comparativamente 
mais saudáveis apresentar-se-ão para o exame, ao passo que os mais gravemente afetados recusar-
se-ão a participar ou não aparecerão em virtude da morbidade por si só) é, nesse contexto, aplicável 
ao nível dentário de cada indivíduo, visto que os dentes gravemente afetados podem já ter sido 
extraídos/perdidos.” Subestimação é o oposto de superestimação. Portanto a terceira afirmativa da 
questão é falsa. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia do presente edital (FEJERSKOV, O.; NYVAD, B; KIDD, E, 2017), no capítulo 21, página 
342 está escrito: “Com base nos índices de falhas mostrados na Figura 21.8, é possível concluir que as 
restaurações indiretas em resina não são superiores àquelas em resina direta e que os sistemas 
CAD/CAM (computer-aided design/machining) e as inlay/onlay cerâmicas manufaturadas em 
laboratório têm uma longevidade que se aproxima das restaurações fundidas em ouro e das 
metalocerâmicas.” A comparação está fundamentada na longevidade das restaurações, como mostra a 
própria alternativa. Portanto, a alternativa “E” está correta. 
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Questão 38 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia do presente edital (SOARES, I. J., 2011), no capítulo 2, página 35, está escrito : 
“Curiosamente, não é raro que a fístula esteja longe do seu dente de origem” . “Longe” supõe que a 
fístula não coincide com o mesma localização do dente de origem , o que acontece com alguma 
frequência. Ainda no mesmo capítulo , na página 41: “No caso de um abscesso agudo periapical , 
independentemente da direção empregada , a percussão causa dor insuportável .” O abscesso 
periapical está em fase de agudização, portanto, a resposta ao teste ocorre nesta fase. A terceira 
afirmativa é falsa e a quinta afirmativa é verdadeira. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Conforme a referência (QUEVEDO, J.; CARVALHO, A. F. (Org.). Emergências psiquiátricas. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2014.), p. 17, a afirmação “distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações que 
envolvem risco de morte ou risco social grave, necessitando de intervenções imediatas e inadiáveis, 
tempo medido em minutos ou horas.” refere-se à emergência e não à urgência, conforme consta na 
alternativa A, tornando-a incorreta.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
No gabarito preliminar já consta como correta a alternativa C.  
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas que podem ser consideradas corretas. 
 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Denominando de y = x + 2, e realizando a substituição x = y – 2, obtemos que f(y) = (y-2)

2
-(y-2)-6 = y

2
 - 

5y. Assim, temos que f(x) = x
2
-5x. Portanto, temos que a função f(x) possui raízes reais (0 e 5), é uma 

função quadrática, f(2) = -6, o vértice da função possui xV = 2,5 e para todo valor de x < 0, temos que 
f(x) < 0. Logo, a alternativa correta é a expressão na letra E. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais em Matemática, na página 37, tem-se que os itens I e 
III estão completamente de acordo com o que afirma os Parâmetros sobre o tema de Avaliação em 
Matemática. O item II está incorreto pelo uso do termo “exclusivamente”. Portanto, a resposta correta 
está expressa na alternativa E. 
 

Questão 36 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
Dos dados do problema, temos que B + P = 60 e 3P = 4(B – 4). Resolvendo o sistema, temos que B = 
28 e P = 32. Porém esses resultados indicam os números de cadeiras iniciais. Assim, ocorre que, como 
foram retiradas 4 cadeiras brancas, temos B = 24 e P = 32. Para atender ao solicitado, é necessário 
ainda retirar, então, 8 cadeiras pretas. Logo, a resposta está expressa em D. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Segundo Bassanezi (2002), na página 31, “a modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar 
decisões, explicar e entender; enfim participar do mundo real com capacidade de influenciar em suas 
mudanças”. Ainda, segundo o autor, tem-se que As bases cognitivas sobre as quais repousa a 
modelagem são abordadas na justa medida para a compreensão porquê e das vantagens da 
metodologia proposta”. Logo, a alternativa correta é única e está expressa na alternativa A. 
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PROFESSOR DE MÚSICA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia constante no presente edital, a saber: 
“CARVALHO, Any Raquel. Contraponto modal: manual prático. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto : 
Novak Multimedia: 2000”, páginas 54 e 55, onde consta: 
“Em diferentes períodos históricos, determinados intervalos foram considerados consonantes e outros 
dissonantes. Por exemplo, na Idade Média, o intervalo de quarta era considerado uma consonância, 
mas no decorrer da renascença, esse mesmo intervalo passou a ser considerado uma dissonância(...)”. 
“(...)Na harmonia, os acordes ditam o movimento das linhas melódicas individuais.” 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia constante no presente edital, a saber: “KIEFER, 
Bruno. História da música brasileira, dos primórdios ao início do séc. XX. Porto Alegre: Movimento, 
1997.” Página 76, onde consta que a manifestação primeira do Romantismo na música brasileira talvez 
seja a autoafirmação nacional através de uma produção respeitável de hinos. Os momentos históricos 
favoreceram, muito naturalmente, essa produção que se intensificaria a partir da Abdicação (1831). 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia constante no presente edital, a saber: 
“SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003”, páginas 56 e 57, 
onde tem-se que: (...)Por meio do processo da metáfora, nós: 
1. transformamos sons em “melodias”, gestos; 
2. transformamos essas “melodias”, esses gestos, em estruturas; 
3. transformamos essas estruturas simbólicas em experiências significativas” 
E, ainda, que: “A menor unidade musical significativa é a frase ou o gesto, não um intervalo, tempo ou 
compasso”. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa:  
Metodologia:1.1 parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais ela própria recorre. 
Então a metodologia é que abrange todos os tipos de métodos e, no caso da questão 39, os métodos 
ativos fazem parte da metodologia de ensino. 

 
 

 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS-RS, em 26 de Fevereiro de 2019. 

 
WALDEMAR DE CARLI, 

Prefeito. 
 

ELIÉZER DALLA COSTA 
Secretário Municipal de Governo 

 


