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MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019 
 

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

 
O Prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/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 PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
Existem, na língua portuguesa, perguntas diretas e indiretas. "Por que" é grafado separado quando 
substitui a expressão "por que motivo". 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
A assertiva III está incorreta, porquanto o art. 16, §3º do Regime Jurídico dos Servidores Públicos (Lei 
municipal nº 2.662/1995) autoriza que a posse ocorra por procuração. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Sabendo que a proposição “se Nicolas é brasileiro, então Maurício é argentino”, conclui-se, segundo a 
lógica, que Nicolas é brasileiro e Maurício não é argentino. Logo, Maurício é uruguaio e Joaquim é 
argentino. Portanto, a letra C é a única correta. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Ao pegar um valor e aplicar um aumento de 25% e uma sucessiva redução de 20%, temos que o valor 
final é igual ao valor inicial. Portanto, o valor inicial era igual a R$ 18,00. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
O gabarito já apresenta como correta a alternativa E, pois 5B = 3C e C – B = 14, de onde se conclui 
que B = 21 e C = 35. Assim, B + C = 56. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO PÚBLICOS  
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede – no que tange aos princípios da 
administração pública, analisar as afirmações e assinalar (V) para Verdadeiro e (F) para Falso –, faz 
uso de bibliografia sugerida disponível no Edital do certame – “DI PIETRO, M. S. Z. Direito 
Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010” – e conta com o item “Princípios e poderes da Administração 
Pública” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento 
esperado para responder a questão; e, resta dizer que o enunciado da questão não faz qualquer 
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restrição acerca dos princípios da administração pública – explícitos na Constituição Federal de 1988 
ou não. Como é bem sabido, os princípios da administração pública não se restringem aos descritos na 
Constituição Federal de 1988. Com base no item “3.3 Princípios da administração pública” da referida 
bibliografia, considerando a ordem das afirmações de cima para baixo, em verdade, o primeiro item faz 
referência ao princípio do controle ou da tutela, o segundo item está errado quando afirma que o 
acesso à informação é irrestrito – o princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos 
praticados pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei – e o quinto 
item está errado quando afirma que a administração pública pode fazer tudo o que a lei não proíbe.  
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “B” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “BRASIL. Lei nº 8.666/93 e alterações, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm” – e conta com o item “Princípios básicos da 
licitação pública e dos contratos” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para 
sustentar o conhecimento esperado para responder a questão; e, com base no Parágrafo único do Art. 
1º da referida bibliografia, a alternativa de letra “B” está correta. 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “B” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: E. Blücher, 
2013” – e conta com o item “Segurança no ambiente de trabalho e ergonomia” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder 
a questão; e, com base no item “2.1 Bases biomecânicas, fisiológicas e antropométricas” da referida 
bibliografia, a única alternativa incorreta é a de letra “C”. Acrescenta-se: as bases biomecânicas, 
fisiológicas e antropométricas, entre outras, integram os estudos ergonômicos e ajudam no seu 
desenvolvimento. 
Em sendo assim, a única alternativa incorreta na questão é a de letra “C” e, portanto, o gabarito deve 
ser mantido. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede – no que tange às técnicas utilizadas na 
contabilidade, analisar as alternativas e assinalar a correta –, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica. São Paulo: Saraiva, 2013” – e conta 
com o item “Contabilidade Geral” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para 
sustentar o conhecimento esperado para responder a questão; e, com base no item “1 A contabilidade 
e sua aplicação”, por definição, conforme a bibliografia referida, o texto da alternativa de letra “A” define 
“escrituração”, o texto da alternativa de letra “B” expõe as demonstrações contábeis mais conhecidas – 
o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício –, ao passo que a definição de 
“análise de balanços” consiste no exame e na interpretação dos dados contidos nas demonstrações 
contábeis com o fim de transformar esses dados em informações úteis aos diversos usuários da 
contabilidade. O texto da alternativa de letra “C” define “auditoria”, o texto da alternativa de letra “D”, 
com a substituição de “análise de balanços” por “demonstrações contábeis” define “análise de balanço” 
e o texto da alternativa de letra “E” define “consolidação de balanços”. 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “KASPARY, A. J. Redação Oficial: normas e modelos. Porto Alegre: Edita, 
2004” – e conta com o item “Redação Oficial” no conteúdo programático disponível no Edital do 
certame para sustentar o conhecimento esperado para responder a questão; e, com base no item “2 – 
Digitação qualitativa – normas e recomendações” da referida bibliografia, analisa-se a alternativa de 
letra “A” e a de letra “E”. O texto da alternativa de letra “A” pode ser encontrado, tal qual, no item 2.6 – 
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sinais de pontuação, p.28 da referida bibliografia. Já o texto da alternativa de letra “E” está incorreto 
quando afirma que cabe a esquerda ao responsável pelo teor do documento. Em verdade, como pode 
ser visto no item 2.26 – assinatura por dois chefes de serviço, p.34 da referida bibliografia, cabe a 
esquerda ao superior e a direita ao diretamente responsável pelo teor do documento. 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “A” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “BRASIL. Manual de Redação da Presidência da República. Disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf” – e conta com o item “Documentos e Modelos” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder 
a questão; e, com base no item “CAPITULO II As comunicações oficiais – item 6 – tipos de 
documentos” da referida bibliografia, apenas a alternativa de letra “D” está incorreta. O fato de não 
apresentar definições tais quais se encontram na bibliografia consultada não, necessariamente, tornam 
uma definição inválida. Desse modo, principalmente quando se trata de um conceito abrangente, o 
conteúdo de nenhuma outra alternativa deve ser considerado incorreto pelo simples fato de conter 
apenas a parte, quando a parte não ou é adverso ao todo. 
Em sendo assim, a única alternativa incorreta na questão é a de letra “D” e, portanto, o gabarito deve 
ser mantido. 
 
 
FISCAL 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com o conteúdo programático. Ademais, de acordo com a Bibliografia 
Sugerida as afirmações I, II e III estão corretas. 
I - A pia para a lavagem de mãos deve ser exclusiva para essa função. 
II - São chamadas DTA as doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando 
micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento. 
III - Todas as janelas existentes nos ambientes onde ocorre a manipulação de alimentos devem ser 
providas de telas milimétricas que evitem a entrada de insetos. 
 
 
FISCAL DE TRÂNSITO 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
A primeira, terceira, quarta e quinta afirmações, de acordo com a Resolução citada no enunciado, 
estão corretas. 
A segunda afirmação está incorreta. 
“Cronotacógrafo: instrumento destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e 
instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido; de uso 
obrigatório no transporte remunerado de pessoas em veículos com mais de dez lugares (ônibus, micro 
ônibus, vans, peruas e similares) e, em todos os veículos de transporte escolar.” E não como constou. 
Sendo assim, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, deve ser:  
(V – F – V – V – V). 
 
 
MONITOR DE EDUCAÇÃO 
 
Questão 40 – Gabarito alterado para E. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
A afirmação "O bullying é o termo mais apropriado para descrever a violência grave e alarmante dentro 
das escolas" deve ser considerada falsa, pois existem outros tipos de violências graves nas escolas. 
Ex.: brigas violentas, abuso sexual, depredação do patrimônio, homicídios, entre outros.  
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
Questão 32 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta apenas quatro alternativas de resposta. 

 
 
 
 

Município de Santa Vitória do Palmar-RS, 19 de Agosto de 2019.  
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