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MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 
 

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 SUPERIOR  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
As lacunas solicitadas na questão são corretamente preenchidas da maneira a seguir:  
 
I. (...) as áreas do cérebro comprovadamente associadas à cognição; 
II. (...) o fluxo ilimitado de fatos e notificações vindas da internet nos encoraja a manter 

constantemente uma atenção dividida; 
III. (...) a alta concentração de uso da internet combinada com diversas tarefas ao mesmo tempo foi 

relacionada a uma diminuição da massa cinzenta; 
IV. (...) regiões frontais do cérebro – que são relacionadas a concentração. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
As alternativas A e B apresentam uso indevido de verbo impessoal; 
A alternativa D apresenta uso indevido do verbo TER; 
A alternativa E apresenta adjetivo indevidamente empregado no plural (referindo-se a substantivo no 
singular). 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
Conforme dispõe o art. 35, XII, da Lei Orgânica Municipal, compete privativamente à Câmara de 
Vereadores estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões, razão pela qual a última 
assertiva é falsa. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
A assertiva IV está em conformidade com o disposto no art. 29, X, da Constituição Federal, que 
estabelece o julgamento do prefeito municipal perante o Tribunal de Justiça. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
Conforme dispõe o art. 31 da Constituição Federal, a fiscalização do Município será exercida pelo 
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, sendo, portanto, falsa a primeira assertiva. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
Na forma do disposto no art. 43, §1º da Lei Orgânica Municipal, a proposta de emenda à Lei Orgânica 
será aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, razão pela qual a assertiva III 
está incorreta. 
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Questão 20 – Gabarito mantido. 
A alternativa A é a incorreta, conforme gabarito divulgado. Ademais, a alternativa C está em 
conformidade com o disposto no art. 11 da Lei Municipal nº 6.043/2018. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Sem contestações, a afirmação II está correta (definição direta de tautologia) e a afirmação III está 
incorreta (não se utilizou o conectivo “e” ou invés do conectivo “ou”).  
Sobre a afirmação I, temos que a frase “Ele é jogador de basquete” se trata de uma sentença aberta. 
Segundo Sérates, referenciado no edital, uma proposição é dita simples quando declara ou afirma algo 
sem o uso de nenhum dos conectivos lógicos. De fato, não há conectivo lógico na frase, porém, antes 
de tudo, a frase não se trata de uma proposição. Segundo o autor, “em lógica e em matemática, são 
chamadas de proposições somente sentenças declarativas, às quais se pode associar um, e somente 
um, dos valores lógicos, V ou F”. Ainda, “as sentenças que não podem ser classificadas com V ou F, 
são chamadas de sentenças abertas”. Portanto, devido ao uso do pronome “Ele” na frase, temos que a 
frase do item I é uma sentença aberta, logo, não pode ser valorada como V ou F. Bem como afirma 
Morais (2012) sobre sentenças abertas não serem proposições simples. Assim, a afirmação I está 
incorreta e a alternativa correta é B.  
Ainda, Sérgio Carvalho em “Raciocínio Simplificado, vol. 1: Teoria, questões comentadas e exercícios” 
(2010), afirma que, por exemplo, “Ele é juiz do TRT da 5ª região” não é proposição, mas sim uma 
sentença, a qual é chamada de sentença aberta. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A questão está clara e de acordo com os conteúdos referentes a este edital. Segundo o enunciado, é 
possível concluir da segunda proposição que Beta é professora de Química. Da negação da primeira 
opção, tem-se que Ana não é professora de filosofia ou Carmen é professora de química. Ora, como 
Beta é professora de química, temos que Ana não é professora de filosofia, então ela é professora 
matemática. Por fim, Carmen é professora de filosofia. Assim, apenas a alternativa A está correta. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Tem-se 4 opções para a primeira posição e 3 opções para a última, restando 4 letras para permutação 
com a repetição de 2 A’s. Assim, o número de anagramas é 4*(4!/2)*3 = 144 anagramas. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Devemos resolver a seguinte regra de três composta: 
 
 2 horas --- 4 costureiras --- 40 peças 
 X horas --- 5 costureiras --- 60 peças 
 
 Como a segunda coluna é inversamente proporcional, temos que o cálculo da resolução da regra 

de três composta apresentada fica: 
 
 X*5*40 = 2*4*60  X = 2,4 = 2 horas + 0,4 hora = 2 horas e 24 minutos. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A negação da proposição está representada unicamente na alternativa E. A alternativa C apresenta 
uma equivalência e não uma negação. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO PÚBLICO  
 
OPERÁRIO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
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Quanto à higinização de ambientes, quando a área for considerada crítica deve ser realizada ao menos 
uma vez por dia, não podendo ser considerada nenhuma das outras possibilidades, quais sejam: uma 
vez a cada dez dias; uma vez a cada quinze dias; uma vez por semana e uma vez por mês, pois 
haveria uma proliferação muito grande de bactérias e agentes nocivos em ambiente que já é 
considerado crítico. O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão foi “higienização 
de ambientes em geral”, razão pela qual não há qualquer irregularidade na questão. Além do mais, 
conforme item 7.1.7 do edital: a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o 
conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca 
Examinadora utilizar também outra referência bibliográfica na elaboração das questões objetivas. 
 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Conforme especificado no fórum de fabricantes de equipamentos compatíveis com LoRa, 
particularmente na área do site que cobre aspectos de cobertura das redes (https://lora-
alliance.org/lorawan-coverage), fica claro que as redes possuem alcance global a partir da agregação 
de equipamentos. Este conceito se enquadra perfeitamente à definição das redes WAN. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado para C. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. As ferramentas CASE auxiliam nas 
atividades de engenharia de software, o que reduz os custos de manutenção do software, ao mesmo 
tempo em que aumenta a produtividades das equipes. No entanto, como existem diversas ferramentas, 
elas em geral não se integram. 
 
 
ARQUITETO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com o descrito no livro EDWARDS, Brian. O guia básico para a 
sustentabilidade. Tradução: Cláudia Ardións Espasandin/Itinerário Editorial Ltda. São Paulo: Gustavo 
Gili, 2013 (bibliografia utilizada para elaboração da questão e edição disposta no edital do presente 
certame): 
A alternativa “C” está correta, pois é a única alternativa com a sequência verdadeira da relação entre 
as décadas e as evoluções das prioridades ambientais. 
Mantém na elaboração da questão a terminologia dos conceitos abordados conforme tabela do livro, 
página 90:  
 

 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A edição do livro indicada no Edital é a do ano de 2000, e a questão seguiu rigorosamente este 
material. Porém, o conteúdo é o mesmo da edição de 2007. As alternativas I, II e III estão corretas, tais 
como indicadas pela autora. Já a alternativa IV está incorreta, uma vez que, para a autora, a avaliação 
ocorre durante todo o processo de planejamento, e não somente ao final, conforme indica a alternativa 
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IV. Em relação à alternativa II, ela se encontra na página 114 (edição 2010). Temos como nesta página 
o título “Avaliação” A frase está na linha 12 (antepenúltima linha do segundo parágrafo). 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão solicita as características do acolhimento, na visita domiciliar. Os itens II, III e IV, apresentam 
características, tais como descritas pelos autores. Já o item I está incorreto. Diz: “o processo de 
desvendamento do real, superando sua pseudoconcreticidade, com vistas à apreensão totalizante das 
expressões da questão social de forma concreta.” Estas são características da atitude investigativa, e 
não do acolhimento. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Quanto à alternativa em questão, tem-se “Na realização dos estudos sociais, o assistente social deve 
ter o cuidado de focar as informações obtidas no momento do contato com as famílias. Quanto mais 
focada for a análise, delimitando no contexto familiar, maiores informações se terá sobre o 
cotidiano interno daquela família, subsidiando futuras garantias e direitos sociais.” 
A questão está incorreta por pontuar estes elementos:  

 no momento do contato com as famílias 

 focada for a análise, delimitando no contexto familiar 

 cotidiano interno daquela família 
Na concepção de Mioto (2009), o estudo social deve “reconstruir processos sociais geradores de tal 
situação tendo em consideração o conjunto de relações e determinações sociais para permitir um 
conhecimento mais amplo e profundo e uma interpretação crítica da situação” (p.10) 
Ainda, segundo a autora: “a realização dos estudos sociais implica, em termos gerais, conhecer as 
formas assumidas pelas famílias, isto é, sua estrutura de relações tanto dentro de seus limites como 
fora deles. Deve analisar como ela exerce a proteção social de seus membros e como o 
Estado/Sociedade provê suas necessidades. Trata-se de um trabalho complexo que exige clareza 
sobre os marcos teóricos que orientam a sua compreensão, pois a falta dela pode redundar numa ação 
profissional que reduz o social ao familiar e a proteção social à solidariedade familiar. A falta de clareza 
pode levar à perda da perspectiva de totalidade e da lógica dos direitos e da cidadania.”(p.10-11) 
A autora refere a importância desta leitura de totalidade do contexto que está inserida a família, 
superando uma visão reducionista e focalizada como indica a alternativa.  
E para finalizar, “Na montagem desse quebra-cabeça, torna-se possível articular os processos 
familiares com os processos sociais mais amplos e definir com maior clareza a situação em pauta. E 
consequentemente, torna-se possível propor alternativas e realizar encaminhamentos que atendam as 
necessidades postas pelos sujeitos estudados e ações que permitam a ampliação do leque de 
soluções que podem ser estendidas a outros. O conhecimento dos sujeitos envolvidos nos estudos 
implica adotar posturas profissionais, formas de abordagens e instrumentos que estruturem a ação 
profissional.” (p.13) 
Sendo assim, a alternativa em questão está incorreta.  
 
 
CONTADOR 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Questão formulada a partir do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 101/00: 
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 
2001) (Vide Lei nº 10.276, de 2001): 
§ 1

o
 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 
A afirmativa “I – remissão”, consta no que compreende renúncia, está correta. 
A afirmativa “II – imunidade”, não consta no que compreende renúncia, está incorreta. 
A afirmativa “III – doação”, não consta no que compreende renúncia, está incorreta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10276.htm#art1%C2%A77
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A afirmativa “IV – anistia da base de cálculo”, não consta no que compreende renúncia, está incorreta. 
A afirmativa “V – subsídio”, consta no que compreende renúncia, está correta. 
 
Questão 32 – Gabarito alterado para E. 
A questão possui seu embasamento no artigo 48, incisos, da Lei Complementar nº 101/00: 
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
§ 1

o
 A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada  pela Lei Complementar nº 

156, de 2016) 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 
e (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016) 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo 
de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009) (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 
A afirmativa “I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”, consta 
no inciso I, do artigo 48, está correta. 
A afirmativa “II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, 
de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público”, consta no inciso II, do artigo 48, está correta. 
A afirmativa “III – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, 
de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público”, consta no inciso II, do artigo 48, está correta. 
A afirmativa “IV – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.”, 
consta no inciso I, do artigo 48, está correta. 
A afirmativa “V – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a 
padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”, 
consta no inciso III, do artigo 48, está correta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão encontra-se de acordo com o item 16, da NBC TSP 11: 
16. As demonstrações contábeis também podem ter a função preditiva ou prospectiva, proporcionando 
informações úteis para prever o nível de recursos necessários pelas operações continuadas, os 
recursos que podem ser gerados pela continuidade das operações e os riscos e as incertezas a elas 
associadas. As demonstrações contábeis também podem proporcionar informação aos usuários 
indicando: (a) se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com o orçamento aprovado; e (b) se 
os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com as exigências legais e contratuais, inclusive os 
limites financeiros estabelecidos por autoridades competentes. 
A afirmativa “A) as demonstrações contábeis também têm a função de avaliação da capacidade de a 
entidade continuar em operação. Deve ser feita pelos responsáveis pelas demonstrações essa 
avaliação”, não consta no item 16, está incorreta. 
A afirmativa “B) as demonstrações contábeis também podem ter a função preditiva ou prospectiva, 
proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos necessários pelas operações 
continuadas”, consta no item 16, está correta. 
A afirmativa “C) as demonstrações contábeis também têm a função de apresentar a classificação de 
itens nas demonstrações mantidas de um período para o outro”, não consta no item 16, está incorreta. 
A afirmativa “D) as demonstrações contábeis também têm a função de resultar no processamento de 
grande número de transações ou outros eventos que são segregados em classes de acordo com a sua 
natureza ou função”, não consta no item 16, está incorreta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp156.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp156.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp156.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp156.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7185.htm
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A afirmativa “E) as demonstrações contábeis também têm a função de separar ativo, passivo, receitas e 
despesas”, não consta no item 16, está incorreta. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com o artigo 40, da Lei nº 8.666/93, conforme constante no edital “Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores – Capítulos I, II, III, IV, V e VI”: 
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que 
será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 
64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação; 
III - sanções para o caso de inadimplemento; 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa 
ser examinado e adquirido; 
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma 
de apresentação das propostas; 
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão 
fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de 
licitações internacionais; 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de 
preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48;(Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção 
de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 
XII - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que 
serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros; 
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos; 
e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 
A afirmativa “I – registro comercial, no caso de empresa individual”, não consta no artigo 40, está 
incorreta. 
A afirmativa “II – critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos”, consta no 
artigo 40, está correta. 
A afirmativa “III – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício”, não consta no artigo 40, está incorreta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art40x.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art40x.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art40x.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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A afirmativa “IV – local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico”, consta no artigo 40, 
está correta. 
A afirmativa “V – sanções para o caso de inadimplemento”, consta no artigo 40, está correta. 
 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia mencionada em seu enunciado e deve ser 
respondida com base na mesma. Tal bibliografia faz parte das constantes no presente edital. A 
inundação não consta entre os métodos culturais mencionados pelo autor, como é possível verificar 
nas páginas 246 e 247 da obra Entomologia Agrícola – FEALQ.  
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
De acordo com Wilson et al. (2014) “Uma combinação de golpes nas costas (sobre a coluna vertebral 
entre as escápulas) e compressões torácicas (no esterno, no mesmo local das compressões torácicas) 
é recomendada para remover o corpo estranho da via aérea em lactentes”.  
 

 
 
Dessa forma: 
 
A alternativa A está incorreta pois, as compressões abdominais subdiafragmáticas (manobra de 
Heimlich) são indicadas em crianças com mais de um ano de idade, e a exploração às cegas da boca 
da criança deve ser evitada em lactentes e crianças menores que 8 anos de idade; 
A alternativa B está incorreta pois, as compressões abdominais subdiafragmáticas (manobra de 
Heimlich) são indicadas em crianças com mais de um ano de idade, a exploração às cegas da boca da 
criança deve ser evitada em lactentes e crianças menores que 8 anos de idade. 
A alternativa C está incorreta pois, a exploração às cegas da boca da criança deve ser evitada em 
lactentes e crianças menores que 8 anos de idade; 
A alternativa D está correta pois, realizar golpes nas costas (sobre a coluna vertebral entre as 
escápulas) e compressões torácicas (no esterno, no mesmo local das compressões torácicas) está 
recomendado pelo autor como manobra para remover corpo estranho de via aérea de lactentes; 
A alternativa E está incorreta pois, as compressões abdominais subdiafragmáticas (manobra de 
Heimlich) são indicadas em crianças com mais de um ano de idade, a exploração às cegas da boca da 
criança deve ser evitada em lactentes e crianças menores que 8 anos de idade; 
A opção marcada como correta, seguiu fielmente o descrito no livro referenciado para estudo e 
indicado na própria questão. O conteúdo entre parênteses é utilizado pelo autor para indicar a região 
em que deve ser realizada a manobra. 
 
Questão 38 – Gabarito alterado para B. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra B, 
pois ao aspirar 0,50mL da medicação contida no frasco de 2mL, o profissional estaria administrando os 
50mg do antibiótico conforme prescrito. A alternativa A está incorreta, pois ao aspirar 0,25mL da 
medicação contida no frasco de 2mL, o profissional estaria administrando 250mg do antibiótico; a 
alternativa C está incorreta, pois ao aspirar 0,75mL da medicação contida no frasco de 2mL, o 
profissional estaria administrando 750mg do antibiótico; a alternativa D está incorreta, pois ao aspirar 
1mL da medicação contida no frasco de 2mL, o profissional estaria administrando 1000mg do 
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antibiótico; a alternativa E está incorreta, pois ao aspirar 1,25mL da medicação contida no frasco de 
2mL, o profissional estaria administrando 1.250mg do antibiótico. 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A afirmação I está correta, o sistema “separador absoluto” é aquele onde há separação das águas 
residuárias e das águas pluviais. 
A afirmação II está correta, os “coletores tronco” recebem a contribuição dos coletores e conduzem 
essas contribuições aos interceptores. 
 - No que se refere ao Art 4º do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO da 
CORSAN, este trata da apresentação de “termos e definições em relação ao esgotamento sanitário” 
não trata de tipos de sistemas de coleta e transporte de esgotos ou suas partes componentes. 
 - No que se refere a possibilidade de lançamento de esgoto cloacal, sem tratamento, diretamente do 
coletor sanitário para um “corpo receptor” trata-se de uma solução indesejada e desaconselhada pela 
boa técnica. A forma correta é o tratamento individualizado, através de fossas sépticas (ABNT). A 
questão não trata dessa possibilidade mas sim de sistemas de coleta e transporte de esgotos. 
 - No que se refere a possibilidade de não existir sistema de coleta e tratamento de esgoto (portanto 
não existirem coletores-tronco) está claro no enunciado que a questão está se referindo aos “tipos mais 
comuns de sistemas de coleta e transporte de esgotos”, e não de soluções alternativas quando da 
inexistência destes sistemas. 
A afirmação III está incorreta, haja vista que as estações elevatórias têm o objetivo de elevar o nível 
relativo do esgoto, permitindo que seu transporte retome fluxo pela gravidade, e não como constou. 
Conforme Bibliografia Sugerida no edital, em especial: COTRIM, 2006 e HAMMER, 1979. 
Lembra-se ainda que, de acordo com o Edital: 
7.1.7 A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, 
não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar 
também outra referência bibliográfica na elaboração das questões objetivas.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
De acordo com o enunciado da questão uma boa composição de argamassa deve ter uma 
granulometria de tal forma que “os vazios entre os grãos maiores sejam preenchidos por grãos 
menores sucessivamente” essa condição será obtida na medida em que a argamassa apresentar um 
pequeno coeficiente de vazios, ou seja, poucos vazios (ocos) sendo assim sua superfície total será 
menor. VERÇOSA,1983 e THOMAZ, 2001. (da Bibliografia Sugerida) 
Lembrando ainda que, de acordo com o Edital: 
A Bibliografia que consta no Edital é “sugerida”, não se trata de bibliografia exclusiva para a elaboração 
das provas. 
“7.1.7 A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, 
não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar 
também outra referência bibliográfica na elaboração das questões objetivas.” 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
De acordo com a Bibliografia Sugerida, em especial (ALONSO, 1989), (BORGES, 2002) e ainda “ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normas Brasileiras, suas atualizações, complementações 
e revisões”. 
As afirmações I e II estão corretas e a afirmação III está incorreta, a descrição trata de Estaca Franki, e 
não Strauss como constou. 
Lembrando ainda que, de acordo com o Edital: 
7.1.7 A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, 
não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar 
também outra referência bibliográfica na elaboração das questões objetivas. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão trata especificamente das “recomendações normativas” para definição de um 
sistema de combate à incêndio, inclusive citando a NBR13714 Sistemas de hidrantes e de 
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mangotinhos para combate a incêndio como referência específica para essa recomendação. Por óbvio 
se há recomendação para que o sistema não se utilize de diâmetros menores do que DN65, todos os 
diâmetros menores do que o recomendado não devem ser utilizados, mas isso não altera a 
recomendação normativa que é o questionamento realizado.  
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A estratégia de vacinação contra a febre aftosa no Brasil pode ser verificada em 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-
animal/febre-aftosa/vacinacao/CalendriodeVacinao_1_2019Atualizado21_2_19.pdf. 
Em Santa Vitória do Palmar, no estado do Rio Grande do Sul, bovinos e bubalinos até 24 meses são 
vacinados semestralmente e acima dessa idade, os animais são vacinados anualmente. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo o Manual de orientação sobre a alimentação escolar para portadores de diabetes, 
hipertensão, doença celíaca, fenilcetonúria e intolerância a lactose (páginas 24 e 25), alimentos com 
baixo teor de fenilalanina são aqueles que contem até 20mg do aminoácido por 100g de alimento, 
dentre esses: derivados da mandioca (exemplos: farinha de tapioca, polvilho de mandioca, sagu) mel, e 
geléias de frutas. Entre as bebidas estão o café e o chá. Alimentos com médio teor de fenilalanina, 
contendo de 10 a 200mg desse aminoácido por 100g de alimento, são: as massas feitas sem ovos e 
com farinha de trigo de baixo teor de proteína, arroz, batata-inglesa, batata-doce, batata-salsa, 
mandioca, cará, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, chuchu, couve-flor, jiló, 
quiabo, repolho, vagem, tomate, pepino, pimentão, cebola, folhosos e frutas em geral. Estes alimentos 
podem ser fornecidos em quantidades prescritas que são determinadas pela idade, tolerância individual 
e níveis sanguíneos da fenilalalina monitorados periodicamente. Os alimentos que devem ser evitados 
são as carnes e derivados, feijão, ervilha, soja, grão-de-bico, lentilha, amendoim, leite e derivados, 
achocolatados, ovos, nozes, gelatinas, bolos, farinha de trigo (comum), pães em geral, biscoitos, e 
alimentos para fins especiais contendo adoçantes. Sendo assim, a questão está correta e de acordo 
com a bibliografia sugerida neste Edital. 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Educação. FNDE. Manual de orientação sobre a alimentação escolar para 
portadores de diabetes, hipertensão, doença celíaca, fenilcetonúria e intolerância a lactose. 2. ed. – 
Brasília: PNAE: CECANE-SC, 2012, páginas 24 e 25. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
O enunciado deixa claro que a questão se refere à quantidade máxima de sal recomendada para a 
alimentação escolar na Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - n° 
38/2009, na qual se recomenda que, em média, a alimentação na escola tenha, no máximo, 1g (um 
grama) de sal (Art. 16). Não havendo outra recomendação de quantidade sal nesse documento, a 
única alternativa passível de estar correta é a de letra B.  
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Educação. FNDE. Resolução n° 38/2009. Dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com o Caderno de referência sobre alimentação escolar para estudantes com necessidades 
alimentares especiais, as referências nutricionais do PNAE foram revistas para a elaboração de 
cardápios especiais para Diabetes Melittus, em relação à quantidade e proporção dos macronutrientes, 
incluindo fibras alimentares. Energia: mantiveram-se as referências nutricionais do PNAE. Proporção 
entre macronutrientes e teor de fibras alimentares: os valores foram ajustados para atender às 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2014-2015. Os macronutrientes foram redistribuídos de 
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65% para 55% de carboidratos, de 12,5% para 17,5% de proteínas (somente nas faixas etárias até 15 
anos) e, no caso dos lipídios, de 22,5% para 32,5% nas faixas etárias até os 15 anos e para 27,5% nas 
faixas etárias a partir dos 16 anos. Para fibras alimentares, optou-se por aplicar a proporção de 14g 
para cada 1.000Kcal (páginas 44 e 45). Sendo assim, a única alternativa correta para a questão é a de 
letra C. 
Bibliografia utilizada: 
BRASIL. Ministério da Educação. FNDE. Caderno de referência sobre alimentação escolar para 
estudantes com necessidades alimentares especiais - PNAE, 2016. Páginas 44-45. 
 
 
ODONTÓLOGO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo a bibliografia recomendada no presente edital (MILORO, M. et al. Princípios de cirurgia 
bucomaxilofacial de Peterson – 3ª ed. - São Paulo: Santos, 2016), na seção de número 4, intitulada 
“Patologias e Infecções Maxilofaciais”, no capítulo 28 (Diagnóstico Diferencial das Doenças Bucais), 
página 504, subtítulo “Consistência” está escrito: “A detecção de massa pastosa sugere uma lesão 
cística ou um tumor adiposo benigno”. Portanto, a alternativa “D” está correta. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo a bibliografia recomendada no presente edital (SILVA, A. F. Dentística restauradora. Do 
planejamento à execução – 1. ed. – Rio de Janeiro: Santos, 2016) no capítulo 2 (Planejamento 
Integrado em Odontologia), na página 26, está escrito: “Tal planejamento compreende estas fases, 
sequencialmente: motivo da consulta e/ou do tratamento, iniciando-se com a resolução dos casos de 
urgência; análise do estado de saúde bucal; adequação do ambiente bucal para posterior reabilitação 
propriamente dita” (como mostra o fluxograma da figura 2.1). Portanto, a alternativa “E” está incorreta, 
pois o atendimento de uma urgência odontológica deve preceder o exame clínico, ou seja, a urgência 
deve ser resolvida em momento temporal anterior a um exame clínico. Subentende-se que “exame 
clínico” designa uma etapa de diagnóstico completo das patologias presentes (exame objetivo) para 
posterior elaboração de um plano de tratamento. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
Segundo consta na bibliografia do presente edital (GUEDES-PINTO, A. C. Odontopediatria – 9ª ed. - 
Rio de Janeiro: Santos, 2017), na parte 3 (Diagnóstico e patologia bucal), capítulo 23 (Afecções 
estomatológicas em crianças), página 311, está escrito: “Após um período de incubação de 1 semana 
em média, o quadro clínico inicia-se por alteração do quadro geral, com ocorrência de febre, mal-estar 
geral, dores articulares, irritabilidade, dor ao deglutir e linfadenopatia regional, que perdura cerca de 48 
h”. Portanto, segundo esta fonte bibliográfica específica da especialidade de Odontopediatria, a 
alternativa é verdadeira. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Todas assertivas da questão foram elaboradas tendo como base a Lei 5.598, de 24 de agosto de 2015, 
que Normatiza o Plano Municipal de Educação de Santa Vitória do Palmar, especificamente na página 
21. Disponível em: https://santavitoriadopalmar.rs.gov.br/municipio/arq_lei/arq_lei_6bb2bb175.PDF 
 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS – ARTE 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O conteúdo faz parte do programa e pertence ao ponto "Linguagem do Teatro". A referida peça de 
teatro é analisada em obra indicada na bibliografia e publicada no Edital, denominada Linguagem do 
Teatro, de autoria de Lilian Maria Fleury Teixeira Doria, Editora IBPEX, Curitiba, 2009, na seção 
referente à Dramaturgia (p. 103 e seguintes), mais especificamente na parte deste capítulo intitulada 
"Análise da peça Rasga Coração", entre as páginas 123 e 136. 
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS – HISTÓRIA 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não apresentando prejuízo em sua interpretação. A alternativa “E” 
está correta conforme pode ser verificado na bibliografia corrente a respeito da temática em questão. 
Ademais, a referência base para responder à questão está expressamente mencionada em seu 
enunciado.  
 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS – PORTUGUÊS/INGLÊS 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Duas palavras nunca têm exatamente o mesmo sentido, havendo, mesmo no caso de sinônimos, uma 
pequena mudança de significado, como apontado em YULE (2010). No caso dos verbos modais “may” 
e “might”, são apresentados como sinônimos, pois ambos podem ser usados, como no contexto do 
texto da prova, para indicar uma “pequena probabilidade” (MURPHY, 2012), sendo seu uso 
equivalente. O verbo modal “could”, na alternativa “E”, implicaria em uma mudança de significado, não 
sendo considerado sinônimo. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O uso da expressão “Hardly ever” no começo de uma frase em língua inglesa, considerado uma 
estrutura enfática, exige que seja realizada uma inversão da ordem da frase por ser iniciada por uma 
expressão negativa, como acontece ao se começar uma frase com “only”, por exemplo. Nesse caso, é 
utilizada a mesma estrutura de uma pergunta, havendo a necessidade de auxiliar. (SWAN; WALTER, 
2001; CELCE-MURCIA; LARSEN-FREEMAN, 2016). 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas, uma vez que as palavras na alternativa 
“A” também podem receber o prefixo “un”. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito anulado. 
A afirmação: “A fase oral abrange todos os órgãos dos sentidos” é designada como verdadeira, e foi 
indicada como “FALSA” no gabarito, resultando na anulação da questão, por não haver alternativa 
passível de ser considerada correta. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A afirmativa “Todos os integrantes de um grupo estão reunidos em torno de uma tarefa e de um 
objetivo comum” foi considerada como verdadeira baseada especificamente no livro de ZIMERMAN, D. 
E. Fundamentos básicos das grupoterapias. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 248 p. 84 da bibliografia 
sugerida. 
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A afirmação que todos os integrantes de um grupo estão reunidos em torno de uma tarefa e de um 
objetivo comum não pode ser dada como Falsa em razão da hipótese mencionada de outros autores 
(não citados no recurso) possivelmente terem outras conceituações para diferentes grupos, visto que 
se assim fosse, a resposta ainda não seria excludente, e sim, uma afirmação pontual, retirada ipsis 
litteris do texto. Ou seja, na decisão entre verdadeiro e falso, simplesmente, a avaliação de que é 
verdadeira sob o ponto de vista do autor indicado, não exclui outras teorias e autores, assim como não 
pode ser pontuada como Falsa. Ademais, pode-se tecer um paralelo das respostas em perspectivas 
das outras possibilidades de respostas, em que as diferentes opções de respostas demonstram ser a 
“C” a única possível de estar correta. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A bibliografia sugerida como referência, apontada pelo CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA: Atuação 
de Psicólogas(os) em Políticas Públicas sobre álcool e outras drogas. Brasília: 2013. Disponível em: 
<https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2014/01/CREPOP_REFERENCIAS_ALCOOL_E_DROGAS_FIN
AL_10.01.13.pdf>, na página 49, apresenta a seguinte citação: “O Consultório de Rua (CR)3 funciona 
articulado com outras políticas públicas de saúde, dentre as quais podemos citar a Política de Saúde 
Mental e a Atenção Primária à Saúde e também junto com outras políticas de modo intersetorial. O CR é 
uma proposta de atendimento de usuários de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, vivendo em 
situação de rua, que têm dificuldade de acesso e que não são assistidos pelos serviços de saúde. 
(BRASIL 2010, p.10).”; e sendo uma prova específica da área da psicologia, há que se observar que a 
resposta “A” é verdadeira porque prediz exatamente o texto “O CR é uma proposta de atendimento de 
usuários de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas;” outrossim, não pode ser considerada falsa, uma vez 
que o site apresentado no recurso possui um conceito abrangente, referindo-se a equipes 
multidisciplinares e seus enfoques da profissão, e não especificamente à profissão do psicólogo, não 
invalidando o texto da bibliografia sugerida transcrita “ipsis litteris”.  
Além disso, não é descrito na afirmativa que é “somente” para atendimentos de usuários de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, mas sim, aponta-se esta possibilidade de atendimento no 
consultório de rua. 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
A Portaria do Ministério da Saúde n. 648/2006 afirma que a atenção básica se caracteriza por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde. Na atenção secundária à saúde, a atuação do terapeuta ocupacional é composta por ações e 
serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população. Nesse nível, a 
complexidade prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização 
de recursos tecnológicos, para dar apoio diagnóstico e de tratamento (BRASIL, 2008). Em ambos 
níveis os serviços de diagnóstico e tratamento aparecem. 
Na última alternativa não há especificação sobre realizar diagnóstico e tratamento clínico, podendo 
afirmar que na atenção primária e média complexidade podem ocorrer esses serviços. Sendo assim, 
existe mais de uma alternativa correta (letra A e letra E). 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A afirmação “A flexão do cotovelo move a mão em direção ao corpo e a extensão do cotovelo, para 
longe do corpo” é verdadeira, pois a flexão é a diminuição do ângulo entre o antebraço e o braço, 
aproximando ao corpo. Já na extensão do cotovelo ocorre afastamento do membro. 
A afirmação “A extensão do punho e o desvio ulnar são muito importantes no desempenho das 
atividades de vida diária (AVDs)” é verdadeira, pois é a posição funcional da mão. Existe um vasto 
referencial teórico na área de terapia ocupacional que descreve a posição de função da mão. A posição 
funcional do punho é a de extensão entre 20° e 35° com desvio ulnar de 10° a 15°. Essa posição reduz 
ao mínimo a ação restritiva dos tendões extensores longos e permite flexão completa dos dedos. Para 
a realização da maioria das atividades de vida diária utilizamos a flexão completa dos dedos, sendo 
muito importante esse movimento para a realização delas. Como bibliografia sugerida no edital 
(PEDRETTI, Lorraine; EARLY, Mary Beth. Terapia Ocupacional Capacidades Práticas para as 
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disfunções físicas – 5ª Edição. Roca. Brasil.), podemos reiterar essa afirmação no capítulo 20 
Avaliação Funcional Motora, página 304: “A extensão do punho e o desvio ulnar são muito importantes 
no desempenho das AVD.”  
A afirmação “O cotovelo e o antebraço apoiam os movimentos da mão que são usados durante o 
desempenho das AVDs e das atividades de trabalho” é verdadeira, pois os movimentos do cotovelo e 
do antebraço servem para posicionar a mão para o seu funcionamento. Eles apoiam os movimentos da 
mão que são usadas durante o desempenho das AVD e das atividades de trabalho.  
A afirmação “A flexão e abdução do ombro são usadas em atividades que requerem o uso do mesmo 
lado do corpo, como lavar o rosto” é falsa, pois é a flexão e adução que são usadas em atividades que 
requerem o uso do mesmo lado do corpo. O movimento de abdução do ombro afasta as mãos da linha 
média, já a adução leva as mãos à linha média, sendo o movimento funcional para lavar o rosto. 
 
 
TURISMÓLOGO 
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta, tendo em vista que a afirmativa IV também está 
correta.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A alternativa E está correta, conforme o disposto na citação encontrada na página 237 do livro 
Fundamentos do Marketing Turístico de Dias e Cassar – obra identificada como bibliografia do 
concurso. Ademais, a alternativa A é incorreta, pois missão não é uma das etapas do planejamento 
estratégico de marketing; a alternativa B é incorreta, pois consultoria não é uma das etapas do 
planejamento estratégico de marketing; a alternativa C é incorreta, uma vez que visão e missão e 
manutenção não são etapas do planejamento estratégico de marketing e, por fim, a alternativa D é 
incorreta, tendo em vista que manutenção não é uma das etapas do planejamento estratégico de 
marketing. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

A única alternativa passível de ser considerada correta é a letra C, tendo em vista que:  
A) Alternativa incorreta – no contexto da questão, o autor em sua obra Turismo Sustentável – 

Conceitos e impactos ambientais, não identifica os benefícios e sim os impactos do turismo em 
ambientes rurais. 

B) Alternativa incorreta – no contexto da questão, o autor identifica como turismo sustentável a geração 
de empregos locais e não externos. 

D) Alternativa incorreta – no contexto da questão, o autor identifica como característica do turismo 
sustentável o desenvolvimento lento. 

E) Alternativa incorreta – no contexto da questão, o autor identifica a alta valorização como 
característica de um turismo não sustentável. 
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