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MUNICÍPIO DE ESTRELA/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 83/2019 
 

AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS GABARITOS PRELIMINARES DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Estrela/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que 
segue: 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS GABARITOS PRELIMINARES DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 

O número de anagramas é dado por (6!.4)/2! = 2880/2 = 1440. Note que é preciso dividir por 2!, pois a letra E 
repete duas vezes. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 

O número de linhas da tabela-verdade é igual a 16. Porém o enunciado pede quantas dessas linhas acabam em V. 
Como é uma condicional, só acaba em F o caso V  F. Assim, há apenas um caso, em que p, q e r serão V e s 
será F. Assim, das 16 linhas, apenas uma resulta em F. Logo, 15 linhas resultam em V. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 

A alternativa correta é a letra B, tendo em vista o exposto abaixo: 
I.o texto fala que a primeira ação (mas não a mais importante) será o plantio de mais de 500 árvores nativas, no 
município de Artigas. 
II. o texto não fala que O projeto Plantatón, que iniciará no Uruguai, será expandido para os demais países da 
América Latina até 2030. 
III. de acordo com o texto, o plantio de árvores previsto pelo projeto Plantatón recuperará os bosques, que cobrem 
aproximadamente 5,2% da superfície do Uruguai, contribuirá com a recuperação da diversidade biológica de 
espécies nativas e favorecerá a qualidade da água. 
IV. o texto não coloca que a agropecuária do Uruguai precisa restringir sua área de abrangência. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 

A alternativa correta é a letra C, tendo em vista o exposto abaixo: 
I – a forma verbal será (linha 04) não está no modo subjuntivo. 
II – a forma verbal contribuirá (linha 16) está no futuro do presente do indicativo. 
III – a retirada do acento gráfico de contribuirá (linha 16) alteraria o seu tempo verbal. 
IV – a forma verbal foram (linha 27) não está no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 

As alternativas A e B apresentam erro no emprego de dois-pontos e vírgulas; a alternativa C apresenta erro no 
emprego de travessões e fragmentação frasal; a alternativa D apresenta erro no emprego de vírgulas; a alternativa 
E está pontuada corretamente. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 

Dentre as palavras elencadas, a única cuja retirada de acento gráfico implicaria mudança de classe morfológica 
seria “águas”, em que ocorreria um verbo corretamente conjugado na segunda pessoa do singular do presente do 
indicativo. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 

A alternativa I apresenta fragmentação frasal, por isso está errada. 
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A alternativa IV apresenta emprego indevido de inicial maiúscula e erro de concordância. 
As alternativas II e III estão corretamente grafadas. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 

O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 31 da Constituição Federal, que estabelece, em seu §3º, 
que “as contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.” 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 

A alternativa C representa a única assertiva correta, uma vez que, conforme dispõe o art. 146, I e o art. 147 do 
Estatuto dos Servidores Públicos de Estrela, o servidor que realizar prestação de serviço em horário extraordinário 
terá direito a receber gratificação. Ademais a alternativa A está incorreta por se tratar de hipótese de percebimento 
de diárias. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 

As assertivas II e III são as únicas corretas e estão de acordo com o disposto no art. 49 §1º e art. 52-A, I, da Lei 
Orgânica Municipal. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 

As alternativas A, B, C e D estão corretas e em conformidade com o disposto nos incisos, XV, XXIII, XVIII, XXVII 
do art. 5º da Constituição Federal, respectivamente. A alternativa E representa a única assertiva incorreta, 
porquanto está em desacordo ao disposto no inciso XXXI do art. 5º da Constituição Federal. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 13.146/2015, “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial [...]” (grifamos). Desse modo, a 
assertiva I está incorreta. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 

Segundo a lógica, uma proposição do tipo P  Q é equivalente à proposição ~Q  ~P.  
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 

Suponhamos um valor de 100. Aumentando 120%, passaríamos a ter 220. Aumentando 50%, obteríamos 330. 
Logo O AUMENTO foi de 330 – 100 = 230. Portanto, 230 de 100 equivale a 230%.  
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS PÚBLICOS  
 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 

Conforme artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, os incisos dispõem sobre a lei de diretrizes orçamentárias: 
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 
I - disporá também sobre: 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste 
artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 
c) (VETADO) 
d) (VETADO) 
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos 
dos orçamentos; 
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 
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As alternativas A, B e C mencionam documentação necessária para o projeto de lei orçamentária anual. A 
afirmativa D menciona documentação necessária para a renúncia da despesa. A afirmativa E consta na alínea “e”, 
do inciso I, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 e, portanto, está correta. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 

Conforme artigo 169 do Código Tributário Nacional, os incisos dispõe sobre o que pode ser solicitado pela 
fiscalização: 
Art. 169 A fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos 
contribuintes e responsáveis e de determinar com precisão a natureza e o montante dos créditos tributários, o 
Fisco Municipal poderá: 
I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que constituem ou possam 
constituir fato gerador de obrigação tributária; 
II - fazer inspeção, vistoria, levantamentos e avaliações nos locais e estabelecimentos onde sejam exercidas 
atividades passíveis de tributação ou nos bens e serviços que constituam matéria tributável; 
III - exigir informações escritas ou verbais; 
IV - intimar o contribuinte ou responsável para que compareça ao Órgão Fazendário; 
V - requisitar o auxílio da força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de 
diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como dos bens e 
documentação dos contribuintes e responsáveis. 
 
As alternativas A, B, C e E não dispõem documentos solicitados no artigo 169 do Código Tributário Municipal. A 
alternativa D dispõe documentos solicitados no inciso IV, do artigo 169 do Código Tributário Municipal. 
 
 
CONTADOR 
 
Questão 31 – Gabarito anulado. 

Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
BIÓLOGO 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 

Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta. Na alternativa “C” afirma-se que os efeitos 
biológicos de decomposição de resíduos orgânicos sobre o solo e aumento do teor de matéria orgânica prejudicam 
a manutenção das condições para a vida dos microrganismos, porém, o aumento do teor da matéria orgânica pode 
melhorar ou piorar as condições de vida. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

A questão menciona: cochonilhas, formigas, joaninhas e vespas. Dessa forma, a letra “A” não está correta porque 
os insetos mencionados não são todos parasitas. Já a letra “C” está incorreta porque as joaninhas não são 
diplópodes e sim insetos. A letra “D” traz que todos os organismos são insetos e possuem quatro pares de patas, 
embora isso ocorra com os aracnídeos. A letra “E” está incorreta porque os organismos mencionados são insetos 
e não aracnídeos. 
 
 
GEÓLOGO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

A cimentação é o principal processo diagenético que afeta os sedimentos até se transformarem em rocha. Neste 
caso, os argilominerais são precipitados na porosidade que ocorre nos sedimentos. Caso houvesse a dissolução, 
poderia ocorrer porosidade intragranular, mas este processo é característico de diagênese avançada e não da 
diagênese de uma maneira geral. Se assim fosse, a questão traria indicação de eodiagênese, mesodiagênese ou 
telodiagênese para complementação. Além disso, a frase que compõe a primeira afirmativa da questão foi extraída 
ipsis litteris da bibliografia recomendada. A segunda afirmativa é verdadeira. A terceira afirmativa é falsa, pois a 
compactação faz com que ocorra uma diminuição no volume e na porosidade das rochas. A quarta afirmativa é 
verdadeira. A quinta afirmativa é falsa, pois os processos diagenéticos influenciam na composição e na textura das 
rochas sedimentares. O tema é abordado com clareza na bibliografia sugerida no edital do presente certame, 
especificamente em: PRESS, Frank; SIEVER, Raymond; JORDAN, Tom; GROTZINGER, John.  Para entender a 
terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 

Na afirmativa III a palavra médio remete a rochas subvulcânicas.  
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Questão 38 – Gabarito mantido. 

A questão aborda conhecimentos gerais sobre fotointerpretação e se baseia integralmente na bibliografia indicada 
no edital do presente certame: Fotogeologia: conceitos, métodos e aplicações, de Arcanjo (2011). Neste contexto, 
as afirmativas I, III e IV estão corretas e a afirmativa II está incorreta, pois ao contrário do que diz a assertiva, o 
exagero provocado pela estereoscopia permite uma grande precisão no traçado dos elementos. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

A questão se baseia integralmente na bibliografia indicada no edital do presente certame: MACIEL FILHO Carlos 
Leite; NUMMER, Andrea Valli. Introdução à geologia de engenharia. 4. ed. Santa Maria/RS UFSM, 2011. As 
afirmativas I, II e IV estão corretas e a afirmativa III está incorreta, pois os aquíferos não são rios subterrâneos, os 
aquíferos que mais se aproximam desta comparação são os aquíferos de conduto, aqueles encontrados em 
terrenos cársticos, o que não foi abordado na questão. 
 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 

Segundo a bibliografia indicada no presente certame: “o próprio aterro deverá ser projetado com uma inclinação o 
mais economicamente pequena possível, mas não mais inclinado do que 1:2 para a face de jusante e 1:2,25 ou 
2,5 para a de montante. Como de costume, o material mais grosseiro deverá ser aplicado na face jusante do 
núcleo. Portanto, a inclinação recomendada é de não mais do que 1:2. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 

Segundo a bibliografia indicada no presente certame: “o número de unidades experimentais de um experimento 
depende do número de tratamentos (I) e do número de repetições (J). Número de UE = I * J. Em experimentos de 
campo, o número de UE deve ser no mínimo igual a 20 para se obter uma precisão razoável. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação na alternativa correta. Onde se lê Elasmopalpus legnosellus leia-se Elasmopalpus 
lignosellus. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

A questão deve ser respondida conforme a Instrução Normativa nº 46. Conforme descrito na Instrução Normativa 
nº 46 – mencionada no enunciado da questão – o tempo mínimo, em dias, em sistema de manejo orgânico para 
poder considerar uma produção orgânica, para aves de postura, é de 75 dias. 
 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 

O Plano de Bacia Hidrográfica é uma modalidade de plano de recurso hídrico. Os planos de saneamento deverão 
prever infraestruturas e instalações operacionais relativos aos processos de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais e urbanas. Caso o 
plano diretor não seja compatível com o plano de saneamento básico municipal e regional não atenderá o 
pressuposto previsto no Inciso I do artigo 2º da Lei Federal 10.257/2001 que prevê que a política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 
garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações; sendo o artigo 2º da Lei Federal 10.257/2001 uma das prerrogativas que deverão ser 
expressas na estruturação dos planos diretores conforme previsto no artigo 39 da mesma lei. 
 
Questão 33 – Gabarito anulado. 

Houve erro material de digitação na alternativa correta, podendo prejudicar a resolução da questão. 
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 

A alternativa correta apresenta erro material de digitação na equação apresentada. Onde deveria ser Qdmax 
consta Qhmáx, o que pode levar a uma interpretação equivocada da resposta. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 

A abordagem de controle da poluição é reativa, ou seja, só é tomada ação corretiva para atendimento legal ou 
pressão da comunidade, sendo a área ambiental empresarial entendida por empresários que possuem essa 
abordagem como custo adicional estando correta a afirmação “I”. A afirmação “II” também está correta. A 
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afirmação III está incorreta, pois o foco desta abordagem é vantagens competitivas e com envolvimento continuo 
de administradores e empresários com antecipação de problemas e captura de oportunidades de médio e longo 
prazos. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

Todas as afirmativas estão corretas quanto aos objetivos da avaliação de impacto ambiental e em conformidade 
com a bibliografia indicada no edital deste certame, a saber: Sánchez, Luis Enrique. Avaliação de Impacto 
Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado para C. 

Uma área poderia ter a concepção de um aterro controlado sem ter sido um lixão anteriormente, portanto, a 
afirmativa II está incorreta. 
 
 
 
 

Município de Estrela/RS, 04 de Novembro de 2019. 
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