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MUNICÍPIO DE ESTEIO/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 Esteio/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o 
que segue: 
 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I é incorreta, pois o autor diz, entre outras coisas, que “e tomar decisões não é uma tarefa 
simples.” (linhas 04 e 05). 
A afirmativa II está correta, pois é possível perceber, nas linhas 06 e 07, que o livro foi escrito por Antonio 
Damasio.  
A afirmativa III está correta, pois – no terceiro parágrafo – o autor diz que “Razão e emoção são 
indissociáveis” (linhas 16 e 17). 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I está incorreta, pois diante de pronome pessoal do caso reto não se admite o sinal indicativo 
de crase.  
A afirmativa II está incorreta, pois o verbo “ter” concorda com “Algumas”. O acento, portanto, marca o 
plural. 
A afirmativa III está incorreta, pois as duas vírgulas são necessárias para isolar o aposto. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
Os verbos pertencem a três conjugações, a saber: 
1ª conjugação – verbos terminados em -ar 
2ª conjugação – verbos terminados em -er  
3ª conjugação – verbos terminados em -ir 
Na questão, era necessário passar os verbos para a forma infinitiva, para – dessa forma – verificar a sua 
conjugação. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está correta, porquanto está em conformidade com o disposto no caput do art. 209 do 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Esteio. Ademais, a estabilidade funcional 
necessariamente diz respeito aos servidores efetivos, de modo que não há prejuízo de interpretação ao 
candidato. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão requer ao candidato seja assinalada a alternativa incorreta. A única alternativa 
incorreta é a letra A, uma vez que a emenda à Lei Orgânica trata-se de competência privativa da Câmara 
Municipal, não havendo sanção do Prefeito Municipal. 
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Questão 25 – Gabarito mantido. 
A segunda assertiva é verdadeira por estar em conformidade com o disposto no art. 78 do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos de Esteio. A última assertiva é falsa, pois trata-se de hipótese de 
indenização de transporte e não ajuda de custo, conforme dispõe o art. 83 do Regime Jurídico. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com o edital programático, que prevê o conteúdo de matemática financeira e 
dentro dele o sistema de juros simples. Portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com o conteúdo programático. O cálculo de anagramas e fatoriais (simbolizado 
por !) está englobado dentro de análise combinatória, sendo aplicações dessa teoria. Segundo a análise 
combinatória, o número de anagramas solicitado é dado por (5!2!)/(2!) = 5!. Logo, a resposta correta é D. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria dos conjuntos e os dados do enunciado, temos o seguinte diagrama: 
 

 
 
Portanto, a resposta correta é A. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A questão referida não se trata de anagramas e sim de probabilidade. A probabilidade de ser sorteada 
pelo menos uma consoante é complementar à probabilidade de sortear apenas vogais. A probabilidade de 
sortear apenas vogais é de 10%. Logo, a resposta que se deseja é de 90%. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
Para resolver o problema, é necessário resolver a regra de três inversa a seguir: 
 
 28s --- 5km/h 
 X s ---- 7km/h 
 
 X = 28*5/7 = 20 segundos 
 
Portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Uma condicional é falsa somente no caso V  F. Assim, apenas o item II está correto, pois se r for falsa, 
então ~r será verdadeira. Logo, a condicional não poderá ser falsa. Assim, é verdadeira. Nos demais 
casos, não é possível concluir nada, pois ficam condicionados pelo valor lógico das demais proposições.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo a lógica, a negação de uma bicondicional é uma disjunção exclusiva, mantendo-se as 
proposições. Assim, a negação da proposição do enunciado está corretamente escrita na alternativa C. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
GESTOR PEDAGÓGICO 
 
Questão 44 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas iguais. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
A questão trata das competências gerais da Educação Básica no Brasil e está em conformidade com os 
conteúdos programáticos elencados no presente certame, a saber: “Base Nacional Curricular Comum - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica”.  
 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
Questão 45 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta, uma vez que a duplicação do material genético 
ocorre no período S da Interfase. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
Conforme o presente Edital, para o cargo de professor de Ciências, sabe-se que este profissional 
precisará ter conhecimentos prévios de Física, justificando-se a questão. No Edital consta o conteúdo: 
“Estados Físicos da Matéria”, que contempla todos os estados físicos da matéria, incluindo o plasma. 
A alternativa “A” está correta porque explica como ocorre a formação do estado de plasma. 
A alternativa “B” está incorreta porque menciona resfriamento das moléculas e não aquecimento destas. 
A alternativa “C” está incorreta porque o estado plasma ocorre devido ao superaquecimento das moléculas 
do estado gasoso e não do estado líquido. 
A alternativa “D” está incorreta porque menciona a alta agitação das moléculas do estado líquido e ocorre 
o superaquecimento das moléculas do estado gasoso. 
A alternativa “E” está incorreta porque menciona o superaquecimento do estado sólido, sendo que ocorre 
este processo com as moléculas do estado gasoso. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
A disciplina de Ciências contempla conteúdos de Biologia, Física e Química, justificando-se a escolha do 
assunto. No presente Edital este conteúdo está contemplado no conteúdo de Química abordado na 
questão como “Química do cotidiano”. 
A alternativa A está incorreta porque, já o primeiro nome do ácido, aparece incorretamente, como sendo 
cloroso, sendo que ele é perclórico. 
A alternativa “B” está incorreta porque os dois primeiros ácidos estão denominados corretamente, mas o 
terceiro consta como sendo ácido nitroso, sendo que é nítrico. 
A alternativa “C” está incorreta porque consta um erro já no primeiro ácido, que é perclórico e na questão 
aparece como percloroso. 
A alternativa “D” está incorreta porque consta um erro grave já no primeiro nome, tratando o ácido 
perclórico como sendo ácido clorídrico. 
A alternativa “E” está correta porque constam todos os nomes dos ácidos de forma correta, 
respectivamente. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido. 
Este assunto está elencado no presente edital como “reflexão e refração da luz”, sendo plenamente 
justificada, visto que a cor do céu é justamente pela refração da luz. 
A alternativa “A” está incorreta porque fala que o céu azul é o resultado do reflexo dos corpos hídricos, o 
que está totalmente errado. 
A alternativa “B” está incorreta porque o azul não é o maior comprimento de onda e sim o maior. 
A alternativa “C” está incorreta porque o comprimento da onda branca não é o menor, conforme aborda 
nesta alternativa. 
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A alternativa “D” está incorreta porque as luzes verdes não são facilmente refletidas, conforme aborda a 
questão. 
A alternativa “E” está correta, na medida em que explica como funciona a refração da luz na atmosfera, 
justificando o céu da cor azul. 
 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já indica como resposta correta a alternativa “B”. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A alternativa A está incorreta, pois a presidência do G20 não é fixa, sendo sempre presidida pelo país 
anfitrião do local onde acontece o encontro. 
A alternativa B está incorreta, pois o G20 é formado pelas 20 principais economias, não necessariamente 
os mais ricos. 
A alternativa C está incorreta, pois o G20 é formado pelas 20 principais economias. 
A alternativa D está incorreta, pois é o contrário: O Brasil nunca presidiu o grupo porque nunca sediou um 
encontro do G20. 
A alternativa correta é a letra “E”, conforme a bibliografia: SENE, Eustáquio; MOREIRA, João Carlos. 
Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2008 – 3ª edição. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já indica como resposta correta a alternativa “E”. 
 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O desconstrucionismo não pressupõe um método específico de análise do passado, podendo ela ser 
realizada sob perspectivas diferentes, dependendo do teórico que se está utilizando. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O embate a que o texto se refere ficou conhecido como Querela dos historiadores conforme pode ser 
verificado na bibliografia corrente. Revisionismo é um conceito que em história designa a reinterpretação 
de algo, não sendo, portanto, o nome em específico de um evento. 
 
 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já indica como resposta correta a alternativa “B”. As palavras acentuadas de acordo 
com a mesma regra que exige acento gráfico em “língua” são “médio” e “penúria”. Tratam-se de casos de 
palavras paroxítonas terminadas em ditongo. 
 

 
 

Município de Esteio/RS, 20 de Dezembro de 2019.  
 
 

Leonardo Pascoal 
Prefeito Municipal  

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:  


