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MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 
 

AVISO Nº 09 – 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 – CARGOS DE NÍVELESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
Crase é a junção de preposição A mais artigo feminino A. A escrita correta do excerto considerado na 
questão é: 
 
Aproximadamente 60% dos fatores de risco responsáveis por todas as doenças são o resultado de 
uma dieta de má qualidade. Esse fato está ligado à saúde do planeta. Um estudo publicado na revista 
PNAS demonstra que os alimentos mais prejudiciais ao ser humano também o são para a Terra. 
Os pesquisadores analisaram 15 alimentos que fazem parte da dieta diária ocidental. Ligaram a 
maneira como são produzidos (a água que se gasta, a superfície implicada e os produtos químicos 
utilizados, entre outros) aos resultados de estudos anteriores sobre o impacto desses mesmos 
alimentos sobre a saúde. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A única palavra que sem acento gráfico se transforma em outra de diferente sentido é HÁBITO, que se 
torna o verbo HABITO. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
A única palavra que apresenta prefixo (DES-) é DESEDUCAR. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
A forma verbal analisaram (linha 05) não está de fato no tempo pretérito imperfeito do indicativo; 
A forma verbal deveria (linha 12) não está no modo subjuntivo; 
A forma verbal será (linha 15) é comumente substituída, na linguagem oral, por uma locução verbal. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A alternativa I está incorreta porque a charge não menciona a morte de crianças por problemas 
cardiovasculares. A alternativa III está incorreta porque a linguagem da charge é clara e não necessita 
nenhuma alteração. Apenas a alternativa II está correta. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
Com a mudança sugerida, o texto ficaria assim: 
Se CONTINUARES assim, não é só TUA fome que TU VAIS matar.” 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A proposição trata-se de uma tautologia, pois as proposições entre parênteses são equivalentes. 
Assim, a bicondicional sempre terá valores lógicos iguais, resultando sempre em verdadeiro. 
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Questão 28 – Gabarito mantido. 
Pelo enunciado, conclui-se que: 
Bruna possui três filhos e mora em Canoas. 
Carla possui dois filhos e mora em Esteio. 
Amanda possui um filho e mora em Porto Alegre. 
Assim, a única alternativa correta é A. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Os conjuntos X e Y não precisam ser iguais. De qualquer forma, segundo o enunciado X – Y é vazio, 
pois X está contido em Y. Assim, a alternativa E é a correta, sendo essa a única alternativa que satisfaz 
ao enunciado. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
Crase é a junção de preposição A mais artigo feminino A. Não há crase antes de verbo no infinitivo, e 
emprega-se crase antes de locução adverbial com termo feminino. Tendo em vista essas regras gerais, 
a escrita correta do excerto a seguir é: 
 
“Os psicanalistas tendem a entender o fenômeno depressivo chamando-o de psicose maníaco-
depressiva, trazendo à tona a chamada melancolia, nomenclatura usada por Freud em seu artigo sobre 
depressão intitulado “Luto e Melancolia”, de 1917. Nesse artigo, ele descreve que os traços mentais 
relacionados à melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo 
mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma 
diminuição do sentimento de autoestima a ponto de encontrar expressão em autoenvilecimento, 
culminando numa expectativa delirante de punição”. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
Não existe o vocábulo “criterios”; 
Várias torna-se varias (verbo); 
Angústia torna-se angustia (verbo); 
Médico torna-se medico (verbo); 
Diagnóstico torna-se diagnostico (verbo). 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A única alternativa que apresenta as duas palavras acentuadas de acordo com a mesma regra 
(paroxítonas terminadas em ditongo) é a letra B. As demais alternativas mesclam regras divergentes 
(proparoxítonas, paroxítonas terminadas em ditongo, oxítonas, diferença entre singular e plural do 
verbo). 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
I. O texto não fala que a hiperfagia ansiosa leva a casos crônicos de depressão; 
II. O texto não generaliza que as pessoas com hiperfagia ansiosa em geral apresentam rotina 

atribulada, bem como dificuldade de manter horários regulares para a alimentação e para o sono; 
III. O texto não fala que não é necessário nenhum tipo de tratamento para a hiperfagia ansiosa, visto 

que esse problema pode ser facilmente solucionado com o consumo de alimentos leves, como 
pepinos e anchovas em conserva; 

IV. Profissionais da área da saúde não indicam dieta hipercalórica para tratar a HA;  
V. Tomar consciência de que estamos buscando suprir com a comida um problema relacionado à 

ansiedade pode ser o processo incipiente de solução da hiperfagia ansiosa – esta é a única ideia 
que pode ser extraída do texto. 
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Questão 11 – Gabarito mantido. 
Há muito tempo é uma locução adverbial temporal; 
A vírgula após o ato de comer (linha 12) não é empregada para separar o sujeito oracional do 
predicado verbal; 
O ponto e vírgula da linha 15 poderia ser substituído por ponto final, iniciando-se a seguir uma nova 
frase; 
A vírgula após Quando os sintomas forem mais graves (linha 25) marca a antecipação de uma oração 
adverbial. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
“A hiperfagia ansiosa (HA) – considerada um transtorno do comportamento alimentar de gravidade 
muito variável – implica em uma alteração da forma de comer que pode acometer pessoas de 
diferentes faixas etárias. Todavia todas com uma mesma particularidade: a busca da saciedade para 
suprir um problema de ordem emocional. “ Este trecho não está corretamente grafado por apresentar 
erro de regência (verbo implicar) e fragmentação frasal, além da falta de emprego de vírgula após o 
conetivo todavia. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
Irão oferecer é a forma perifrástica do verbo oferecerão; 
A oração Existem muitos truques poderia ser substituída por Há muitos truques; 
A forma verbal seja (linha 27) está no presente do subjuntivo. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
Apenas a alternativa A está corretamente pontuada. Nas demais alternativas, há separação indevida 
de sujeito e predicado, vírgula incorreta com conetivos, fragmentação frasal, frases siamesas e uso 
indevido de ponto e vírgula. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito anulado. 
Ante a previsão legal de emenda da Lei Orgânica mediante proposta única do Prefeito Municipal, a 
redação da assertiva I poderia prejudicar a interpretação do candidato. Desse modo, justifica-se a 
anulação da questão. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
A alternativa E é a única correta e representa a redação legal do artigo 151 da Lei Orgânica do 
Município de Esteio. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
A terceira assertiva é falsa, na medida em que é vedado aos Vereadores, desde a posse, e não desde 
a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, na forma do 
disposto no art. 17, II, d, da Lei Orgânica de Esteio. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Segundo os dados do enunciado, temos que: 
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 Ainda, sabemos que (x + 60) = 3 * ( 500 – x )  x = 360. 
 Logo, 360 pessoas assistiram ao filme Bacurau e não ao filme Parasita. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão é inédita e distinta, cobrando o conteúdo programático de contradição, presente neste edital. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
A palavra HERVAL é a que possui maior número de letras e sem repetição entre as apresentadas. 
Assim, ela possuirá o maior número de anagramas que é igual a 6! = 720. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
O enunciado está claro quanto ao que está sendo solicitado. Assim, temos que X = 52, Y = 50 e Z = 50. 
Logo, X + Y + Z = 152. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
Pela progressão aritmética, temos que 1821 = 2019 + (n-1)*(-6)  n = 34. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
As duas primeiras proposições são equivalentes, pois (p  q) = ~p ou q. Como o enunciado afirma que 
somente uma proposição das três apresentadas é verdadeira, segue que somente a terceira 
proposição é verdadeira. A primeira e a segunda são falsas.  
Como a primeira é falsa, temos um caso de V  F, única possibilidade de uma condicional ser falsa. 
Assim, já sabemos que Breno descerá na estação Esteio e César NÃO descerá na Luiz Pasteur. Logo, 
César descerá na Petrobrás. Sobrando assim que Alex descerá na estação Luiz Pasteur. Portanto, a 
ordem será Luiz Pasteur, Esteio e Petrobrás.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO  
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro material de digitação na numeração das afirmativas. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro material de digitação na numeração das afirmativas. 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido.  
O enunciado da questão é claro quando pede para considerar o disposto na Lei nº 8.429/1992 e 
assinalar a alternativa incorreta. A alternativa de letra “C” cita a Lei nº 8.248 como sendo do ano de 
1992 – “Lei nº 8.248/1992” –, mas tal Lei foi decretada e sancionada em 1991. Acrescenta-se: a Lei nº 
8.248/1991 não tem qualquer relação com o assunto abordado nesta questão. Tais fatos tornam a 
alternativa incorreta. No que tange à alternativa de letra “A”, resta dizer que está de acordo com o texto 
vigente da Lei nº 8.429/1992 e que a referência diz respeito aos agentes públicos e não aos agentes 
políticos. 
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Em sendo assim, a única alternativa incorreta na questão é a de letra “C” e, portanto, o gabarito deve 
ser mantido. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido.  
De acordo com KASPARY, A. J. Redação Oficial: normas e modelos, bibliografia sugerida no Edital do 
certame, a única alternativa incorreta da questão é a de letra “C”. As definições dos tipos de 
documentos das alternativas de letras “A”, “B”, “D” e “E” seguem o disposto na “Segunda parte – 
documentos” da referida bibliografia. 
Em sendo assim, a única alternativa incorreta na questão é a de letra “C” e, portanto, o gabarito deve 
ser mantido. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido.  
De acordo com a bibliografia sugerida no Edital do presente certame MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, 
S. Manual da Secretária: técnicas de trabalho – Capítulo 15 Documentação –, a única alternativa 
correta da questão é a de letra “B”. Acrescenta-se: o enunciado é claro no que pede: assinalar a 
alternativa correta no que tange ao processo de documentação e não faz qualquer referência ao 
processo de arquivamento de documentos. 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “B” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
 
GUARDA MUNICIPAL 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é o Código Penal Brasileiro presente 
no edital do certame. 
A afirmativa I está correta, conforme o disposto no art. 7º, d, do Código Penal Brasileiro: 
“Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  
(...) 
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil” 
A afirmativa II está incorreta, pois precisa estar a seu serviço, conforme o disposto no art. 7º, c, do 
Código Penal Brasileiro: 
“Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  
(...) 
c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;” 
A afirmativa III está correta conforme o disposto no art. 7º, b, do Código Penal Brasileiro: 
“Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  
(...) 
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de 
Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo 
Poder Público”. 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “D”. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é a Lei de Licitações (Lei nº 
8.666/1993), presente no edital do certame. 
A questão é clara no sentido de aferir o conhecimento em relação aos contratos da administração 
pública, em que se questiona em qual porcentagem o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras do 
valor inicial atualizado do contrato. As alternativas “A”, “B”, “C” e “D” não podem ser consideradas 
corretas, pois apresentam percentuais de 5%, 10%, 15% e 20%, respectivamente, sendo que o 
percentual admitido é de 25%, conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei de Licitações: 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “E”. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é o Código Penal Brasileiro presente 
no edital do certame. 
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As alternativas de I a IV estão em conformidade com o art. 62, I a IV, do Código Penal, 
respectivamente: 
“Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:  
I – promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;   
II – coage ou induz outrem à execução material do crime; 
III – instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude 
de condição ou qualidade pessoal; 
IV – executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.” 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “E”. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é a Lei nº 11.343/2006, que Institui o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas (Lei Antidrogas), presente no 
edital do certame. 
Questiona-se em qual prazo a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia 
competente na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. As alternativas “B”, “C”, “D” e 
“E” não podem ser consideradas corretas, pois apresentam prazos de 30, 45, 90 e 120 dias, 
respectivamente, quando o prazo correto é de 15 dias, conforme disposto no art. 50, § 4º, da Lei nº. 
11.343/2006: 
“Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, 
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao 
órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. 
(...) 
§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 
(quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.” 
A única forma de preencher a lacuna “ipsis litteris” de acordo com a legislação é com o prazo de 15 
dias. 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “A”. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é a Lei de Licitações (Lei nº 
8.666/1993), presente no edital do certame. 
A afirmativa I está correta conforme disposto no art. 9º, I, da Lei nº 8.666/1993: 
“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 
do fornecimento de bens a eles necessários: 
I – o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;” 
A afirmativa II está incorreta, pois o percentual é de 5% e não 10% conforme art. 9º, II, da Lei nº 
8.666/1993: 
“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 
do fornecimento de bens a eles necessários: 
(...) 
II – empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;” 
A afirmativa III está correta conforme disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/1993: 
“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 
do fornecimento de bens a eles necessários: 
(...) 
III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.” 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “D”. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é a Lei das Contravenções Penais 
(Decreto-Lei nº 3.688/1941), presente no edital do certame.  
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Questiona-se qual das contravenções não é de incolumidade pública. As alternativas “B”, “C”, “D” e “E”, 
arts. 38, 37, 31, 36, respectivamente, versam sobre contravenções referentes à incolumidade pública. 
A alternativa “A” versa sobre contravenção à paz pública, conforme art. 41, da Lei de Contravenções 
Penais: 
“CAPÍTULO IV 
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À PAZ PÚBLICA 
(...) 
Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de 
produzir pânico ou tumulto: 
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de 
réis.” 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “A”. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado para a elaboração da questão é a Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), presente no edital do certame. 
A questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta. As alternativas “A”, “B”, “D” e “E” estão 
corretas conforme disposto no art. 8º, VII; 8º, IX; 8º, IV; 8º, VI, respectivamente. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a integração operacional ocorre com o Poder Judiciário e não com 
o Poder Legislativo, conforme disposto no art. 8º, I, da Lei Maria da Penha: 
“Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por 
meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 
I – a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as 
áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;” 
Assim, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra “C”. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Questão 39 – Gabarito alterado para E. 
De acordo com os Cadernos Humaniza SUS, todas as afirmativas estão corretas. 
 

 
Bibliografia: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Política Nacional de Humanização. 
Cadernos Humaniza SUS. Volume 2. Atenção Básica. 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_basica.pdf. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
10.000.000UI -----10ml         10.000.000UIx= 10x5.400.000UI  x=54.000.000 /  
5.400.000UI ------- x ml                                  x=5,4ml 
 
Se em 10 ml da solução temos 10.000.000UI da medicação, e precisamos 5.4000.000UI a ser 
administrada, deve ser aspirado 5,4ml da solução para atender a dose prescrita. 
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Questão 43 – Gabarito mantido. 
A questão encontra-se em conformidade com o conteúdo programático do presente certame e sua 
bibliografia sugerida e indicada no enunciado, onde todas as afirmativas estruturam-se como princípios 
centrais da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS-HumanizaSUS. 
 

 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com as referências elencadas no edital. O Ministério da Saúde 
aponta que a faixa etária que deve correr a imunização contra o HPV (que previne o papiloma, vírus 
humano que causa cânceres e verrugas genitais), em meninas é de 9 a 14 anos de idade. 

 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instrução Normativa Referente ao Calendário Nacional de Vacinação. 
Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/abril/24/Site-Instrucao-Normativa-
Calendario-.pdf. 
 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação. Disponível em: 
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao. 
 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
Questão 42 – Gabarito alterado para C. 
Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia sugerida no presente edital (BIRD, D. L.; ROBINSON, D. S., 2012), no capítulo 19, na 
página 347, a tabela 19-1 apresenta as brocas para dentística restauradora e suas indicações. A broca 
esférica 1/2 serve para iniciar o preparo do dente,ampliar o preparo, confeccionar retenção ao preparo, 
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e pararemover lesão de cárie. A broca utilizada para ajudar a realizar ângulos nasparedes de dentes 
preparados é a cônica com fissura de corte liso 169-172, 169L, 170L, 171L. Portanto, a alternativa é 
falsa. 
Questão 49 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia sugerida no presente edital (BRASIL. Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008), 
consta que as atribuições de remover suturas, ensinar técnicas de higiene bucal, inserir e distribuir no 
preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, e realizar isolamento do 
campo operatório, são atribuições do Técnico em Saúde Bucal, e não do Auxiliar em Saúde Bucal. 
 
 
ADVOGADO 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
Ante a redação do art. 40, I, g, da Lei Municipal nº 5.381/2011, o salário-família é um dos benefícios 
instituídos ao segurado, razão pela qual a alternativa A também está correta, justificando a anulação da 
questão. 
 
Questão 41 – Gabarito anulado. 
A assertiva III também é correta, em razão da previsão legal contida no §5º do art. 59 da CLT, que 
autoriza a compensação por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período 
máximo de seis meses. Desse modo, não havendo alternativa correta, o gabarito deve ser anulado. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido. 
A alternativa B está correta e em conformidade com o disposto no art. 147 da Constituição Federal, que 
prevê expressamente que os impostos municipais cabem ao Distrito Federal. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
Na forma do disposto no caput do art. 884 da CLT, a apresentação de embargos depende da garantia 
da execução, razão pela qual a primeira assertiva é falsa. 
 
 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida no Edital do certame MOTTA, F. C. P. Teoria das Organizações: 
evolução e crítica – Capítulo 1 – e, segundo Motta, conforme pede o enunciado da questão, Elton Mayo 
foi um psicólogo industrial australiano e desenvolveu uma série de experiências na Western Electric, 
em sua fábrica de Hawthorne, nos Estados Unidos. Acrescenta-se: a unidade de Hawthorne, nos 
Estados Unidos, é da Western Electric – empresa Norte Americana com mais de uma unidade àquela 
época. Não raro, teóricos expoentes recebem classificações amplas quanto a formação e/ou campo de 
estudos. Diz-se, por fim, a bibliografia sugerida no Edital do certame, bem como o autor, são 
amplamente reconhecidos e utilizados nos estudos do campo da Administração. 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “B” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão de número 43 é claro quando pede para considerar o disposto na Lei nº 
12.527/2011 e assinalar (V) para Verdadeiro e (F) para Falso. Conforme o § 4º da Lei nº 12.527/2011, 
os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes são obrigados a divulgar, em tempo 
real, as informações relativas à execução orçamentária e financeira, ao passo que a quinta 
afirmativa, de cima para baixo, da questão de número 43 afirma que os Municípios com população de 
até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, em 
tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira. Desse modo, 



Município de Esteio / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2019 

Aviso nº 09 – Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

10 

 

Execução: Fundação La Salle 

Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes não estão dispensados da divulgação 
obrigatória, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira. 
Em sendo assim, a quinta afirmativa, de cima para baixo, da questão de número 43 é falsa e a única 
alternativa correta na questão é a de letra “A”. Portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta como correta a alternativa “D”. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta como correta a alternativa “C”. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida no Edital do certame MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da 
administração: introdução à teoria geral e aos processos da administração – Capítulo 14 Execução e 
controle –, apenas a alternativa de letra “E” – avaliação do desempenho de pessoas – é um exemplo 
de controle no final da execução das atividades. As alternativas de letras “A” e “C” são exemplos de 
controle prévio, ao passo que as alternativas de letras “B” e “D” são exemplos de controle simultâneo. 
Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E” e, portanto, o gabarito deve ser 
mantido. 
 
 
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
O provimento conforme a Lei nº 5.231/11, do Município de Esteio está disposto no artigo 8º da 
legislação. 
A vacância conforme a Lei nº 5.231/11, do Município de Esteio está disposta no artigo 36 da legislação. 
A afirmativa “Promoção” consta no artigo 8º, inciso VII. Está associada ao provimento. 
A afirmativa “Recondução” consta no artigo 36, inciso IV. Está associada à vacância. 
A afirmativa “Demissão” consta no artigo 36, inciso II. Está associada à vacância. 
A afirmativa “Aproveitamento” consta no artigo 8º, inciso VI. Está associada ao provimento. 
A afirmativa “Reversão” consta no artigo 8º, inciso IV. Está associada ao provimento. 
Ademais, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra B. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido. 
O conteúdo da questão está prevista no conteúdo “RESPONSÁVEIS” e a bibliografia indicada: 
ESTEIO. Lei nº 7.054, de 27 de dezembro de 2018, que institui o Código Tributário do Município de 
Esteio, consolida a Legislação Tributária existente e dá outras providências.  
O artigo 61 do Código Tributário Municipal de Esteio dispõe sobre os responsáveis: 
Art. 61 Na condição de substitutos tributários, são responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza ISS: 
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País; 
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos 
subitens 3.05, 7.2, 7.4, 7.5, 7.9, 7.10, 7.12, 7.11, 7.14,7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da 
lista do anexo 2. 
III - incorporadoras, construtoras empreiteiras e administradoras de obras hidráulicas, de construção ou 
de reparação de edifícios, estradas, logradouros, pontos e congêneres; 
IV - as refinarias e/ou distribuidoras de petróleo ou derivados, pelo ISS relativo aos serviços a elas 
prestados; 
V - os bancos e demais instituições financeiras; em relação aos serviços de intermediação de 
financiamentos em geral e contratos de arrendamento mercantil - leasing - prestados a eles, seus 
correspondentes bancários e demais serviços de qualquer natureza; 
VI - as empresas seguradoras, pelo ISS devido sobre as comissões das corretoras de seguros; 
VII - as empresas e entidades que explorarem loterias e outros jogos inclusive apostas, pelo ISS devido 
sobre as comissões pagas aos seus agentes revendedores ou concessionários; 
VIII - as empresas de correios e telégrafos, pelo ISS relativo aos serviços a ela prestados; 
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IX - as empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência médica e hospitalar, 
através de planos de medicina de grupo e convênios, pelo ISS devido sobre serviços a elas prestados; 
X - as empresas concessionárias dos serviços de energia elétrica, telefonia e distribuição de água, pelo 
ISS relativo aos serviços a elas prestados; 
XI - as administradoras de imóveis, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza a ela 
prestados diretamente; 
XII - os condomínios, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza a eles prestados 
diretamente; 
XIII - administradoras e condomínios de shopping centers; 
XIV - as instituições de ensino regular, pré-escolar, fundamental, médio e superior, bem como as de 
orientação pedagógica e educacional, treinamento e avaliação pessoal, pelo ISS relativo aos serviços a 
elas prestados; 
XV - as indústrias, pelo ISS relativo aos serviços a elas prestados; 
XVI - as entidades de administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do 
município, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza; 
XVII - as entidades de administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes 
do Estado e da União, mediante convênio, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza. 
§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto 
devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 
§ 2º Outros contribuintes poderão ser estabelecidos como substitutos tributários, em lei própria, desde 
que se constituam em tomadores de serviços de relevância. 
§ 3º São, ainda, responsáveis pelo recolhimento integral do imposto devido, a pessoa jurídica tomadora 
ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 7º do artigo 57. 
A afirmativa “a pessoa física tomadora do serviço” não está correta, pois não consta no artigo 61 do 
Código Tributário Municipal. 
A afirmativa “o cedente do serviço” não está correta, pois não consta no artigo 61 do Código Tributário 
Municipal. 
A afirmativa “as refinarias e/ou distribuidoras de petróleo ou derivados, pelo ISS relativo ao total do 
faturamento contra elas emitido” está incorreta, pois o texto que consta na legislação é “IV - as 
refinarias e/ou distribuidoras de petróleo ou derivados, pelo ISS relativo aos serviços a elas prestados;” 
e a afirmativa mencionou o total do faturamento contra elas emitido. A afirmativa não está correta, pois 
não consta no artigo 61 do Código Tributário Municipal. 
A afirmativa “incorporadoras, construtoras empreiteiras” consta no inciso III: “III - incorporadoras, 
construtoras empreiteiras e administradoras de obras hidráulicas, de construção ou de reparação de 
edifícios, estradas, logradouros, pontos e congêneres;”. A afirmativa está correta pois consta no inciso 
III do artigo 61 do Código Tributário Municipal. 
A afirmativa “as empresas seguradoras, pelo ISS devido sobre as comissões das corretoras de 
seguros.” consta no inciso VI: “VI - as empresas seguradoras, pelo ISS devido sobre as comissões das 
corretoras de seguros;”. A afirmativa está correta, pois consta no inciso VI do artigo 61 do Código 
Tributário Municipal. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
O conteúdo da questão está previsto no item “COMPETÊNCIAS DE TRIBUTAR” e na bibliografia 
indicada “BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional 
e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, e suas 
alterações”. 
O conteúdo programático advindo da Constituição Federal indicado no Edital é o que segue: 
“Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais. Da Organização do Estado. Da Organização dos Poderes. Da Tributação e 
Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira.”. 
O artigo 9º do Código Tributário Nacional aborda as Limitações da Competência Tributária. 
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto 
nos artigos 21, 26 e 65; 
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício 
financeiro a que corresponda; 



Município de Esteio / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2019 

Aviso nº 09 – Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

12 

 

Execução: Fundação La Salle 

III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais; 
IV - cobrar imposto sobre: 
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituições de educação ou de 
assistência social, observados os requisitos fixados na Seção II dêste Capítulo; 
 c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;       (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 104, de 2001) 
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. 
§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de 
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, 
previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 
§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas 
jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. 
A afirmativa “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar imposto 
sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda.” é verdadeira, pois consta no artigo 9º, inciso II do Código Tributário Nacional. 
A afirmativa “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar imposto 
sobre as transmissões com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda.” é falsa, pois não consta no artigo 9º do Código Tributário Nacional. 
A afirmativa “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar imposto 
sobre papel para qualquer finalidade.” é falsa, pois não consta no artigo 9º do Código Tributário 
Nacional. 
A afirmativa “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributo que 
não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de 
determinado Estado ou Município.” é falsa, pois não consta no artigo 9º do Código Tributário Nacional. 
A afirmativa “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer 
limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais.” é verdadeira, pois consta no artigo 9º, inciso III do Código Tributário 
Nacional. 
 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
Conhecer o nome do algoritmo que é o padrão utilizado para criptografia é conteúdo básico no contexto 
da segurança da informação. Além disso, cabe salientar que nas referências do concurso, consta o 
livro de Stallings (2011), que é específico sobre o assunto. 
 
 
ARQUITETO 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
Conforme descrito na Lei nº 6672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Esteio, a alternativa “A” está correta. De acordo com o art. 91 da mesma 
lei, as operações urbanas consorciadas têm como finalidades: 
I – Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; 
II – Renovação urbana e intervenções urbanísticas em áreas de porte e/ou consideradas subutilizadas; 
III – Implantação de programas de habitação de interesse social e/ou de regularização fundiária; 
IV – Ampliação e melhoria da rede de transporte público coletivo; 
V – Implantação de espaços públicos; 
VI – Valorização e qualificação do patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico; 
VII – Melhoria e ampliação da infraestrutura e da rede viária estruturadora; 
VIII – Reestruturação de bairros, periferias e agrupamentos urbanos, visando a geração de empregos. 
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Considerando apenas corretas as alternativas com a terminologia idêntica e completa conforme a 
norma, gabarito mantido. 
 
Questão 50 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro material de digitação ao solicitar o preenchimento de parênteses. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
Closs& Scherer (2017), no texto indicado no Edital do concurso e intitulado “Visita domiciliar no 
trabalho do assistente social: reflexões sobre as técnicas operativas e os desafios ético-políticos na 
atualidade”, dialogam com vários autores e autoras e constroem seus posicionamentos e destaques 
com base em tais diálogos. 
Estes posicionamentos e destaques quando apresentados no texto não sendo sob forma de citação 
direta da fonte do diálogo, revelam a concordância e a adoção por parte dos autores do texto (neste 
caso o texto indicado no Edital do concurso e no enunciado da questão) em relação às ideias de 
outros/as autores/as. Entretanto, não sendo tais ideias citadas literalmente, são apresentadas 
reescritas e com a devida referencia textual.  
Isto posto, seguem as justificativas que tornam quatro assertivas da questão 41 incorretas e uma 
assertiva correta: 
• A assertiva “A” está incorreta, pois a abordagem, apesar de corresponder ao primeiro momento de 

execução da visita domiciliar, não se caracteriza pelos aspectos expostas na assertiva. Ao contrário, 
a abordagem, ou seja, o primeiro contato com o usuário ou família, implica a apresentação do 
profissional mediante uma postura ética, empática e acolhedora, configurando um processo de 
aproximação marcado pela cooperação e troca com vistas ao desenvolvimento de processos 
reflexivos e pedagógicos. 

• A assertiva “B” está incorreta, pois o contrato do qual se referem os autores do texto diz respeito ao 
esclarecimento dos objetivos da visita domiciliar para os sujeitos, aportando informações e 
orientações sobre o serviço ou instituição em que o profissional atua. O contrato também abarca 
combinações sobre o tempo de duração da visita, considerando a disponibilidade do usuário para a 
permanência do profissional em sua residência, assim como combinações sobre as informações 
que serão coletadas e registradas. 

• A assertiva “C” está correta pois de acordo com CLOSS & SCHERER a coleta de dados, que inclui 
a identificação de demandas e necessidades sociais, e a sistematização das mesmas, ocorre 
justamente nessa segunda etapa do momento de execução da visita domiciliar. 

• A assertiva “D” está incorreta, pois o acolhimento, que deve estar presente no momento da 
execução da visita domiciliar, articula-se com os preceitos éticos orientadores do trabalho do 
assistente social, dentre os quais a superação de preconceitos e o respeito e valorização das 
diversidades dos modos de vida da população, juntamente ao compromisso com a qualidade dos 
serviços prestados. 

• A assertiva “E” está incorreta, pois a atitude investigativa não se refere ao que está colocado na 
assertiva em questão, Pelo contrário, atitude investigativa é um processo de desvelamento do real 
que viabilize a apreensão totalizante das expressões da questão social de forma concreta, 
movimentado por análises que transitem entre as dimensões de singularidade, particularidade e 
universalidade dos fenômenos. 

 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
De acordo com o texto de BARROCO, contido no material indicado no Edital do concurso e 
referenciado no enunciado da questão 42, as afirmações corretas são: I, IV e V. Portanto, a alternativa 
“B” é a correta. 
Seguem as justificativas que tornam cada afirmação correta ou incorreta: 
• A afirmação “I” está correta, pois de acordo com BARROCO, amoral profissional diz respeito à 

relação entre a ação profissional do indivíduo singular (derivada de determinado comportamento 
prático objetivador de decisões, escolhas, juízos e ações de valor moral), os sujeitos nela envolvidos 
(usuários, colegas, etc.) e o produto concreto da intervenção profissional (avaliado em função de 
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suas consequências éticas, da responsabilidade profissional, tendo por parâmetros valores e 
referenciais dados pela categoria profissional, como o Código de Ética, etc.).  

• A afirmação “II” está incorreta, pois apesar da moralidade ser parte de uma educação moral, essa 
educação moral é anterior à formação profissional e não exclusiva à formação profissional. 

• A afirmação “III” está incorreta, pois nenhuma profissão pode garantir a legitimação de sua ética a 
partir de seu código, o que seria afirmar uma concepção ética legalista e formal. 

• A afirmação “IV” está correta, pois são os fundamentos buscados na filosofia e/ou em teorias sociais 
que permitem a construção de um suporte ético que fornece a concepção de homem e a 
fundamentação para os valores que dão elementos para a intervenção profissional nas situações 
em que se colocam questões morais e éticas. 

• A afirmação “V” está correta, pois a ética pode, favorecida por condições sociais e diante de 
motivações coletivas, ser direcionada a uma intervenção consciente realizadora de direitos, 
necessidades e valores que respondam às necessidades dos usuários. 

 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
Fávero (2003), no texto contido no material indicado no Edital do concurso e no enunciado da questão 
43, expressa as articulações e relações entre Estudo Social, Perícia Social, Relatório Social, Laudo 
Social e Parecer Social sem deixar de diferenciá-los explicitando suas características e peculiaridades. 
A autora claramente diferencia tais procedimentos através da apresentação do significado de cada um 
deles. 
Com base nas colocações de Fávero, as colunas da questão 43 se relacionam, na sequência de 
preenchimento de cima para baixo dos parênteses da coluna da direita, em função das justificativas 
que seguem: 
• A primeira assertiva da coluna da direita corresponde ao Relatório Social, pois, de acordo com a 

autora, ele é um documento específico elaborado por assistente social e que apresenta, de forma 
descritiva e interpretativa, uma situação ou expressão da questão social . 

• A segunda assertiva da coluna da direita corresponde ao Estudo Social que, de acordo com a 
autora, caracteriza-se por ser um processo metodológico que visa conhecer determinada situação 
ou expressão da questão social. 

• A terceira assertiva da coluna da direita corresponde ao Parecer Social pois, de acordo com a 
autora, ele se caracteriza como exposição sucinta, através de esclarecimentos e análises, 
enfocando a situação social analisada os objetivos do trabalho solicitado e apresentado, a análise 
da situação fundada em conhecimentos teóricos, éticos e técnicos do Serviço Social, e uma 
finalização de caráter conclusivo ou indicativo. 

• A quarta assertiva da coluna da direita a Perícia Social que, de acordo com a autora, inclui os 
elementos destacados na assertiva e trata de estudo e parecer com vistas a subsidiar uma decisão, 
via de regra, judicial. 

• A quinta assertiva da coluna da direita corresponde ao Laudo Social que, de acordo com a autora, 
além dos aspectos elencados na assertiva tem por finalidade, na maioria das vezes, contribuir para 
a formação de um juízo por parte do magistrado. 

 
 
CONTADOR 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O ISSQN está definido no Código Tributário de cada Município. À página 71 do presente edital 
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR” consta “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE ESTEIO/RS”. Se assim ocorre, qualquer questão sobre o assunto só pode versar sobre este 
Código. 
 
 
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a referência mencionada em seu enunciado e indicada na 
bibliografia do presente edital, especificamente na página 67, onde consta que o envenenamento 
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ocorrido pela inoculação de veneno pelo ferrão ou aguilhão de escorpiões, não causa complicações 
locais, conforme segue: 
 

 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias – Guia de Bolso. 8 ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf. 

 
Questão 43 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão, portanto, todas as alternativas estão 
corretas. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a referência mencionada em seu enunciado e a bibliografia do 
presente edital, especificamente na página 15, onde consta como princípio da Rede Cegonha “a 
vinculação da gestante à maternidade e a gestante não peregrina”, e não “desvinculação da gestante à 
maternidade e gestante peregrina”. Portanto, a afirmativa III está incorreta. 
 

 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Série 
A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica, n° 32. Disponível 
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf 

 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia indicada no edital do presente certame, a saber: 
Manual de tecnologia de aplicação/ANDEF - associação Nacional de Defesa Vegetal. -- Campinas. São 
Paulo: Linea Creativa, 2004. 
A deriva e causada pelos seguintes fatores:  
Tamanho das gotas: O tamanho das gotas produzidas pelas pontas de pulverização dependem do 
tipo da ponta, da vazão, pressão, do ângulo do jato e das propriedades do líquido pulverizado. 
Condições climáticas: Como nas caldas utilizadas na agricultura a proporção da formulação é 
geralmente baixa, o comportamento da pulverização dar-se-á em função do diluente utilizado. 
Evaporação: A tensão de vapor da água é relativamente alta, de maneira que sua evaporação é 
rápida. Como em pulverizações as gotas são de pequeno tamanho, o processo de evaporação é 
significativo, uma vez que a relação superfície/volume aumenta com a redução do diâmetro das gotas. 
Assim, em função do tamanho das gotas e das condições ambientais (temperatura e umidade relativa), 
muitas gotas evaporam-se completamente no trajeto entre o 
bico e o alvo. 
Correntes de ar: Outro fator associado a seu tamanho (e a seu peso), é que as gotas podem sofrer 
influências das correntes de ar horizontal (vento) e vertical (convecção), sendo levadas para outros 
lugares que não o alvo pretendido. As gotas que ficam flutuando ou que se evaporam por completo, 
deixam em suspensão no ar o ingrediente ativo do produto fitossanitário que pode ser carregado a 
distâncias consideráveis, causando problemas de poluição, quando não de danos a plantas naturais ou 
cultivadas que são sensíveis àquele produto químico. 
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Questão 41 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia indicada no edital do presente certame, a saber: 
LORENZI, Harri, 1949- Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil/Marri Lorenzi. -- 2. ed. -- Nova Och!ssa,SP : Editora Plantarum, 1998. 
“Evidentemente nem todas as espécies de árvores da nossa flora prestam-se adequadamente para o 
plantio em áreas urbanas. Algumas apresentam porte muito elevado ou raízes muito volumosas, outras 
possuem frutos muito grandes ou quebram galhos facilmente com o vento oferecendo riscos à 
população. A grande maioria, entretanto, pode ser plantada em praças, parques e grandes avenidas. 
Para o plantio nas calçadas de ruas, principalmente quando sob redes elétricas, deve-se tomar muito 
cuidado na escolha da espécie adequada para evitar problemas futuros. Mesmo para estas condições 
extremas, existem muitas espécies nativas que podem ser plantadas. Sua principal restrição está na 
altura máxima quando adulta, a qual não deve ultrapassar 8 m.” 
 
Questão 43 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta, tendo em vista que a afirmativa IV está 
incorreta.  
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia indicada no edital do presente certame, onde: 
I – Referência de Nível é um ponto de controle horizontal, estabelecido num marco de caráter 
permanente, cuja demarcação pode ser determinada em levantamento expedito. Está incorreta porque 
“é um ponto de controle “VERTICAL” e não horizontal como constou, ainda, não pode ser determinado 
por levantamento expedito. 
II – Azimute Magnético de um alinhamento é o ângulo que a direção deste alinhamento faz com o Norte 
Magnético, os azimutes variam de 0° a 360° e são contados a partir da ponta Norte da agulha no 
sentido horário. A definição está correta. 
III – Chama-se de Rumo de um alinhamento ao menor ângulo que esta direção faz com a direção 
sul-norte. Os rumos variam entre 0 ° e 90 °. A definição está correta – Direção Norte-sul ou Sul-norte 
são formas de tratamento de uma mesma direção (a direção Sul-norte ou Norte-sul podem ter duas 
“Direções” – Norte ou Sul), o eixo direcional é o mesmo. O eixo é um só, não interfere para a definição 
do rumo o sentido pois é medido pelo “menor ângulo” em relação ao eixo. 
 
 
ENGENHEIRO DO TRABALHO 
 
Questão 37 – Gabarito alterado para B. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia indicada no edital do presente certame, em especial “Iida 
(2005)”, que trata do tema ergonomia, usabilidade, vigília e atitude postural: 
A afirmação “A” está correta, usabilidade tem o significado apresentado. 
A afirmativa “B” está correta, a definição de “movimentos sarcádicos” é a apresentada. 
A afirmativa “C” está correta o aumento do tempo de resposta nas ações cotidianas do trabalho pode 
ser uma consequência da monotonia no trabalho, a referência de que a monotonia pode melhorar a 
velocidade das ações não é citada na bibliografia sugerida. 
A afirmativa “D” fala do ritmo circadiano que é de 24 horas e não 12 como constou, pois trata-se de um 
dia completo e não apenas da jornada de trabalho. 
A afirmativa “E” traz a definição de transporte Manual de Cargas e está correto, de acordo com a 
bibliografia sugerida. 
 
Questão 43 – Gabarito alterado para C. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
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FARMACÊUTICO 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a bibliografia indicada no edital do presente certame, a saber: 
BRUNTON LL, CHABNER BA, KNOLLMANN BC. As bases farmacológicas da terapêutica de 
Goodman e Gilman. 12ª Edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2012. 
De acordo com “As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman”, página 231, Capítulo 
de Anestésicos Gerais, destaca-se os efeitos colaterais relacionados diretamente à cetamina, que 
apresenta como característica “o delírio que surge na recuperação anestésica, caracterizado por 
alucinações, é uma frequente complicação da cetamina que pode resultar em grave insatisfação por 
parte do paciente e complicar pós-operatório. O delírio é mais comum na primeira hora após 
recuperação e parece ocorrer com menos frequência em crianças”. Esta alternativa ressalta 
características específicas da cetamina. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com a “Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de 
saúde do Sistema Único de Saúde - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2, DE 28 DE SETEMBRO 
DE 2017”: 
V - a intersetorialidade, que se refere ao processo de articulação de saberes, potencialidades e 
experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, 
estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns; (Origem: PRT MS/GM 
2446/2014, Art. 4º, V) 
VI - a intrassetorialidade, que diz respeito ao exercício permanente da desfragmentação das ações e 
serviços ofertados por um setor, visando à construção e articulação de redes cooperativas e 
resolutivas; (Origem: PRT MS/GM 2446/2014, Art. 4º, VI) 
A alternativa “A” está correta, pois o empoderamento, que se refere ao processo de intervenção que 
estimula os sujeitos e coletivos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida 
adequado às suas condições sócio-econômico-culturais. 
A alternativa “B” está incorreta, pois a autonomia, que se refere à identificação de potencialidades e ao 
desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades 
sobre suas ações e trajetórias. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a intersetorialidade, que se refere ao processo de articulação de 
saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções 
compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. 
A alternativa “D” está incorreta, pois a equidade, quando baseia as práticas e as ações de promoção de 
saúde, na distribuição igualitária de oportunidades, considerando as especificidades dos indivíduos e 
dos grupos. 
A alternativa “E” está incorreta, pois a intrassetorialidade diz respeito ao exercício permanente da 
desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando à construção e articulação de 
redes cooperativas e resolutivas. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
Salienta-se que subtítulo “Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional” encontra-se 
dentro do item “Da excepcionalidade às linhas de cuidado: o Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica”. Seu conceito está expresso na página 39 da referência abaixo (Ministério da Saúde, 
2010), onde: “o Componente de Medicamento de Dispensação Excepcional é uma estratégia da 
Política de Assistência Farmacêutica, que tem por objetivo disponibilizar medicamentos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde para tratamento de agravos inseridos nos seguintes critérios: a) doença rara 
ou de baixa prevalência, com indicação de uso de medicamento de alto valor unitário ou que, em caso 
de uso crônico ou Ministério da Saúde 40 prolongado, seja um tratamento de custo elevado; e b) 
doença prevalente, com uso de medicamento de alto custo unitário ou que, em caso de uso crônico ou 
prolongado, seja um tratamento de custo elevado desde que: b.1) haja tratamento previsto para o 
agravo no nível da atenção básica, ao qual o paciente apresentou necessariamente intolerância, 
refratariedade ou evolução para quadro clínico de maior gravidade, ou b.2) o diagnóstico ou 
estabelecimento de conduta terapêutica para o agravo estejam inseridos na atenção especializada”. 
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A alternativa “A” está incorreta , pois os critérios são : doença de baixa prevalência , com indicação de 
uso de medicamento de uso crônico ou prolongado , com custo elevado do tratamento. 
A alternativa “B” está incorreta , pois os critérios são : doença prevalente , desde que haja tratamento 
previsto para o agravo no nível da atenção básica , ao qual o paciente ter apresentado necessariamente 
intolerância, refratariedade ou evolução para quadro clínico de maior gravidade . 
A alternativa “C” está correta , pois os critérios são : doença prevalente , com uso de medicamento de 
alto custo unitário ou que , em caso de uso crônico ou prolongado , seja um tratamento de custo elevado 
desde que o diagnóstico ou estabelecimento de conduta terapêutica para o agravo estejam inseridos 
na atenção especializada . 
A alternativa “D” está incorreta , pois os critérios são : doença rara , com indicação de uso de 
medicamento de alto valor unitário ou que , em caso de uso crônico ou prolongado , seja um tratamento 
de custo elevado. 
A alternativa “E” está incorreta, pois não faz parte dos critérios mencionados. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Da excepcionalidade às linhas de 
cuidado: o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
Conceitualmente, na Farmacologia, as contraindicações absolutas e relativas apresentam diferença, 
como descrito abaixo: 
“Contraindicação: qualquer condição de saúde, relativa a uma doença ou ao doente, que leva a uma 
limitação do uso do medicamento (contra-indicação relativa), ou até a não utilização (contra-indicação 
absoluta). Resolução - RDC nº 140, de 29 de maio de 2003(*)”. Adicionalmente, as contraindicações 
absolutas ao uso de anticoncepcionais orais combinados estão descritos na página 1010 (As bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. 12ª Edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2012),   
A alternativa “A” está incorreta, pois algumas contraindicações absolutas ao uso de anticoncepcionais 
orais combinados são: presença ou história de doença tromboembólica, doença cerebrovascular, 
infarto do miocárdio, carcinoma de mama confirmado ou suspeito. 
A alternativa “B” está correta, pois a tibolona aumenta a densidade mineral dos ossos e reduz sintomas 
vasomotores sem estimular endométrio. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a insulina para inalação, que é indicada para melhorar o controle 
glicêmico em pacientes adultos com diabetes mellitus, possui uma ação rápida no organismo. 
A alternativa “D” está incorreta, pois o tratamento com androgênios, como ésteres de testosterona, é 
baseado na administração de fármacos pela via parenteral, pois a testosterona sofre rápida 
metabolização hepática. 
A alternativa “E” está incorreta, pois a bromocriptina normaliza os níveis séricos de prolactina por 
atuarem em receptores dopaminérgicos.   
 
BRUNTON LL, CHABNER BA, KNOLLMANN BC. As bases farmacológicas da terapêutica de 
Goodman e Gilman. 12ª Edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2012. 
 
Questão 49 – Gabarito anulado. 
A questão possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas: letra “B” e letra “D”. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
Conceitualmente, na Farmacologia, a Farmacocinética refere -se ao processo ADME , acrônimo para 
Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção , e descreve a disposição do fármaco no organismo ; 
enquanto que a Farmacodinâmica refere-se ao estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos 
fármacos e seus mecanismos de ação. A questão é clara em seu objetivo, pois a escolha da assertiva 
correta deve estar relacionada com a Farmacodinâmica. 
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MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão trata sobre a Peste Suína Clássica, uma doença contemplada dentro do Programa nacional 
de Sanidade Suídea (PNSS), tendo como única resposta incorreta a letra A, já que a doença é causada 
por um vírus da Família Flaviridae. Todas as demais opções estão corretas e tratam da PSC. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão aborda características da Peste Suína Africana, uma doença de notificação compulsória ao 
Serviço Veterinário Oficial e contemplada no edital de abertura do concurso. Com a descrição das 
características da doença no enunciado da questão é possível determinar a única resposta correta 
existente nas opções. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
A legislação que proibiu o uso da vacinação contra a febre aftosa no Paraná foi publicada em outubro 
de 2019, sendo parte do conteúdo programático previsto no edital (normas, instruções normativas e 
legislação estaduais, federais e internacionais pertinente à área da medicina veterinária). Assim sendo, 
todas as alternativas estão corretas com exceção da letra B, já que a dose da vacina é de 2mL. 
 
 
ODONTÓLOGO 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
A questão possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas: letra “B” e letra “D”. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia sugerida no presente edital (FEJERSKOV, O.; NYVAD, B; KIDD, E., 2017), no capítulo 
6, na página 74, há uma tabela (Tabela 6.1) que mostra a variação normal das taxas de fluxo de saliva 
total e contribuição relativa dos tipos de glândulas diferentes para a saliva total sob diversas condições. 
Segundo esta tabela, a taxa de fluxo salivar medida em ml/min durante o sono é 0 (zero). Portanto a 
letra “A” está correta. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido. 
Na bibliografia sugerida no presente edital (LANG, N. P., LINDHE, J, 2018), no capítulo 13, na página 
238, no subtítulo “Imunorregulação na doença periodontal”está escrito: “É provável que diferentes 
subconjuntos de linfócitos T predominem em diferentes fases da doença. A incapacidade para 
determinar clinicamente a atividade da doença tem sido uma grande limitação em todos os estudos”. 
Não há como saber se, no exato momento de um exame periodontal (seja este de perda de inserção, 
sangramento à sondagem ou profundidade de sondagem), um sítio periodontal está com doença ativa. 
O que se consegue é determinar clinicamente a atividade de periodontite de maneira retrospectiva. 
Neste mesmo livro, na página 233 está escrito: “Embora presente em grande proporção da população 
normal (Cullinan et al., 2003), Aggregatibacteractinomycetemcomitans está relacionada à chamada 
periodontite agressiva em algumas populações”, o que faz com que a alternativa “D” esteja incorreta. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
Considerando a definição da palavra COMPORTAMENTO como conduta, atitude, maneiras, modos, 
procedimento, proceder, ação, reação, atuação, desempenho, porte, prática, hábito, costume, papel, 
idiossincrasia e de EXPERIÊNCIAS como o conhecimento adquirido com a prática, entre outros 
significados, pode-se incorrer na semelhança entre o exemplo enunciado e o ipsis literes do livro 
(FRIEDMAN, H. S. SCHUSTACK, M. W. Teorias da personalidade - da teoria à pesquisa moderna. 
2ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004) que originou a questão. O nome dos testes foram enunciados 
conforme o livro/autores, pois são nomenclaturas imutáveis, contudo, considera-se como parte da 
prova a compreensão dos testes com seus exemplos, restando somente uma única possibilidade de 
resposta. 
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Questão 49 – Gabarito mantido. 
Considerando a questão sob a temática do teste de Rorscharch em si ser baseado na hipótese 
projetiva, o indivíduo ao ser testado, organiza informações ambíguas e projeta aspectos de sua própria 
personalidade nos desenhos, e posteriormente, tais respostas serão analisadas a partir de uma 
classificação. E é justamente a isto que se refere a questão, a classificação das respostas em que 
funde-se a percepção e cognição (perceptocognitivas) para interpretação dos dados, na qual se 
examinam a qualidade e especificidade das respostas do sujeito para definir parâmetros de avaliação e 
entendimento dos conteúdos inconscientes, e sendo assim, a resposta é dada como falsa justamente 
por não abarcar integralmente o material para análise provindo do teste de Rorscharch.  
Em resumo, ao fazer o teste o sujeito projeta aspectos de sua personalidade e ao intérprete cabe 
classificar as respostas unindo percepção e cognição; não só o que o sujeito testado projeta, mas os 
pensamentos por detrás de cada resposta. Assim, “uma vez que toda a fundamentação para a 
classificação das respostas está na existência de um material que desencadeia operações 
perceptocognitivas e em relação ao qual se testam a qualidade e a especificidade das respostas do 
sujeito”.  
 
 
PSICOPEDAGOGO 
 
Questão 45 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro material de digitação na referência apresentada em seu enunciado.  
 
Questão 50 – Gabarito alterado para C. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. A ordem correta de preenchimento 
dos parênteses, de cima para baixo, deve ser 3 – 1 – 2. Portanto, a resposta correta é a letra “C”. 
 
 

 
 

Município de Esteio/RS, 08 de Janeiro de 2019.  
 
 

Leonardo Pascoal 
Prefeito Municipal  

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:  


