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MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS/RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 
 

AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS    

 
O Prefeito do Município de Charqueadas/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 NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL INCOMPLETO E 
COMPLETO  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
A palavra “país” possui duas vogais, formando – portanto – um hiato. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
O conceito da alternativa A trata de barreiras arquitetônicas e não barreiras urbanísticas. O conceito da 
alternativa C trata de barreiras urbanísticas e não barreiras atitudinais. O conceito da alternativa D trata 
de barreiras nas comunicações e na informação e não de barreiras no transporte. O conceito da 
alternativa E trata de barreiras atitudinais e não de barreiras arquitetônicas. Assim, a única alternativa 
em que o conceito está corretamente descrito é a letra B, que trata das barreiras tecnológicas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO - TURNO MANHÃ 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
A questão exige do candidato conhecimentos de morfologia. 
 
Questão 10 – Gabarito anulado. 
As alternativas B e C estão corretas. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão solicita quando é possível conceder habeas data de acordo com o disposto na Constituição 
Federal. A afirmativa I está incorreta, pois versa uma situação em que cabe habeas corpus e não 
habeas data. As afirmativas II e III versam sobre casos em que cabe habeas data, conforme art. 5º, 
LXXII, a e b, da Constituição Federal. Assim, a alternativa correta a ser assinalada na questão é a letra 
“C”. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
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Questão 22 – Gabarito mantido. 
A proposição enunciada é composta e uma contingência, pois pode resulta ora em V, ora em F. Além 
disso, sua tabela-verdade possui 8 linhas, pois é formada por 3 proposições simples distintas. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
Cientes do primeiro item, temos pelo segundo item que Antônio e Bianca não são médicos. Pois, se um 
fosse, o outro também o seria. Pelo terceiro item e mesma razão, conclui-se que novamente nem 
Diego nem Eduardo são médicos. Assim, resta, pelo último item, que se Bianca é engenheira, então 
Cristiano é médico. Assim, a única resposta correta é C. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Como não há interseção entre os conjuntos CHAR e QUEA, mas há interseção entre os conjuntos 
QUEA e ADAS, garante-se que algum ADAS não é CHAR. Observa-se que está escrito que NENHUM 
CHAR é QUEA, e não “algum”. Além disso, a questão não solicita nenhuma negação. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO - TURNO TARDE 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
As três alternativas estão linguisticamente  (tanto sintática quanto semanticamente) corretas, mantendo 
o sentido original da sentença e a estrutura frasal adequada. Nenhuma apresenta alterações 
substanciais, que comprometam a correção da passagem, e todas respeitam as normas da língua 
portuguesa padrão. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
O substantivo “público” transforma-se em um verbo com a retirada do acento gráfico. As demais 
palavras não mudam a categoria morfológica sem o acento. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito anulado. 
Houve inversão na ordem das alternativas C e D. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO PÚBLICO  
 
 
MONITOR INFANTIL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não apresentando nenhum prejuízo em sua interpretação e 
resolução e está plenamente de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 33: Saúde da criança, 
elencado na bibliografia do presente edital. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não apresentando nenhum prejuízo em sua interpretação e 
resolução. Está de acordo com a Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, elencada 
na bibliografia do presente edital e mencionada no enunciado da questão, não cabendo analogias com 
outras referências.  
O fato de elementos do texto serem suprimidos não impossibilita a análise por parte do candidato, pois 
- na cartilha - há clara indicação de que tanto hortaliças quanto frutas e legumes devem ser lavados um 
a um em água corrente.  
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Questão 34 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não apresentando nenhum prejuízo em sua interpretação e 
resolução e está plenamente de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 33: Saúde da criança, p. 
202, elencado na bibliografia do presente edital. Ademais, nenhuma das outras alternativas 
corresponde à forma de violência descrita no enunciado da questão. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A questão solicita as afirmações INCORRETAS. Segundo o Ministério da Educação: 
I – o socorro de emergência não é um tratamento médico, mas sim uma ação de tomada de decisão 

que melhor se aplica à criança acidentada. 
II – o primeiro passo é o(a) professor(a) manter a calma e assumir o controle da situação, tranquilizando 

a criança e afastando-a da fonte de perigo, caso essa remoção não ofereça maiores danos à 
criança acidentada. 

III – é importante que na instituição de Educação Infantil haja sempre material para primeiros socorros. 
Entre este material deve haver luvas descartáveis para que o(a) professor(a) possa se proteger e 
proteger a criança ao fazer o curativo. 

 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão está claramente de acordo com o disposto no artigo 32 § 4º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
As brincadeiras ajudam as crianças a desenvolver as habilidades que são as bases do aprendizado da 
leitura, da escrita e das matemáticas, porém, esses não são os benefícios terapêuticos, conforme 
exposto na questão; tratam-se dos benefícios educativos. 
 
 
SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão refere-se aos dados com relação ao remetente nas assinaturas de e-mail e não às partes do 
documento no padrão ofício. Assim, a alternativa E é a correta, pois contempla todos os dados listados 
nas cinco assertivas: cargo, nome completo, unidade, órgão e telefone. Tais dados estão claros no 
texto do item 6.4.3.5, na página 47 do referido manual indicado na bibliografia do edital: Manual de 
Redação da Presidência da República, disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf  
“Sugere-se que todas as instituições da administração pública adotem um padrão de texto de 
assinatura. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo, a unidade, o órgão e o 
telefone do remetente.” 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e não apresenta prejuízo em sua interpretação e resolução. 
Contempla os conteúdos do edital, em especial: Legislação Administrativa, Interpretação de leis e 
normas administrativas e Ética, Moral e Transparência na Administração Pública. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
De acordo com o § 2º do art. 24 da Lei nº 12.527/2011, “as informações que puderem colocar em risco 
a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão 
classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último 
mandato, em caso de reeleição. Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra 
“E”. 
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Questão 34 – Gabarito mantido. 
De acordo com MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária: técnicas de trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2010, bibliografia sugerida no edital, em sua p. 233, assim define os tipos de arquivos: 
“Arquivo ativo: mantém arquivados os documentos e papéis de uso , consulta e referência constantes 
e atuais, ou que se encontram em fase de conclusão . Arquivo inativo: guarda documentos e papéis 
que oferecem menor frequência de uso , consulta ou referência . Arquivo morto: armazena 
documentos de frequência de uso , consulta ou referência quase nulas . No entanto , não se deve 
considerar esse arquivo como um “depósito de lixo’’ , mesmo porque os documentos definidos como 
inúteis ou imprestáveis devem ser destruídos . O arquivo morto precisa, inclusive, ser organizado dentro 
das mesmas técnicas e regras que prevalecem para o arquivo ativ o, pois muitas vezes serão 
necessárias a imediata localização e a consulta a papéis em desuso” . 
A Lei nº 8.159/1991, além de fazer uso de nomenclaturas divergentes das apresentadas entre as 
alternativas, faz referência especificamente aos arquivos públicos – CAPÍTULO II – DOS ARQUIVOS 
PÚBLICOS. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Por definição, conforme DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, bibliografia sugerida 
no edital do certame, “admissão é o ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração reconhece ao 
particular, que preencha os requisitos legais, o direito à prestação de um serviço público. É ato 
vinculado, tendo em vista que os requisitos para outorga da prestação administrativa são previamente 
definidos, de modo que todos os que os satisfaçam tenham direito de obter o benefício. São exemplos 
a admissão nas escolas públicas, nos hospitais, nos estabelecimentos de assistência social”. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Por definição, conforme DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, bibliografia sugerida 
no edital do certame, o princípio da motivação é definido como aquele que “exige que a Administração 
Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões”.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
Tanto a interpretação lógica quanto a literal são fundamentais para a correta interpretação da lei. 
Segundo FERRARA, F. Como Aplicar e Interpretar as Leis, em sua p. 33 afirma-se: “a interpretação 
literal é o primeiro estádio da interpretação. Efetivamente, o texto da lei forma o substrato de que deve 
partir e em que deve repousar o intérprete. Uma vez que a lei está expressa em palavras, o intérprete 
há de começar por extrair o significado verbal que delas resulta, segundo a sua natural conexão e as 
regras gramaticais”. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão não aborda a temática dos princípios da Administração Pública, mas a definição de 
objetividade, precisão, clareza, concisão. Por definição, a clareza tem o objetivo ou a qualidade de 
expressar algo de forma exata, que possibilite imediata compreensão pelo leitor. 
Segundo KASPARY, A. J. Redação Oficial: normas e modelos, bibliografia sugerida no edital, 
prejudicam a concisão, principalmente, o emprego de muitas palavras para aquilo que se expressaria 
melhor em poucas e a repetição das mesmas ideias, com as mesmas palavras ou palavras diferentes. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A letra D já consta como correta no gabarito preliminar.  
 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com o Código de Posturas adotado pelo município de Charqueadas: 
Afirmativa I está correta conforme está explicitado no Art. 73, § 2º Nos terrenos onde funcionem 
depósitos de madeira, lenhas e sucatas em geral, deverão ser murados, na altura mínima de 1,80 m. 
Afirmativa II está correta conforme está explicitado no Art. 74 Os proprietários de terrenos edificados ou 
não, localizados em logradouros [....] mantê-los em bom estado de conservação e limpeza. 
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Afirmativa III está incorreta conforme está explicitado no Art. 73, § 1º É proibido o uso de arame 
farpado para cercar terrenos, salvo nas áreas localizadas fora do perímetro urbano. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
I – o sistema indireto deve ser utilizado quando há necessidade de reserva para consumo quando o 
rede não garante continuidade. 
II – o assentamento de cerâmicas e azulejos deve ser realizado de baixo para cima para que a fiada 
seguinte se apoie na anterior. 
III – as linhas que representam pontos do terreno de mesma cota são as “curvas de nível” e não 
azimutes como constou. 
A questão está baseada em “Conteúdo Programático” anunciado pelo Edital, em especial em:  
Condições Gerais das Edificações 
Nomenclatura das partes construtivas de edificações (fundações, telhados, esquadrias, pavimentação, 
etc.). Uso da topografia na construção Civil. 
Usos, técnicas e nomenclatura de materiais, ferramentas, equipamentos e insumos para a atividade da 
construção. 
Bibliografia Sugerida: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normas Brasileiras e suas atualizações e revisões 
e substituições, em especial: 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial “PIANCA, J. B. Manual do Construtor. 
Porto Alegre: Editora Globo, 1977.”, a verga, os umbrais e a soleira (ou peitoril) são os três elementos 
essenciais de uma abertura. As aberturas podem ainda ter outros elementos como reforço, sobreporta, 
travessão, contra-verga, bandeira, travessa, rebaixo, etc. 
A Norma citada 8545 não trata de estabelecer a nomenclatura de elementos essenciais de uma 
abertura, mas sim de indicar elementos a serem aplicados nas alvenarias. 
 
 
 
 

Município de Charqueadas / RS, 17 de Fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 

     
Simon Heberle de Souza 

Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 

 
 


