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MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA N.º 02/2020 

 
EDITAL Nº 025/2022 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO 

PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

O Prefeito do Município de Triunfo/RS, juntamente com a Fundação La Salle, TORNAM 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 MÉDIO  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
Trata-se de uma questão que avalia o conhecimento ortográfico e morfossintático do candidato, cuja única 
possibilidade de correto preenchimento das lacunas referidas é a que consta da alternativa A. 

 
Questão 04 - Gabarito mantido. 
Esta é uma questão que analisa a competência leitora do candidato. O enunciado da questão é claro ao solicitar 
que se depreenda a alternativa correta a partir da leitura do texto, e não de possíveis inferências ou de ideias 
presentes em outras obras. Portanto, considerando-se os limites do texto apresentado e sua adequada 
compreensão, a única afirmação possível é a de que, segundo o autor de “O Pequeno Príncipe Preto”, as novas 
formas de organização social nos levam a estar separados, cada um no seu celular, focado na sua própria vida, 
e esse “modus operandi” precisa ser verificado, pois não existe tecnologia mais potente do que a união. Desse 
modo, mantém-se o gabarito. 

 
Questão 05 - Gabarito anulado. 
As alternativas corretas são somente a I e a IV, desse modo, anula-se o gabarito. 

Questão 06 - Gabarito mantido. 
Apenas na alternativa C, as duas palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação 
gráfica. 

 
Questão 07 - Gabarito mantido. 
A palavra “corrobora” apenas encontra similaridade de significação na palavra “reforça”. Assim, mantém-se o 
gabarito. 
 
Questão 09 - Gabarito mantido. 
No enunciado, solicita-se considerar quantas “outras” palavras precisariam sofrer flexão de número. Desse 
modo, mantém-se o gabarito.  
 

Questão 10 - Gabarito mantido. 
No item II, há erro de fragmentação frasal e emprego de maiúscula. Os itens I e III são possibilidades corretas de 
reescrita do trecho. Assim, mantém-se o gabarito. 

 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao servidor público municipal em exercício 
de mandato eletivo segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo. A alternativa “A” está correta, uma vez que 
de acordo com o disposto no art. 28, I, da referida legislação. Alternativa “B” está incorreta, posto que ao Perfeito 
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é facultado optar pela sua remuneração (art. 28, II, da Lei Orgânica de Triunfo). A alternativa “C” está incorreta, 
pois havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo eletivo, sendo que inclusive vai 
de encontro ao disposto no art. 38, III, da Constituição Federal. A alternativa “D” está incorreta, visto que o 
afastamento para o exercício de mandato eletivo não será computado para promoção por merecimento (art. 28, 
IV, da Lei Orgânica de Triunfo). A alternativa “E” está incorreta, posto que para efeito de benefício previdenciário, 
no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse (art. 28, V, da Lei 
Orgânica de Triunfo). Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 

 
Questão 17 – Gabarito mantido.  
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao período de férias, conforme preceitua o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Triunfo. A alternativa “A” está incorreta, uma vez que 
diverge do período disposto no art. 98, I, da referida legislação. A alternativa “B” está incorreta, visto que diverge 
do período disposto no art. 98, II, do diploma legal. A alternativa “C” está incorreta, dado que diverge do período 
disposto no art. 98, III, da Lei em comento. A alternativa “D” está correta, ante ao fato de estar em conformidade 
com o disposto no art. 98, IV, do Regime. A alternativa “E” está incorreta, pois não há possibilidade legal de 
aplicação segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Triunfo. A vedação de descontos 
versa exclusivamente em relação aos dias efetivamente usufruídos de férias, respeitados eventuais descontos 
por faltas, não sendo possível o abatimento de dia faltado por dia de férias. Ademais, a própria Consolidação das 
Leis do Trabalho, no art. 130, refere tal possibilidade, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Dessa 
forma, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 - Gabarito mantido. 
Segundo a teoria de lógica, a negação de uma bicondicional é dada apenas pela troca do conectivo por uma 

disjunção exclusiva. Assim, a negação da proposição do enunciado é “Ou Jorge é agente fazendário, ou Marta 

não é professora”. Assim, apenas a alternativa A está correta. 

Questão 22 - Gabarito mantido. 
A resolução da questão dar-se-á conforme apresentação da tabela a seguir: 

 

     
V V F F F 

V F F F F 

F V V V F 

F F V F V 

 
Assim, a porcentagem de V em relação ao total de valores lógicos da tabela é dada por 8/20 = 40%. 
Portanto, apenas a alternativa C está correta. 

 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
De acordo com o enunciado e segundo a lógica, ilustra-se a situação apresentada na questão, onde há duas 
possibilidades para a segunda afirmação (conjunto verde – jovens): 

 
Somente será verdade, o que sempre ocorrer (em ambas situações I e II). Assim: 
A alternativa A está incorreta, pela situação I. 
A alternativa B está incorreta, pela situação I. 
A alternativa C está incorreta, pela situação I. 
A alternativa D está correta, pelos asteriscos em ambas situações. 
A alternativa E está incorreta, pelos asteriscos.  
Assim, apenas a alternativa D está correta e mantém-se o gabarito. 
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Questão 24 - Gabarito Mantido. 

Segundo o conteúdo programático de média, temos que (3+5+3+6+x) / 5 = 4,4. Resolvendo o cálculo obtemos 

que x = 4. Portanto, a nota do estudante está expressa unicamente na alternativa C. 

Questão 26 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria dos conjuntos, o dispositivo que representa a situação enunciada é: 

 

Portanto, a única alternativa correta é a expressa na letra D. 

 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria de juros simples, temos que M = 8000*(1 + 0,0225*8) = 9440. Portanto, a única alternativa 
correta é a expressa na letra C. 
 

Questão 28 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado e os cálculos de porcentagem, temos que 0,75*(A + 1,6A) = 156. De onde, descobrimos 
que A = 80 e, consequentemente B = 128. Portanto, o preço do produto A é de R$ 80,00 e a única alternativa 
correta é a expressa em A. 

 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Devemos resolver a seguinte regra de três simples que é inversa: 
12 alunos --- 240 minutos 
15 alunos --- x 
x = 192 minutos. 
Logo, seriam diminuídos 48 minutos do tempo da situação inicial.  
Portanto, a única alternativa correta está expressa em D. 

 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Segundo o princípio fundamental da análise combinatória, o número total de possibilidades é dado como sendo o 
produto de possibilidades de cada etapa independente. Logo, o total de possibilidades é 3.4.3.2 = 72 
possibilidades. Assim, apenas a alternativa C está correta.  
 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas iguais, desse modo, anula-se o gabarito.  
 
Questão 04 – Gabarito Mantido. 
Trata-se de uma questão de cunho ortográfico e morfossintático, em que a única possibilidade de resposta 
correta – considerando-se a ordem das lacunas – é a que consta da alternativa D, desse modo, mantém-se o 
gabarito. 
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Questão 05 – Gabarito mantido 
A expressão “só que”, empregada na linha 23 do texto em análise, apresenta significado adversativo, desse 
modo, mantém-se o gabarito.  

 
Questão 06 – Gabarito mantido 
A partir da estrita leitura do texto, desconsiderando-se possíveis interpretações livres ou inferências, a 
única alternativa verdadeira é a que afirma que o Brasil é o país que detém o maior número de casos 
de depressão da América Latina. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
A questão é clara quando se refere ao uso de pontuação do texto, sendo as afirmativas I e III incorretas, 
conforme segue: 
I - No título, após os dois-pontos, não se emprega inicial maiúscula. 

II - A vírgula da linha 07 é empregada devido à antecipação de uma oração subordinada. 
III - As vírgulas das linhas 35 e 36 não marcam o emprego de um vocativo. 

Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 10 – Gabarito mantido 
A pontuação está correta apenas na passagem De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de 
pessoas com depressão subiu de forma exponencial no mundo todo, dado que deve ser encarado como o 
indicativo de um grave problema de saúde psíquica, e não apenas como um problema sutil, de menor 
importância, que não gera consequências mais drásticas para as pessoas acometidas por essa enfermidade. 
Nas demais alternativas, há problema de emprego indevido de sinal de pontuação, ou omissão, ou ainda 
problema de estrutura frasal decorrente de erro de pontuação (frase fragmentada). 

 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao adicional por tempo de serviço segundo 
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Triunfo. As alternativas “A”, “B”, “D” e “E” estão 
incorretas, uma vez que divergem do percentual disposto no art. 86, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município de Triunfo. A única alternativa que vai de encontro com o percentual disposto no artigo do referido 
diploma legal é a letra “C”, razão pela qual deve ser assinalada como correta. O enunciado da questão versa 
sobre o adicional por tempo de serviço, razão pela qual não é possível traçar analogias. Desse modo, fica 
mantido gabarito preliminar. 

 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 27 – Gabarito anulado. 
Não ficando claro que a nota da Amanda seria de 0 a 11, o enunciado da questão prejudica a resolução do 
cálculo, desse modo, anula-se o gabarito.  

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO  
 
AGENTE FAZENDÁRIO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Em consonância ao que é solicitado no enunciado da questão, e de acordo com o Código Tributário Municipal, a 
alternativa de letra “D” transcreve o que encontramos no artigo 67, inciso II. As demais alternativas não 
contemplam os conceitos do artigo mencionado, portanto, fica mantido o gabarito da questão.  

 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Conforme Código Tributário Nacional, os tributos são administrados pelos seguintes entes: 
Município: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, conforme artigo 32. 
Estados e Distrito Federal: Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, 
conforme artigo 35. 
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União: Imposto sobre Exportação, conforme artigo 23. Imposto sobre produtos industrializados, conforme artigo 
46. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conforme artigo 85. Diante disso, a única alternativa que 
vincula corretamente ao que é solicitado no enunciado da questão, é a alternativa de letra D, ficando mantido o 
gabarito preliminar. 
 
 
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que solicita e a alternativa E é a única correta, pois contempla as 4 assertivas corretas, 
quais sejam: I, II, IV e V. Vejamos:  
A assertiva I é correta, pois, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos, “A avaliação do aluno, a ser realizada pelo professor e pela escola, é redimensionadora da ação 
pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, (…)” 
A assertiva II está correta, de acordo com as mesmas diretrizes, pois “A avaliação contínua pode assumir várias 
formas, tais como a observação e o registro das atividades dos alunos, sobretudo nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, trabalhos individuais, organizados ou não em portfólios, trabalhos coletivos, exercícios em classe e 
provas, (…) 
A assertiva IV também está correta, visto que, pelas mesmas Diretrizes, “A avaliação do aluno, a ser realizada 
pelo professor e pela escola, é redimensionadora da ação pedagógica (…)” 
E a assertiva V está correta porque as Diretrizes afirmam que  “A avaliação do aluno, a ser realizada pelo 
professor e pela escola, é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica.” 
Sendo assim, apenas a assertiva III está incorreta, já que, conforme as Diretrizes: “Quanto aos processos 
avaliativos, parte integrante do currículo, há que partir do que determina a LDB em seus artigos 12, 13 e 24, 
cujos comandos genéricos prescrevem o zelo pela aprendizagem dos alunos, a necessidade de prover os meios 
e as estratégias para a recuperação daqueles com menor rendimento e consideram a prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos”. 
Todas assertivas da referida questão foram redigidas com base na bibliografia do Edital, Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, sendo assim, mantém-se o gabarito preliminar da 
questão. 

 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo programático determinado para o cargo e a obra indicada na 
bibliografia do Edital, em sua 2ª edição, qual seja: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Aula: Gênese, dimensões, 
princípios e práticas. 2ed. São Paulo: Papirus, 2011. 
A única resposta correta é a alternativa de letra D, sendo essa: V – F – V – V – F. Vejamos: 
A primeira assertiva é verdadeira, pois, segundo a autora: “A aula é constituída de um sistema complexo de 
significados, de relações e de intercâmbios que ocorrem num cenário social que define as demandas de 
aprendizagem.” 
A segunda assertiva é falsa, porque, de acordo a autora: “O que acontece na aula é muito mais do que ordem de 
transmissão e recepção de informação. Não se trata de um processo de ida e volta de informações.” 
A terceira assertiva é verdadeira, uma vez que a autora afirma que: “A aula é constituída de um sistema 
complexo de significados, de relações e de intercâmbios que ocorrem num cenário social que define as 
demandas de aprendizagem. E o professor, como organizador do professor didático, tem de ser o mediador 
dessa ação.” 
A quarta assertiva é verdadeira, visto que a autora assevera que: “E o professor, como organizador do professor 
didático, tem de ser o mediador dessa ação. A ação é transitiva, não reflexa.” 
A quinta assertiva é falsa, de acordo com o que assevera a autora: “As novas tecnologias da informação e 
comunicação têm mostrado eficácia no processo de informar.” Diante do exposto, fica mantido o gabarito 
preliminar da questão.  
 
 
ADVOGADO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do candidato em relação as normas gerais de direito tributário aplicáveis 
à União, Estados e Municípios (Lei n° 5.172/1966), sobre o prazo para fornecimento da certidão negativa. As 
alternativas “A”, “B”, “C” e “E” estão incorretas, vistos que divergem do prazo disposto no art. 205, Parágrafo 
único, da Lei n° 5.172/1966, sendo que a única alternativa que apresenta prazo em conformidade com o disposto 
no artigo do referido diploma legal é a letra “D”, razão pela qual deve ser assinalada como correta. Assim, fica 
mantido o gabarito preliminar. 
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Questão 32 – Gabarito mantido.  
A questão requer o conhecimento do candidato acerca das regras da fase externa do pregão. O enunciado 
solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA. Dessa forma, as alternativas “A”, “B”, “C” e “E”, não 
devem ser assinaladas, visto que estão corretas, conforme art. 4º, XIII, XI, VIII, X, respectivamente, da Lei nº 
10.520/2002. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não 
será inferior a 8 (oito) dias úteis, e não corridos (art. 4º, V, da Lei nº 10.520/2002), conforme constou na 
alternativa “D”, razão pela qual está incorreta. Desse modo, fica mantido o gabarito preliminar. 

 
 
ARQUITETO 
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
Conforme descrito na Lei Complementar nº 05, de 2006. Institui a revisão do Plano Diretor do Município do 

Triunfo, e suas atualizações, bibliografia utilizada para elaboração da questão, as alternativas C e D estão 

corretas, deste modo, anula-se a questão. 

Questão 37 – Gabarito mantido. 
Conforme descrito no Código de Obras do Município de Triunfo, Lei nº 411/1980 e suas atualizações, bibliografia 
utilizada para elaboração da questão: 
A alternativa “A” está correta, pois, conforme art. 13, durante a construção, qualquer modificação introduzida 
deverá ser submetida à aprovação da Prefeitura, em novas plantas contendo detalhamento das modificações 
previstas. 
A alternativa “B” está incorreta, pois, conforme art. 3, somente os profissionais legalmente habilitados poderão 
assumir a Responsabilidade Técnica dos Projetos, cálculos, especificações e da execução das obras. 
A alternativa “C” está incorreta, pois, conforme art. 17, a concessão de licença para construção, reconstrução 
reforma ou ampliação não isenta o imóvel ou o lote do Imposto Predial ou Territorial, durante o prazo que 
durarem as obras. 
A alternativa “D” está incorreta, pois, conforme art. 10, no caso de reformas ou ampliação, deverá ser observado 
a seguinte convenção de cores; cor natural de cópia heliográfica para as partes existentes e a conservar; 
amarela para as partes a serem demolidas; e vermelha para as partes novas ou acrescidas. 
A alternativa “E” está incorreta, pois, conforme art. 10, a Planta de situação e localização deverá obedecer o 
seguinte: situação - (implantação do lote pelas suas dimensões distâncias à esquina mais próxima, indicação de 
pelo menos duas ruas adjacentes, indicação do Norte, magnético, meio-fio, postes e arborização, em escala 
1:2000. (implantação do lote do sítio urbano); e localização - (implantação do prédio no lote): deverá caracterizar 
a locação da construção, indicando as cotas em relação às divisas, bem como às construções já existentes no 
lote, em escala 1:200. 

 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Conforme descrito no livro KEELER, Marian; BURKE, Bill. Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. (pág. 08, 09 e 10), bibliografia utilizada para elaboração da questão, apresentada 
junto à bibliografia sugerida do edital: 
A alternativa de letra “B”, é a única com a sequência correta com as medidas de projeto para a preservação da 
água. Sendo os tipos de aparelhos hidrossanitários um fator referente à redução do consumo de água na 
edificação. Os sistemas de irrigação e o controle de erosão fatores referentes à redução do consumo de água 
nos jardins. Sendo a coleta e armazenagem das águas pluviais e o uso de água condensada dos sistemas de 
climatização, fatores referentes à reciclagem de água in loco. Diante disso, fica mantido o gabarito preliminar da 
questão. 
 
 
BIÓLOGO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Conforme o enunciado, a Teoria da Evolução de Charles Darwin foi complementada pela Teoria Sintética da 
Evolução ou Neodarwinismo, que surgiu no século XX, considerando descobertas no campo da Genética. A 
questão pede que sejam analisadas as ideias inéditas na teoria de Darwin. Dessa forma: 
I- Especiação: descoberta realizada após a Teoria de Darwin, portanto inédita a ela. 
II- Mutação: descoberta realizada após a descoberta dos genes, portanto inédita para Darwin. 
III- Recombinação genética: descoberta realizada após a Teoria de Darwin, portanto inédita a ela. 
IV- Herança dos caracteres adquiridos: proposta realizada por Lamarck, em sua teoria anterior a Darwin. Não é 
concebida no Darwinismo e no Neodarwinismo. 
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V- Seleção natural: descoberta realizada por Darwin, sendo a base da sua teoria. Esta ideia também está 
elencada no Neodarwinismo. Dessa forma, as afirmativas I, II e III são as ideias propostas pelo Neodarwinismo, 
inéditas na Teoria de Darwin, ficando mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida no presente edital (FEJERSKOV, O.; NYVAD, B; KIDD, E. Cárie dentária: 
fisiopatologia e tratamento– 3ª.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017), uma sondagem do índice 
periodontal comunitário (IPC) deveria ser usada para verificar o diagnóstico quando uma lesão tem uma 
“cavidade inconfundível, esmalte socavado ou assoalho ou parede detectavelmente amolecida.” Ao focar apenas 
as cavidades evidentes, a abordagem da OMS para o diagnóstico das cáries ignora a oportunidade de 
intervenções não operatórias. O enunciado da questão é claro no que se pede e o texto base não possui 
influência na alternativa considerada como correta, sendo assim, fica mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

Segundo a bibliografia sugerida no presente Edital (SOARES, I. J. Endodontia: técnicas e fundamentos – 2. ed. – 
Porto Alegre: Artmed, 2011), alterações em decorrência de cáries, da idade, de calcificações, etc., vão exigir que 
a forma de conveniência seja adaptada às características da câmara pulpar do dente em tratamento. Sendo 
assim, permanece mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 

Segundo bibliografia sugerida no presente edital (ESTRELA C. Endodontia laboratorial e clínica. São Paulo : 
Artes Médicas, 2013. (ABENO : Odontologia Essencial : parte clínica), “Estrela e colaboradores, avaliando a dor 
e testes de vitalidade para o diagnóstico da inflamação pulpar, afirmaram que, diante das inúmeras dificuldades 
para o correto estabelecimento do diagnóstico clínico, as características da dor, o teste de vitalidade e o exame 
radiográfico não são precisos ao determinar processos reversíveis ou irreversíveis da polpa dentária inflamada. 
Desse modo, as características de processos reversíveis ou irreversíveis deveriam estar englobadas no 
prognóstico, e não no diagnóstico.” Sendo assim, permanece mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 

Segundo bibliografia sugerida no presente edital (BARATIERI, L. N., et al. Odontologia restauradora: 
fundamentos e técnicas, volumes 1 e 2 - São Paulo: Santos, 2018) está escrito: “Assim, acúmulos grosseiros de 
adesivo, comuns em regiões como os ângulos internos do preparo, devem ser removidos com pincéis 
descartáveis secos, antes da aplicação do jato de ar.” Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

Segundo bibliografia sugerida no presente edital (LANG, N. P., LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e 
implantologia oral - 6. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018) é apresentado que: “Esse diagnóstico 
(gengivite) é aplicado nos dentes exibindo BoP (sigla que representa sangramento à sondagem, do inglês 
bleeding on probing). A profundidade do sulco geralmente permanece em 1 a 3 mm, independentemente do nível 
da inserção clínica.” Sendo assim, permanece mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

Segundo bibliografia sugerida no presente edital (STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 2002), na seção “Aspectos derivativos”, do capítulo 13, está 
relacionada à competência cultural com “Prestação de serviços especiais para atender necessidades culturais”. 
 
 

CONTADOR 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
É descabido imputar o vício do termo dias úteis, visto que o enunciado não é uma réplica do dispositivo legal. 
Desse modo, mantém-se o gabarito.  

 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
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Execução: Fundação La Salle 

As assertivas I e II estão incorretas, pois, a atualização da Norma estabeleceu que intermitência, frequência e 
ciclos devem observar outras recomendações normativas, o que não é considerado nesse caso. Não havendo 
nenhuma alternativa que considere apenas a afirmação III a correta, anula-se a questão.  

 
 
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO – ORIENTADOR 
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
Existem divergências quanto à idade do surgimento do pensamento lógico, desse modo, anula-se a questão. 

 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão está em conformidade com o autor citado em seu enunciado e a alternativa de letra C preenche 
corretamente às lacunas disponíveis para essa finalidade. Sendo assim, fica mantido o gabarito preliminar.  

 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro no que se pede, portanto, todas as afirmações apresentadas estão de acordo com os 
motivos que levam os alunos a evasão escolar, razão pela qual fica mantido o gabarito preliminar da questão.  

 
 
ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO – SUPERVISOR  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo, não sendo um limitador de 
fonte de pesquisa sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar também outras referências bibliográficas 
na elaboração das questões das provas objetivas, observado o conteúdo programático deste Edital. A questão 
está em conformidade com o conteúdo programático apresentado no edital, sendo o enunciado claro no que se 
pede. A única assertiva falsa é a terceira, pois em tempos de globalização, como demonstrado por diversos 
estudos, a educação figura com uma dupla dimensão: primeira, ela é considerada como fator de 
desenvolvimento econômico; segunda, a educação escolar tem sido associada a mecanismos de contenção da 
pobreza. 

 
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois está de acordo com a portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998.  
A questão refere sobre as diretrizes, que está exatamente de acordo com a portaria em questão.  
A alternativa “B” está incorreta, pois são prioridades explicitadas na portaria nº 596 e não diretrizes.  
A alternativa “C” está incorreta, pois na Portaria nº 396 está descrito como diretriz a “reorientação”   da 
assistência farmacêutica e não apenas a assistência farmacêutica. A alternativa “D” está incorreta, pois está 
descrito como prioridades e seus subitens explicitados na portaria em questão e não diretrizes.  
A alternativa “E” está incorreta, essa alternativa refere-se a prioridades explicitadas nesta portaria em questão e 
não como diretrizes.  

 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede e, de acordo com “As bases farmacológicas da terapêutica de 
Goodman e Gilman”, a linha de tempo de progressão da doença e sua relação com a terapia de antimicrobianos 
tem estágios que iniciam como: 
- terapia profilática que é aplicada na ausência de infecção que é o caso da questão abordada. 
- terapia preventiva é aplicada mediante a presença de infecção, fato que não se aplica na questão abordada. 
Desse modo, fica mantido o gabarito da questão.  

 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
De acordo com a bibliografia de William E Prentice (Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 4. ed. São 
Paulo), o autor cita: “Enquanto a corrente de alta voltagem também pode ser utilizada no controle da dor, ela não 
é a corrente da modulação". Diante do exposto, correntes de alta voltagem não são correntes para modulação da 
dor, não havendo alternativa passível de ser considerada correta, anula-se a questão.  
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Execução: Fundação La Salle 

Questão 39 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia de Patrícia M Davies (Hemiplegia - Tratamento para pacientes após AVC e outras 
lesões cerebrais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008), (Cap 5 – A fase aguda – posicionamento e movimento na 
cama e na cadeira de rodas), a autora cita: “O posicionamento sobre o lado afetado é a mais importante de todas 
as posições e deve ser feito desde o começo. A hipertonia se reduz, ao mesmo tempo, é estimulada a percepção 
consciente do lado lesado, porque o peso do paciente o pressiona firmemente contra a base de apoio.” Na fase 
aguda do AVE e quando há movimentação voluntária mínima de alguns grupos musculares, podem ser 
observados aumento de tônus muscular. 
 
 
GEÓLOGO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A assertiva “A” está incorreta, pois a temperatura de extrusão das lavas básicas está no intervalo entre 1000º e 
800ºC. 

A assertiva “B” está incorreta, pois as vesículas são decorrentes da presença de voláteis e degaseificação da 
lava e não do resfriamento rápido. 
A assertiva “C” está incorreta, pois a fluidez das lavas básicas decorre do seu baixo conteúdo de voláteis e alta 
temperatura de extravasamento. 
A assertiva “D” está incorreta, pois os voláteis não inibem a cristalização dos minerais, não tem relação com a 
textura afanítica, que é resultado do resfriamento rápido e a questão não especifica qual o tipo de feldspato. 
A assertiva “E” está correta, pois como destacam Press et al. (2006) os derrames de lavas basálticas podem 
irromper de quatro formas principais (basaltos de platô, pahoehoe, aa e lavas em almofada) sendo o conteúdo de 
sílica baixo um dos condicionantes da fluidez necessária para formar esses tipos de derrames. 

 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A primeira assertiva está incorreta, pois na etapa da pesquisa um dos documentos do setor mineral a ser 
entregue é o relatório de pesquisa, documento de avaliação de viabilidade técnica e econômica (conceitual). 
A segunda assertiva está correta, segundo literatura indicada no enunciado da questão, que estabelece entre os 
critérios para fechamento ou desativação de uma mina está a comprovação de exaustão do jazimento ou 
inviabilidade do aproveitamento (através da Solicitação de caducidade da concessão) .  
A terceira assertiva está correta, segundo literatura indicada no enunciado da questão, que o plano de pesquisa 
dá consistência aos trabalhos frente à avaliação pretendida durante a fase de planejamento do empreendimento.  
A quarta assertiva está correta, segundo literatura indicada no enunciado da questão, onde está estabelecido 
que a elaboração de um plano de aproveitamento econômico é um projeto básico de engenharia. 
A quinta assertiva está incorreta, pois durante a operação um dos documentos exigidos é o relatórios anuais de 
lavra (RAL) e acompanhamento do aproveitamento do jazimento dentro da técnica, das leis e das normas. 

Desse modo, a única alternativa correta é a B, mantendo-se o gabarito.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A assertiva “I” está correta, pois as rochas granodioríticas e tonalíticas conforme o Diagrama QAPF da IUGS 
possuem mais de 65% de plagioclásio em sua composição. 
A assertiva “II” está incorreta, pois todas as rochas em questão têm o mesmo conteúdo modal de quartzo: entre 
60 e 20% conforme o Diagrama QAPF. 

A assertiva “III” está incorreta, pois o Diagrama QAPF não contempla o percentual de máficos na classificação 
das rochas com M<90. 
A assertiva “IV” está correta, pois tanto o sienoganito como o mozogranito pertencem ao campo dos granitos, 
com conteúdo de quartzo entre 20 e 60%. Porém o sienogranito tem conteúdo modal de plagioclásio entre 10 e 
35% enquanto o monzogranito tem percentual modal de plagioclásio entre 35 e 65%, de acordo com o Diagrama 
QAPF. 

 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 31 – Gabarito anulado.  
Não mencionando a qual ano se refere o status sanitário do Estado do Rio grande do Sul com relação à Febre 
Aftosa, o enunciado da questão prejudica sua resolução, por este motivo, anula-se o gabarito preliminar.  

 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
É correto afirmar que o vírus parvovirose pode permanecer no ambiente por meses ou anos, estando suprimida a 
palavra “meses” da afirmação II, podendo haver interpretação dúbia, anula-se o gabarito preliminar da questão.  
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Execução: Fundação La Salle 

 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia “Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer” (ABREU, 2016), as 
Regras de ouro da OMS são: 
1. Escolher os alimentos processados quanto à segurança. 
2. Cozinhar completamente o alimento. 
3. Consumir imediatamente alimentos cozidos. 
4. Armazenar alimentos cozidos cuidadosamente. 
5. Reaquecer completamente os alimentos cozidos. 
6. Evitar contato entre alimentos crus e cozidos. 
7. Lavar as mãos repetidamente. 
8. Manter todas as superfícies da cozinha meticulosamente limpas. 
9. Proteger os alimentos de insetos, roedores e outros animais. 
10. Usar água limpa. 
Diante das opções deliberadas na questão, apenas a alternativa de letra D corresponde às regras de ouro da 
OMS, ficando mantido o gabarito preliminar.  
 

Questão 40 – Gabarito mantido. 
Segundo as bibliografias “Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do SUS” 
(MS, 2016) e Nutrição: da gestação ao envelhecimento” (VITOLO, 2015), a MNA

®
 é constituída por 18 questões 

que se dividem em duas partes: Na primeira estão contidas seis perguntas, relativas à avaliação da ingestão 
alimentar, perda de peso nos últimos três meses, mobilidade, ocorrência de estresse psicológico ou doença 
aguda recente, problemas neuropsicológicos e Índice de Massa Corporal (IMC); a segunda é constituída por 
avaliação global abordando questões relacionadas ao estilo de vida, medicamentos, saúde do idoso, medidas 
antropométricas (circunferência do braço – CB – e da panturrilha – CP) e investigação alimentar, como o número 
de refeições consumidas, ingestão de líquidos e de alimentos. Sendo assim, resultados de exames laboratoriais, 
circunferência abdominal, e área muscular do braço não fazem parte desse instrumento. 

 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS 
 
Questão 33 – Gabarito anulado. 
Ao mencionar que o Singônio é uma Gimnosperma, o candidato é induzido a erro, visto que esta planta faz parte 
do grupo das Angiospermas. Desse modo, anula-se a questão.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A questão leva em consideração a possibilidade de ser concebida uma mulher daltônica. Considerando-se a 
possibilidade de uma mulher nascer daltônica, tem-se as seguintes possibilidades: 
O daltonismo é uma herança ligada ao sexo, que se manifesta como recessiva no cromossomo X. Desta forma, 
a mulher somente será daltônica se tiver dois cromossomos X com o gene de daltonismo. Já o homem será 
daltônico se tiver um gene recessivo no cromossomo X, visto que ele possui somente um cromossomo X e um 
cromossomo Y. 
Segue a análise de cada afirmativa: 
A letra A está incorreta porque se a mulher daltônica tiver um filho com um homem normal, não nascerão 
meninas daltônicas, visto que precisam de dois genes recessivos. A afirmativa ainda traz que o homem é normal 
portador, o que é impossível acontecer. 
A letra B está correta porque uma menina somente será daltônica se herdar dois genes: um da mãe e um do pai. 
Se a mãe for daltônica ou portadora de daltonismo, a filha pode herdar um gene recessivo. Se o pai for daltônico, 
a filha também herdará um gene dele, o que a tornará daltônica. 
A letra C está incorreta, porque trata somente de um dos casos da menina ser daltônica. Dessa forma, não leva 
em consideração o fato da menina ser daltônica caso sua mãe seja normal portadora e o pai daltônico. 
A letra D está incorreta porque não poderá nascer uma menina daltônica de pai daltônico e de mãe normal, sem 
casos de daltonismo na família, visto que ela precisa de dois genes (1 do pai e um da mãe) para nascer com 
esta característica. 
A letra E está incorreta porque não poderá nascer uma menina daltônica somente com o pai daltônico, visto que 
ela precisa de dois genes para ter esta característica.  
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
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Execução: Fundação La Salle 

A questão está de acordo com o conteúdo programático apresentado no Edital de Abertura, a qual se refere à 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desse modo, fica mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida, os cristãos novos estiveram entre os primeiros donos de engenho de 
açúcar no Brasil Colônia, independentemente do local e dos motivos pelos quais chegaram neste território. Bóris 
Fausto, 2006, informa que “Cristão-novos estiveram bem representados entre os primeiros senhores de engenho 
baianos”, sendo assim: 
A alternativa A está incorreta, visto que, de fato, nas décadas de 1550 e 1560, praticamente não havia 
escravizados africanos no Nordeste. 
A alternativa B está incorreta, visto que, de fato, o grupo mais numeroso de homens livres cujas atividades 
ligavam-se ao engenho era o dos plantadores de cana. As mais árduas ficavam com pessoas escravizadas.  
A alternativa C está correta, pois os cristãos-novos figuravam entre os primeiros donos de engenho. Segundo o 
autor, entre os anos 1587 a 1592, de 41 engenhos,12 pertenciam a cristãos-novos. 
A alternativa D está incorreta, visto que, de fato, o trabalho nas fornalhas e caldeiras era considerado também 
um castigo para os rebeldes. 
A alternativa E está incorreta, visto que, de fato, os senhores de engenho formavam uma aristocracia de riqueza 
e poder, mas não uma nobreza hereditária, pois os títulos de nobreza concedidos pelo Rei não passavam aos 
herdeiros. 

 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas corretas, desse modo, anula-se o gabarito.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
O gabarito se mantém, pois, segundo a bibliografia, os ideais que estavam marcados no período eram o 
liberalismo, o positivismo, o socialismo e o anarquismo (CARVALHO, 2019, p. 42). Apesar do autor mencionar o 
comunismo, na página 57 da mesma obra, ele indica que se tratava do anarquismo-comunismo, sendo atrelado 
aos ideais anarquistas, segundo o autor. Desse modo, mantém-se o gabarito. 
 

Questão 37 – Gabarito mantido. 
O gabarito se mantém, pois todos os termos utilizados, como mudanças, permanências, abstração e expectativa, 
constam na bibliografia sugerida. Sendo assim, as alternativas estão de acordo com o que o texto base informa.  
A) Está incorreta, pois o tempo do relógio ou tempo do calendário pode ser considerado o resultado de um 
conjunto de processos históricos que engloba a definição das unidades de tempo. 
B) Está incorreta, pois o tempo social é o tempo próprio de uma sociedade ou cultura. 
C) Está incorreta, pois o tempo histórico é a forma pela qual historiadoras e historiadores recortam 
temporalmente os temas que estudam, criam periodizações e pensam em mudanças e permanências ao longo 
dos períodos. 
D) Está incorreta, pois o tempo do calendário envolve a abstração da ideia de tempo e a precisão na sua 
medição. 
E) Está correta, pois  tempo social, segundo Fontoura,  refere-se à maneira pela qual um grupo relaciona-se com 
o presente, com a experiência, e com a expectativa, que se vincula ao futuro. 

 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
Em Eyler (2014), encontramos a afirmação de que o oikós se configurava enquanto uma esfera desigual, onde, 
então, não se pode ser aplicado o termo de isonomia. Por conta disso, o gabarito se mantém. 
A) Correta, pois no oikós, não podemos perceber a aplicação do termo de isonomia, que indica a possibilidade 
dos cidadãos viverem  plenamente a lei e a excelência humana. 
B) Incorreta, pois os gregos construíram alguns conceitos como liberdade, democracia e política, segundo a 
bibliografia.  
C) Incorreta, pois a pólis era, de fato e segundo a autora, a única forma de vida que poderia garantir a liberdade 
dos homens cidadãos. 
D) Incorreta, pois, de fato, a esfera do oikós, era um campo no qual os homens não eram livres pelo fato de 

existirem relações desiguais.  
E) Incorreta, visto que os gregos, segundo a autora, sabiam que eram gregos pois podiam se reconhecer em 
toda a extensão da Hélade. 

 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
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O gabarito se mantém, visto que as alternativas foram retiradas, exceto a letra C, exatamente como são citadas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013, p. 17).  
A) Incorreta, pois um dos princípios é a igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso 
na escola. 
B) Incorreta, pois um dos princípios é o respeito à liberdade e aos direitos. 
C) Correta, visto que, não há, nos princípios propostos, a ideia de predominância das instituições públicas de 
ensino em relação às privadas, e sim a coexistência. 
D) Incorreta, pois a gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e normas dos sistemas de 
ensino, se configura também como um dos princípios citados.  
E) Incorreta, pois também a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é citada 
enquanto um princípio. 

 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão, bem como suas alternativas, estão expostos de forma clara e não abrem margem para 
erros de interpretação, visto que a única opção considerada “falsa”, se coloca de forma oposta ao que a 
bibliografia sugerida apresenta sobre a origem do mundo das ideias, visto que, ainda segundo a bibliografia 
indicada, o conhecimento, o mundo das ideias, não resulta de uma contemplação passiva da natureza, mas 
surge como forma e produto da transformação ativa da natureza pelo trabalho. Desse modo, mantém-se o 
gabarito.  

 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II- INGLÊS 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão solicita que o(a) candidato(a) analise as palavras entre aspas “no contexto em que se 
encontram”. Ambas as palavras “including” (l. 4) and “outstanding” (l. 7) terminam em “ing”, um sufixo comum na 
língua inglesa, que pode também indicar formas verbais. No entanto, no contexto em que se encontra, a palavra  
“including” é uma preposição, está seguida por um grupo nominal (“free college) e pode ser traduzida por 
“incluindo”. Já a palavra “outstanding” é um adjetivo, está seguida por um grupo nominal (student debt levels) e 
pode ser traduzida  por “pendente” ou “significativo”. Não havendo inconformidade nas alternativas deliberadas, 
fica mantido o gabarito preliminar.  

 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Primeiramente, não é possível supor o valor do comprimento de FD e determinar o valor de x. Isto, pois 
assumindo um valor para este comprimento, encontraríamos o valor de x que se adeque à situação, 
desconsiderando a informação de que BD = 5x + 5/2. 
A resolução correta é: 
 

 

 
 

Dividindo toda fração da direita por 2,5, temos: 
 

 

 

 

 
 

Como x é uma medida, temos que x = 8. 
Portanto, 
 

 
 

Assim, a única alternativa correta está expressa em D.  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS 
 
Questão 34 – Gabarito Mantido 
De fato, a questão em pauta solicita do candidato uma leitura minuciosa do texto apresentado, que o leve à 

compreensão adequada apenas das ideias EXPOSTAS (grifo do candidato), sem inferências a outras obras ou 

textos. No texto em análise, o linguista Marcos Bagno não afirma que o domínio da língua culta é um instrumento 

de ascensão social; esse é inclusive um mito que o mesmo autor rompe em sua obra “Preconceito Linguístico: o 

que é, como se faz”. O autor também não afirma que as pessoas de classes sociais mais baixas ou negras não 

dominam a língua portuguesa: ele apenas refere-se a uma “acusação” dessa natureza, obviamente distorcida. 

Por fim, Marcos Bagno aponta sim uma ineficácia metodológica, porém não fala em dificuldade de comunicação 

após uma etapa específica do ensino básico. 

 
PSICÓLOGO 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro no que se pede, solicitando ao candidato conhecimentos acerca das temáticas de testes 
psicológicos, apresentados no capítulo específico no livro Avaliação psicológica: aspectos teóricos e práticos 
(Lins e Borsa, 2017).  O autor foi utilizado para referenciar a questão, ressaltando que é dada como verdadeira a 
alternativa que confere com o que o autor descreve como conceituação, mesmo que ele venha acrescentar mais 
dados no transcorrer do texto, e como falsa, a alternativa que está em desacordo com as conceituações do 
autor, que ficarão claramente definidas a seguir: 
O primeiro conceito é falso porque afirma que os testes psicológicos tem o objetivo de classificar as 
subjetividades humanas em processos neuro fisiopsicológicos, ou seja, que a complexidade que envolve a 
psiquismo humano poderia ser reduzida ao aparelho neuro-cerebral e seu funcionamento, o que pode ser 
executado a partir de exames laboratoriais, e isto não é  o que os autores afirmam no conceito postulado. 
O segundo conceito é verdadeiro, visto que foi transcrito ipsis litteris conforme apresentado pelos autores. 

O terceiro conceito é verdadeiro, já que o conceito recortado do texto até onde foi transcrito é absolutamente 
igual, portanto, verdadeiro. Não se trata de uma questão de entendimento do conceito passível de dúbia 
interpretação, mas sim, de uma questão para analise do conceito posto como verdadeiro ou falso de acordo tal 
qual apresentado no texto do autor.  
O quarto conceito é verdadeiro, visto que foi transcrito ipsis litteris conforme apresentado pelos autores. 
O quinto conceito é falso visto que ocorreu, propositalmente, o nome do órgão competente para regulamentação 
dos testes psicológicos, razão pela qual é Falsa.  
Desse modo, mantém-se o gabarito. 
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