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MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO /RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2020 
 

AVISO Nº 14 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO 

 
 

O Prefeito do Município de São Leopoldo/RS, juntamente com a Fundação La Salle, tornam público, 
por este Aviso, o que segue: 
 
 
1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO III  
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 09 - Gabarito mantido. 
Analisando as asserções uma a uma:  
I – No primeiro parágrafo do texto é indicada a porcentagem de pessoas que não sabem reconhecer 
uma notícia falsa. A pergunta, no entanto, questiona qual a porcentagem de argentinos que não 
conhece o significado da expressão fake news, o que não é mencionado, uma vez que, no segundo 
parágrafo, temos apenas dados individualizados do Peru e do Brasil. 
II – No terceiro parágrafo, é citado o percentual de brasileiros e peruanos. 
III – A pergunta é respondida no primeiro parágrafo: 62%. 
Diante disso, o gabarito permanece mantido.  
 
Questão 12 - Gabarito mantido. 
Nas linhas analisadas, caso a palavra “informações” fosse substituída por “informação”, para fins de 
concordância, outras três palavras sofreriam alterações, a saber: “as”, “fazem” e “compõem”.  Desse 
modo, mantém-se o gabarito.  
 
 
Legislação 
 
Questão 18 - Gabarito mantido. 
Na forma do disposto no caput do art. 5º da Constituição Federal, são direitos individuais e coletivos a 
liberdade, a propriedade e a igualdade, dentre outros. O direito à educação, à alimentação e ao 
trabalho são direitos sociais, expressamente previstos no art. 6º da Constituição Federal. 
 
Questão 21 - Gabarito mantido. 
A primeira assertiva é falsa, uma vez que está em desacordo com a previsão legal do art. 89, inc. VII, 
da Lei Orgânica de São Leopoldo, que estabelece a necessidade de lei para instituir ou aumentar 
tributo. 
 
Questão 22 - Gabarito mantido. 
A assertiva I está correta, pois está em conformidade com a previsão do parágrafo único do art. 49 do 
Estatuto dos Servidores Públicos de São Leopoldo (Lei municipal nº 6.055/2006). 
A assertiva II está correta, porquanto está de acordo com o disposto no art. 50 do Estatuto dos 
Servidores. 
A assertiva III está incorreta, pois está em literal desconformidade com o disposto no art. 52 do 
Estatuto. 
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A assertiva IV está incorreta em razão da previsão do art. 53 do Estatuto dos Servidores Públicos, 
que prevê o direito ao percebimento da função gratificada no caso de férias pelo servidor público que 
a exerça.  
 
Questão 25 - Gabarito mantido. 
O enunciado solicita ao candidato que identifique a alternativa INCORRETA, sendo assim: 
A alternativa de letra A está correta, pois está em conformidade com o disposto no art. 110 do 
Estatuto dos Servidores Públicos de São Leopoldo (Lei municipal nº 6.055/2006). 
A alternativa B está correta, pois está em conformidade com o disposto no §2º do art. 111 do Estatuto 
dos Servidores. 
A alternativa de letra C está correta, porquanto está de acordo com o disposto no caput do art. 114 do 
Estatuto. 
A alternativa D está correta porquanto está em conformidade com o disposto no art. 115 do Estatuto 
dos Servidores.  
A alternativa E está incorreta, pois está em desconformidade com o disposto no §2º do art. 114 do 
Estatuto dos Servidores. Diante disso, fica mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 27 - Gabarito mantido. 
Nessa questão, só é possível afirmar como sempre verdadeiro o que ocorre em qualquer situação 
onde se verificam as duas afirmações verdadeiras citadas. As situações hipotéticas estão 
apresentadas na imagem a seguir: 
 

 
A alternativa A é incorreta, devido aos casos verdes (central e à direita). 
A alternativa B é incorreta, devido ao caso verde central. 
A alternativa C é incorreta, devido ao caso verde à esquerda. 
A alternativa D é incorreta, devido ao conjunto vermelho. 
A alternativa E é correta, pois sempre vai existir interseção entre os conjuntos preto e verde (seja qual 
for o caso) e esta será subconjunto de Matemática. Assim, a única alternativa correta é E. 
 
Questão 29 - Gabarito mantido. 
O número de anagramas é dado por (7!2!)/(3!2!) = 10080/12 = 840. Pense que “PD” formam um único 
elemento, tendo, então, 7 elementos para permutar (7!2!) com 3 repetições da letra “O” e 2 repet ições 
da letra “L” (divisão por 3!2!). Assi, o gabarito está correto e deve ser mantido. 
 
 
Informática 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O Microsoft Word é parte integrante do Microsoft Office e possui o Menu Layout, que contém o ícone 
apresentado na questões, sendo utilizado para adicionar ou remover colunas. Desta forma, fica 
mantido o gabarito preliminar. 
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Questão 37 – Gabarito mantido. 
O comando rm, quando utilizado com parâmetros específicos, por exemplo, com a opção -rf, pode ser 
empregado para apagar diretórios e seu conteúdo, sendo assim, fica mantido o gabarito preliminar da 
questão.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Ao acessar o menu Iniciar, em seguida configurações, a única opção que permite a realização de 
backups é “Atualização e Segurança”. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado. 
O ícone “Verificar Acessibilidade” está disponível no menu “Revisão”, permitindo verificar a 
acessibilidade do documento. Desta forma, altera-se o gabarito preliminar para a alternativa de letra B  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO 
 
Lingua Portuguesa 
 
Questão 02 - Gabarito mantido. 
No segundo parágrafo, há verbo pertencente à segunda conjugação, a exemplo de “fazem”, linha 06, 
do infinitivo “fazer” (-er, segunda conjugação). Sendo assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 22 - Gabarito mantido. 
Nessa questão, só é possível afirmar como sempre verdadeiro o que ocorre em qualquer situação 
onde se verificam as duas afirmações verdadeiras citadas. As situações hipotéticas estão 
apresentadas na imagem a seguir: 
 

 
A alternativa A é incorreta, devido aos casos verdes (central e à direita). 
A alternativa B é incorreta, devido ao caso verde central. 
A alternativa C é incorreta, devido ao caso verde à esquerda. 
A alternativa D é incorreta, devido ao conjunto vermelho. 
A alternativa E é correta, pois sempre vai existir interseção entre os conjuntos preto e verde (seja qual 
for o caso) e esta será subconjunto de Matemática. Assim, a única alternativa correta é E. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR (exceto área do 
magistério) 
 
Lingua Portuguesa 
 
Questão 05 - Gabarito mantido. 
A primeira afirmativa é falsa, pois a autora não ratifica tal questão, conforme percebe-se no segundo 
parágrafo do texto.  
A segunda afirmativa é falsa, pois, no texto, em nenhum momento é dito que a literatura reduz o 
conhecimento técnico.  
A terceira afirmativa é verdadeira, pois o pronome possessivo “suas” refere-se à Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências, bem como à Faculdade de Medicina, ambas citadas no texto.  
 
Questão 06 - Gabarito mantido. 
Na linha 05, há sinal indicativo de crase, pois “remete” exige preposição, bem como “relação” admite 
o uso de artigo definido.  
Na linha 06, há sinal indicativo de crase, pois “remete” exige preposição, bem como “Medicina 
Baseada em Narrativa” admite o uso de artigo definido. 
Na linha 07, a crase se faz necessária, pois a locução “podem trazer” exige preposição, bem como 
“prática” admite o uso de artigo definido. 
Na linha 20, a palavra “voltado” exige preposição, bem como “questões” admite o uso de artigo 
definido. Sendo assim, há crase. 
 
Questão 09 - Gabarito mantido. 
Analisando as alternativas uma a uma: 

A) O termo III é um pronome oblíquo; já o termo IV é um artigo definido.  
B) O termo III é um pronome oblíquo. 
C) O termo V possui radical “pacien-“.  
D) O termo IV é um artigo definido. 
E) O termo II, por se tratar de um verbo no plural, possui desinência número-pessoal “-m”. Deste 
modo, fica mantido o gabarito.  
 
 
Legislação  
 
Questão 12 - Gabarito mantido. 
A assertiva IV está correta porquanto está em conformidade com o disposto no art. 165, inc. V, do 
Estatuto dos Servidores Públicos de São Leopoldo (Lei municipal nº 6.055/2006). 
 
Questão 15 - Gabarito mantido. 
A alternativa A está incorreta por estar em desacordo com o disposto no caput do art. 19 do Estatuto 
dos Servidores Públicos de São Leopoldo (Lei municipal nº 6.055/2006). 
A alternativa B está incorreta, porquanto faz uma afirmação que não guarda correspondência com a 
norma legal prevista no parágrafo único do art. 19 do Estatuto dos Servidores, na medida em que 
exclui as demais hipóteses legais de perda do cargo pelo servidor estável.  
A alternativa C está correta por estar em conformidade com o disposto no art. 20 do Estatuto. 
A alternativa D está incorreta por não estar em conformidade com o disposto no §2º do art. 20 da lei 
estatutária. 
A alternativa E está incorreta por estar em desacordo com o disposto no §8º do art. 20 do Estatuto 
dos Servidores.  
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Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 - Gabarito mantido. 
As proposições apresentadas no enunciado são verdadeiras, assim, é preço analisar os casos 
possíveis para encontrar a única situação que pode ser deduzida do enunciado. Importante observar 
que as afirmações são proposições lógicas e é preciso verificar os seus conectivos.  
Supondo que Amanda seja médica, pela terceira afirmação teríamos que Camila é professora. Pela 4ª 

afirmação, teríamos que Bruna é médica. Por fim, pela 5ª afirmação, teríamos que Daniela seria 
médica também. Essa situação não pode ocorrer, devido ao que foi afirmado nos dois primeiros itens. 
Portanto, Amanda não pode ser médica e descobrimos que ela é professora.  
Supondo que Bruna seja professora, teríamos pela última afirmação que Daniela também seria. O 
que não pode ocorrer, dado que já sabemos que Amanda é professora e só podem existir duas 
professoras. Assim, descobre-se que Bruna é médica. 
Por fim, como Bruna é médica, decorre das duas últimas afirmações que Camila é professora (4ª 
afirmação) e Daniela é médica (5ª afirmação). 
Portanto, a única alternativa correta, a qual indica quem são as professoras, é a alternativa B.  
 
Questão 23 - Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com o conteúdo programático deste edital. Segundo a teoria dos conjuntos, 
a operação resultante do enunciado corresponde à região destacada a seguir: 
 

 
 
Portanto, de acordo com o diagrama, o número de elementos desta região é igual a 16. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – ÁREA DO 
MAGISTÉRIO - PROFESSOR 
 
Lingua Portuguesa 
 
Questão 01 - Gabarito mantido. 
Na linha 05, há sinal indicativo de crase, pois “remete” exige preposição, bem como “relação” admite 
o uso de artigo definido.  
Na linha 06, há sinal indicativo de crase, pois “remete” exige preposição, bem como “Medicina 
Baseada em Narrativa” admite o uso de artigo definido. 
Na linha 07, a crase se faz necessária, pois a locução “podem trazer” exige preposição, bem como 
“prática” admite o uso de artigo definido. 
Na linha 20, a palavra “voltado” exige preposição, bem como “questões” admite o uso de artigo 
definido. Sendo assim, há crase. 
 
Questão 02 - Gabarito mantido. 
A lacuna da linha 08 deve ser preenchida com “têm”, pois o acento circunflexo indica que o verbo está 
no plural, uma vez que o sujeito da oração é “as escolas médicas”. 
A lacuna da linha 19 deve ser preenchida com “tem”, pois o verbo está no singular, tendo em vista 
que o sujeito é “O King’s College of London”, representado na oração pelo pronome relativo “que”. 
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A lacuna da linha 29 deve ser preenchida com “têm”, pois o acento circunflexo indica que o verbo está 
no plural, uma vez que o sujeito da oração é “Iniciativas”. 
 
Questão 03 - Gabarito mantido. 
I – A alternativa é falsa, pois o texto menciona o King`s College of London como uma das maiores e 
mais antigas escolas de Medicina. 
II – A alternativa está correta, conforme verificamos no último parágrafo do texto.  
III – A afirmativa é falsa, pois, há mais de vinte anos, escolas médicas norte-americanas incluíram 
textos literários em seu currículo.  
 
Questão 04 - Gabarito mantido. 
“Soerguimento”: o ato de “soerguer”, ou seja, “levantar”. Logo, dentro do contexto, o vocábulo poderia 
ser substituído por “levantamento”. Ademais, sua grafia está correta, assim como sua existência.  
 
Questão 06 - Gabarito mantido. 
A primeira afirmativa é falsa, pois a autora não ratifica tal questão, conforme percebe-se no segundo 
parágrafo do texto.  
A segunda afirmativa é falsa, pois, no texto, em nenhum momento é dito que a literatura reduz o 
conhecimento técnico.  
A terceira afirmativa é verdadeira, pois o pronome possessivo “suas” refere-se à Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências, bem como à Faculdade de Medicina, ambas citadas no texto.  
 
 
Legislação  / Fundamentos da Educação 
 
Questão 15 - Gabarito mantido. 
A afirmativa I está correta, uma vez que em consonância com o disposto no art. 6º, II, do Sistema de 
Previdência do Município de São Leopoldo. A afirmativa II está correta, visto que se encontra em 
consonância com o disposto no art. 6º, I, do Sistema de Previdência do Município de São Leopoldo. A 
afirmativa III está correta, pois se encontra em consonância com o disposto no art. 6º, III, do Sistema 
de Previdência do Município de São Leopoldo. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a 
letra “E”. Frisa-se que à ordem de disposição das afirmativas não causa nenhum prejuízo na 
interpretação ou resolução da questão. Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 17 - Gabarito mantido. 
A afirmativa I está correta, uma vez que em consonância com o disposto no art. 68, II, das diretrizes e 
bases da educação nacional. A afirmativa II está correta, visto que se encontra em consonância com 
o disposto no art. 68, III, das diretrizes e bases da educação nacional. A afirmativa III está correta, 
pois se encontra em consonância com o disposto no art. 68, IV, das diretrizes e bases da educação 
nacional. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “E”. Ressalte-se que o fato de 
constar “receita” nas afirmativas não causa nenhum prejuízo na interpretação ou resolução da 
questão, não havendo motivo algum para alterar o gabarito preliminar. Deste modo, fica mantido o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 19 - Gabarito mantido. 
A afirmativa I está correta, uma vez que em consonância com o disposto no art. 31, II, das diretrizes e 
bases da educação nacional. A afirmativa II está incorreta, visto que se encontra em desacordo com o 
disposto no art. 31, IV, das diretrizes e bases da educação nacional, pois a frequência mínima é de 
60% (sessenta por cento) do total de horas e não 75% (setenta e cinco por cento). A afirmativa III 
está correta, na medida que se encontra em consonância com o disposto no art. 31, III, das diretrizes 
e bases da educação nacional. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “D”. 
Reforça-se que a questão está em conformidade com o disposto no art. 31, da Lei das diretrizes e 
bases da educação nacional, não sendo possível realizar analogias com outras legislações ou 
dispositivos, constatado ainda, que o enunciado e as afirmativas são claras em relação ao preterido. 
Sendo assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
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Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 - Gabarito mantido. 
As proposições apresentadas no enunciado são verdadeiras, assim, é preço analisar os casos 
possíveis para encontrar a única situação que pode ser deduzida do enunciado. Importante observar 
que as afirmações são proposições lógicas e é preciso verificar os seus conectivos.  
Supondo que Amanda seja médica, pela terceira afirmação teríamos que Camila é professora. Pela 4ª 

afirmação, teríamos que Bruna é médica. Por fim, pela 5ª afirmação, teríamos que Daniela seria 
médica também. Essa situação não pode ocorrer, devido ao que foi afirmado nos dois primeiros itens. 
Portanto, Amanda não pode ser médica e descobrimos que ela é professora.  
Supondo que Bruna seja professora, teríamos pela última afirmação que Daniela também seria. O 
que não pode ocorrer, dado que já sabemos que Amanda é professora e só podem existir duas 
professoras. Assim, descobre-se que Bruna é médica. 
Por fim, como Bruna é médica, decorre das duas últimas afirmações que Camila é professora (4ª 
afirmação) e Daniela é médica (5ª afirmação). 
Portanto, a única alternativa correta, a qual indica quem são as professoras, é a alternativa B.  
 
Questão 22 - Gabarito mantido. 
A questão está clara e correta em sua elaboração. A indicação da ordem cronológica das operações 
também está de acordo com a aplicação do conteúdo de porcentagem, previsto neste edital. 
Sobre a resolução da questão, o problema poderia ser resolvido através de regra de três simples ou 
pela equação x.0,6.0,9.1,5 = 2025. De onde, o resultado obtido é x = 2500. 
Portanto, a única alternativa correta é a letra E. 
 
Questão 23 - Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com o conteúdo programático deste edital. Segundo a teoria dos conjuntos, 
a operação resultante do enunciado corresponde à região destacada a seguir: 
 

 
 
Portanto, de acordo com o diagrama, o número de elementos desta região é igual a 16. 
 
Questã0 24 - Gabarito mantido. 
Seja o número de acertos de Juliano, Maicon e Nathan denotados por J, M e N respectivamente. 
Colocando os dados em ordem crescente, há duas possibilidades: {M, N, J} ou {N, J, M}, dado que J 
= N+1. Sabemos que a mediana coincide com o valor central. Então, as possibilidades são {M, N = 6, 
J = 7} ou {N = 5, J = 6, M}. Como a média precisa ser 7, então J + M + N = 21. No caso {M, N = 6, J = 
7}, isto é impossível, pois M é menor que N. Assim, só é possível o caso {N = 5, J = 6, M}. Para a 
soma dos acertos totalizar 21, conclui-se que M = 10.  
Portanto, a única resposta correta é a expressa na alternativa E. 
 
Questão 25 - Gabarito mantido. 
Segundo os conceitos da lógica, a negação de uma disjunção é obrigatoriamente uma conjunção, 
com as proposições simples envolvidas negadas. Assim, a negação da proposição do enunciado é 
unicamente a expressa na alternativa C. 
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INFORMÁTICA  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
As versões atualmente utilizadas do IP são a 4 e a 6. Embora o IPv5 tenha sido uma proposta, ela foi 
caracterizada como uma versão experimental, não implementada para o grande público no contexto 
da Internet. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Ao clicar no menu iniciar do Windows 10 e, em seguida configurações, são apresentadas diversas 
opções, entre elas, Jogos, Dispositivos e Facilidade de Acesso. Sendo assim, fica mantido o gabarito 
preliminar da questão. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
O edital do certame solicita estudo sobre as versões do software para o Office 365. Na versão mais 
completa, existe a possibilidade de exportar uma apresentação diretamente para a plataforma 
Microsoft Stream, a partir do menu Arquivo. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
O ícone representado pela imagem permite a inserção de uma tabela dinâmica no Microsoft Excel 
disponível no pacote Office 365, versão especificada no Edital do certame. Desta forma, fica mantido 
o gabarito preliminar da questão.  
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUÍMICO 
 
Questão 27 - Gabarito mantido. 
De acordo com o texto da NBR 10004, no conjunto de suas Definições, item 3, em especial item 3.2, 
.página 2, está a definição de "periculosidade de um residuo", que traz o seguinte texto: 
Periculosidade: característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades 
físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar: 
a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices;  
b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 
Portanto, dentre as alternativas apresentadas a única correta é a letra "D", ficando mantido o gabarito. 
 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
Questão 26 - Gabarito mantido. 
A Lei Complementar nº 116/03 prevê como fato gerador a prestação de serviço em seu artigo 
primeiro, dessa forma, independente da finalidade do material, o mesmo não é objeto de cobrança de 
ISS. 
 
Questão 27 - Gabarito mantido. 
A Lei Complementar nº 116/03 em seu artigo 1º, parágrafo 4º determina que a incidência do ISS 
independe da denominação. As demais assertivas não se enquadram como fato gerador estabelecido 
no mesmo artigo. 
 
Questão 28 - Gabarito mantido. 
A Lei Complementar nº 123/06, em seu artigo 13, inciso VI menciona a Contribuição Patronal 
Previdenciária. Uma vez que o enunciado não estabelece o ramo da empresa, abrange todas 
empresas enquadradas como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não havendo restrição ou 
exceção da incidência da Contribuição Patronal Previdenciária. 
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Execução: Fundação La Salle 

 
Questão 29 - Gabarito mantido. 
As afirmativas são incisos do artigo 17 da Lei Complementar nº 123/06, exceto a alternativa B. Desta 
forma, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 30 - Gabarito mantido. 
Conforme NBC TA 200, nos itens 11 e 12, é objetivo do auditor aumentar a segurança. A emissão de 
opinião é uma consequência do objetivo do auditor. 
 
Questão 32 - Gabarito mantido. 
O Decreto nº 3.719/02, especifica em seu artigo 12 as situações em que o valor do imposto será 
apurado por estimativa. As afirmativas indicadas estão transcritas conforme a legislação. 
 
Questão 33 - Gabarito mantido. 
As modalidades de apuração do imposto, conforme o Decreto nº 3.719/02 são: Receita Bruta 
(conforme artigo 7º), Arbitrada (conforme artigo 9º), Estimada (conforme artigo 12). Dessa forma as 
afirmativas que tem essas descrições são verdadeiras. 
 
Questão 34 - Gabarito mantido. 
Conforme a NBC TSP, capítulo I, item 2.7, A principal função dos governos e de outras entidades do 
setor público é a de fornecer serviços que aprimorem ou mantenham o bem-estar dos cidadãos e dos 
outros indivíduos. Esses serviços incluem, por exemplo: programas e políticas de bem-estar, 
educação pública, segurança nacional e defesa nacional. Na maioria dos casos, esses serviços são 
fornecidos como resultado de transação sem contraprestação em ambiente não competitivo. Exposto 
na alternativa B. 
 
Questão 35 - Gabarito mantido. 
Conforme o Código Tributário Municipal, em seu artigo 81, as afirmativas I, II e V são respectivamente 
os incisos II, IV e III. Herança é fato gerador do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação de âmbito estadual. 
 
Questão 39 - Gabarito anulado. 
No CTN encontramos no artigo 9º, inciso IV estabelecido que é vedado a cobrança de IMPOSTOS, e 
na alínea “d” fica estabelecido “papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e 
livros”, dessa forma a afirmativa é F, ficando da seguinte forma a ordem correta de preenchimento 
dos parênteses: V – F – F – V – F. Sendo assim, não há alternativa com esta sequência, devendo a 
questão ser ANULADA. 
 
Questão 40 - Gabarito mantido. 
O enunciado da questão utilizou o caput do artigo 4º do Código Tributário Municipal e a alternativa E 
transcreveu o inciso I, as demais alternativas não se enquadram nos incisos II e III do mesmo artigo. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 25 E 30 HORAS 
 
Questão 34 - Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e não apresenta nenhum comprometimento para a sua resolução. 
Através do jogo e do sonho é possível satisfazer desejos, porém, diferente do sonho, o jogo é uma 
atividade que ocorre em espaço e tempo determinados e transita entre o mundo interno e o mundo 
real.   
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Questão 35 - Gabarito mantido. 
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Execução: Fundação La Salle 

Conforme edital 02/2121 São Leopoldo, no campo conhecimento específico, consta nos Conteúdos 
Programáticos “Política Nacional de Humanização”, bem como consta na Bibliografia Sugerida 
“BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Política Nacional de Humanização. 
Cadernos Humaniza SUS. Volume 2. Atenção Básica. 2010.” A Política Nacional de Humanização 
respalda o profissional no seu fazer e orientam a prática, sendo um assunto de extrema necessidade 
ao profissional técnico de enfermagem. 
 
Questão 39 - Gabarito mantido. 
Conforme edital 02/2121 São Leopoldo, no campo conhecimento específico, consta nos Conteúdos 
Programáticos “Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, bem como consta na Bibliografia 
Sugerida “BRASIL. Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, e dá outras providências.” As Diretrizes do SUS respaldam o profissional no seu 
fazer e orientam a sua prática diária, sendo um assunto de extrema necessidade ao profissional 
técnico de enfermagem. 
 
Questão 40 - Gabarito mantido. 
Conforme edital 02/2121 São Leopoldo, como consta na Bibliografia Sugerida “BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado 
da pessoa com doença crônica hipertensão arterial sistêmica. Cadernos de Atenção Básica, n° 37. 
Brasília – DF 2013.” É de extrema importância que o técnico de enfermagem esteja atento e conheça 
a rotina complementar mínima para a pessoa com HAS, bem como os exames necessários. Por isso 
a alternativa correta é a E, pois raio X de tórax não contempla os exames necessários. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 27 - Gabarito anulado. 
A questão possui duas alternativas passíveis de serem corretas, deste modo, anula-se o gabarito 
preliminar.  
 
Questão 31 - Gabarito anulado. 
A questão possui duas alternativas passíveis de serem corretas, deste modo, anula-se o gabarito 
preliminar.  
 
Questão 32 - Gabarito anulado. 
A questão possui duas alternativas passíveis de serem corretas, deste modo, anula-se o gabarito 
preliminar.  
 
Questão 38 - Gabarito mantido. 
Segundo o manual técnico de controle da raiva em herbívoros o material que deve ser encaminhado 
para diagnóstico é o SNC. 
 
Questão 40 - Gabarito mantido. 
Não foi especificado na questão qual tipo de influenza aviária, e sim influenza que não é uma 
zoonose 

 
 

Município de São Leopoldo / RS, 12 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

     
 

Ary Jose Vanazzi 
Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 

 


