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MUNICÍPIO DE CANOAS /RS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 09/2020 
 

AVISO Nº 16 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 

O Prefeito do Município de Canoas/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
Aviso, o que segue: 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está correta, conforme podemos verificar no período “As pessoas que 
conseguem administrar os processos de forma eficiente são reconhecidas no meio em que atuam por 
sua produtividade.” (linhas 12 e 13).   
A assertiva II está incorreta, pois, de acordo com o texto, “A justificativa de falta de tempo para não 
cumprimento de prazos é, por via de regra, mal avaliada não somente pelos gestores, mas também 
pelos colegas no ambiente corporativo.” (linhas 24 a 26). 
A assertiva III está correta, conforme verificamos no trecho “A consulta constante ao e-mail e 
ao WhatsApp figura entre os ladrões de tempo.” (linha 54). Mesmo que, na afirmativa analisada, não 
haja a palavra “constante”, há o vocábulo “hábito”, de igual valor semântico. Tal confirmação pode ser 
verificada ao consultarmos o significado da palavra no dicionário Michaelis: “há·bi·to 1 Inclinação por 
alguma ação, ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente 
repetição de um ato.” (grifo nosso) 
 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A primeira assertiva é falsa, pois Jorge Hetzel trabalhou por 50 anos na Santa Casa, destes, 13 foram 
na direção da instituição, ou seja, exercer a função de diretor é também exercer atividade na 
instituição (conforme linhas 27 e 28).  
A segunda assertiva é falsa, pois autor traz a situação de Inês Kiszewski para ilustrar um bom 
exemplo de como exercer a inteligência emocional, conforme vimos no último parágrafo.  
A terceira assertiva é verdadeira, pois, conforme o segundo parágrafo do texto, transmitir emoção é 
uma das duas qualidades dos grandes oradores da humanidade.  
Sendo assim, a alternativa “C” está correta, pois – conforme análise acima – somente a terceira 
afirmação é confirmada pelo texto.  
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
Para responder à questão, o candidato deve passar os verbos para a sua forma infinitiva. 
Dessa forma, verbos terminados em - ar pertencem à primeira conjugação; terminados em – er 
pertencem à segunda conjugação; terminados em -ir pertencem à terceira conjugação. Logo:  
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A alternativa “A” está incorreta, pois o verbo “é” pertence à segunda conjugação; “trata” pertence à 
primeira e “desenvolver” pertence à segunda; 
A alternativa “B” está correta, pois o verbo “ter” pertence à segunda conjugação, já os verbos “separa” 
e “choram” pertencem à primeira; 
A alternativa “C” está incorreta, pois os verbos “transmitir” e “produzir” pertencem à terceira 
conjugação e o verbo “explica” pertence à primeira; 
A alternativa “D” está incorreta, pois o verbo “marca” pertence à primeira conjugação; “substituía” 
pertence à terceira e “exercia” pertence à segunda; 
A alternativa “E” está incorreta, pois os verbos “preencher” e “percebe” pertencem à segunda 
conjugação e o verbo “fez” pertence à primeira. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A alternativa A está incorreta, porque está em desconformidade com o disposto no art. 27, II, alínea a, 
da Lei Municipal nº 5.082/2006. 
A alternativa B está incorreta, porquanto está em desacordo com a previsão legal do art. 38, incisos I, 
II e II da Lei Municipal nº 5.082/2006. 
A alternativa C está incorreta porque está desacordo com o disposto no art. 37, §2º e 3º Lei Municipal 
nº 5.082/2006. 
A alternativa D está incorreta porque está em desacordo com o disposto no art. 41 da Lei Municipal nº 
5.082/2006. 
A alternativa E está correta, em razão da previsão expressa do art. 39 da Lei Municipal nº 5.082/2006. 
Desse modo, a única alternativa correta é a E, razão pela qual fica mantido o gabarito. 

  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO EM CONDUÇÃO E OPERAÇÃO DE 
VEÍCULOS 
 
Questão 24 – Gabarito alterado para a letra C. 
A afirmação I está correta, pois (p↔q)→~r é formada por três proposições simples distintas. Assim, o 
número de linhas é dado por 2

3
 = 8.  

A afirmação II está correta, pois (F↔F)→~F = V  V = V.  
A afirmação III está incorreta, pois a tabela-verdade da proposição (p↔q)→~r é distinta da tabela 

verdade da proposição r→(p ∨ q). 
Assim, o gabarito correto é dado por C. Confirma-se a alteração do gabarito (C). 
 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO 
 
Questão 30 – Gabarito alterado para a letra C. 
A afirmação I está correta, pois (p↔q)→~r é formada por três proposições simples distintas. Assim, o 
número de linhas é dado por 2

3
 = 8.  

A afirmação II está correta, pois (F↔F)→~F = V  V = V.  
A afirmação III está incorreta, pois a tabela-verdade da proposição (p↔q)→~r é distinta da tabela 

verdade da proposição r→(p ∨ q). 
Assim, o gabarito correto é dado por C. Confirma-se a alteração do gabarito (C). 
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CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Como exatamente duas proposições são falsas e as proposições I e III são equivalentes, então pode-
se concluir que estas são as falsas. Assim, a proposição II é verdadeira. Decorre das proposições 
lógicas compostas e seus valores lógicos que: Artur é professor (pelos itens I e III), Bruno é professor 
(pelos itens I e III) e Caio é professor (pelo item II). Assim, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
De acordo com os conceitos sobre proposições lógicas, temos que: 
 

I) F se, e somente se F = V. 
II) F ou V = V. 
III) ~(V e F) = ~F = V. 

 

Assim, todas proposições são verdadeiras. Logo, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
O percentual correspondente ao número de reprovados em relação ao total de inscritos é dado por 
20% + 10%*80% = 20% + 8% = 28%. Assim, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido.  
O número de formas possíveis é dado por: 4! + 4! – 3! = 42 possibilidades. Assim, a resposta correta 
é dada pela alternativa B e o gabarito deve ser mantido. Obs: Quando calcula-se 4! + 4!, considera-se 
duas vezes o mesmo grupo de combinações (começar com “Torto Arado” e finalizar com “1984”), 
portanto, diminui-se 3! para correção da dupla contagem.  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A média é dada por (27*3 + 39,5*2)/5 = 32. Assim, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 

Resolve-se o sistema com as seguintes equações:  e  Assim, determina-se que 

 
e  Portanto, a única alternativa correta é B.  

 
Questão 30 – Gabarito mantido. 

Na primeira aplicação:  

Na segunda aplicação:  
 

Diferença:  Ou seja, 3,6% de C. 
  
Portanto, a alternativa correta é D. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
O ícone apresentado na questão (cadeado com uma exclamação) é indicativo de que um certificado 
existe, podendo ter sido assinado, no entanto, sem que o processo de assinatura tenha ocorrido com 
a participação de uma entidade confiável. Desse modo, a única alternativa correta é a letra A. 
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CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 33 – Gabarito Anulado 
Ocorreu um erro na indicação das possíveis alternativas, visto que a resposta correta seria “Apenas a 
II”. Desse modo, anula-se a questão. 
 
Questão 34 – Gabarito Mantido 
Na documentação do Excel, as funções possuem organização por categorias, conforme informado no 
enunciado da referida questão. A categoria Pesquisa e Referência, possui a função COLUNA e COL 
como sinônimas, conforme https://support.microsoft.com/pt-br/office/funções-do-excel-por-categoria-
5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb. Sendo assim, o gabarito é mantido. 
 
Questão 35 – Gabarito Mantido 
Conforme enunciado da questão, para reprodução do resultado, é necessário considerar as “ “ entre 
os dois & da alternativa correta. Desse modo, se a aplicação for realizada exatamente da forma como 
é exposta na alternativa, o funcionamento é correto no Excel. 
 
Questão 38 – Gabarito Mantido 
O ícone apresentado na questão (letra A maiúscula com um pincel parcialmente a cobrindo) é 
apresentada no menu de contexto aberto ao clicar com o botão direito do mouse sobre um texto 
selecionado no Microsoft Word, versão do office 365 online. No software, abaixo do ícone existe o 
texto “Estilos” e ao clicar sobre ele, é aberto um novo menu contendo diversas opções de formatação 
do texto selecionado. Desse modo, a questão que contempla a alternativa correta é a letra “A”. 
 
Questão 39 – Gabarito Mantido 
Conforme documentação fornecida pela Microsoft, em https://support.microsoft.com/pt-
br/office/atalhosde-teclado-do-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd, a sequência de 
atalho CTRL + ALT + J é utilizada, no Outlook, para marcar uma mensagem como não sendo lixo 
eletrônico. A alternativa que apresenta o atalho informado acima é a letra “E”, desse modo, mantém-
se o gabarito.  
 
Questão 40 – Gabarito Mantido 
O comando more, é empregado em sistemas Linux para a leitura de arquivos de texto utilizando 
paginação, ou seja, mostrando uma página do arquivo de cada vez, permitindo que o usuário do 
sistema percorra todo o documento. Sendo assim, a alternativa que corresponde corretamente a 
questão é a letra “A”.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO/OCUPAÇÃO 
 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO 
 
Questão 51 – Gabarito mantido. 
O tema de que trata a presente questão faz parte do conteúdo programático constante no Edital do 
concurso, em especial nos itens: “Condições gerais das edificações, partes componentes de 
edificações, Ligações as concessionárias públicas da água, gás, energia elétrica, esgoto, etc.” Se a 
pressão é suficiente não há necessidade de bombeamento, pois o fluido chegará ao sistema pela 
pressão da rede da concessionária. Se não há garantia de continuidade de fornecimento pela 
concessionária, deverá ser instalada reserva para consumo contínuo (reservatório), portanto, sistema 
indireto de distribuição, desse modo, a única alternativa correta é a letra E. 
 
Questão 53 – Gabarito mantido. 
O tema de que trata a presente questão faz parte do conteúdo programático constante no Edital do 
concurso, em especial nos itens: “Noções de arquitetura e meio ambiente, Elementos básicos de 
projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e convenções.” Conforme 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/funções-do-excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.microsoft.com/pt-br/office/funções-do-excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.microsoft.com/pt-br/office/atalhosde-teclado-do-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd
https://support.microsoft.com/pt-br/office/atalhosde-teclado-do-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd
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NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura, a nomenclatura das expressões gráficas 
(desenhos) e suas definições são tratadas no cotidiano da fiscalização, sendo que a definição I está 
correta enquanto as definições II e III estão erradas porque inexistem. 
 
Questão 54 – Gabarito mantido. 
A resposta indicada com a letra “D” é a correta de acordo com a Legislação do Município de Canoas, 
Lei Complementar 05/2016 - Código de Obras, Seção I Muros, Artigos 59 até 60. 
 
Questão 68 – Gabarito mantido. 
O tema de que trata a presente questão faz parte do conteúdo programático constante no Edital do 
concurso, em especial nos itens: “Condições gerais das edificações, partes componentes de 
edificações (fundações, telhados, alvenarias...esgoto, etc.)” e utilizou-se como referência a bibliografia 
de BORGES, A.C. Prática das pequenas construções. Vol. 1. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 
2002. 
 
Questão 74 – Gabarito mantido. 
O tema de que trata a presente questão faz parte do conteúdo programático constante no Edital do 
concurso: “Condições gerais das edificações, partes componentes de edificações (fundações, 
telhados, alvenarias...esgoto), projeto de reforma e modificação, segurança no trabalho, símbolos e 
convenções, formatos. A forma correta de aplicação de peças cerâmicas, em alvenarias (planos 
verticais) é sempre de baixo para cima. Caso contrário, elas cairiam ou deslizariam por força da 
gravidade. Desse modo, a alternativa correta é a B. 
 
Questão 78 – Gabarito mantido. 
A resposta indicada com a letra ”A” é a correta de acordo com a Legislação do Município de Canoas, 
Lei 5.961/2015 - Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas - Da Estratégia de Infraestrutura e 
Saneamento - Capítulo II - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - Artigo 47.  
De acordo com o Plano Diretor do Município de CANOAS, Lei 5.961/2015 - Artigo 47, a estratégia de 
Infraestrutura e Saneamento se expressa nos programas de Energia e Comunicação, de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e nos Planos de Saneamento Básico. No que se refere ao 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, foram estabelecidas as seguintes 
orientações/iniciativas:  
I - ampliar os serviços de coleta seletiva. 
II - iniciar estudos para definição de áreas para destinação de resíduos sólidos. 
III - coibir a triagem clandestina de resíduos e promover a educação ambiental para conscientização 
da população sobre a coleta seletiva e triagem. 
As três inserções I, II e III são corretas, conforme o Plano Diretor do Município de CANOAS, portanto 
alternativa “A” é a correta. 
 
 
CARGO/OCUPAÇÃO: TÉCNICO MUNICIPAL / TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de1988. Arts. 1º ao 
5º; 29 ao 31; e, 37 ao 41” – e conta com o item “Administração Pública/Legislação Administrativa” no 
conteúdo programático disponível no Edital do certame. 
Considerando os Arts. 1º ao 4º da referida bibliografia, analisa-se: 
Alternativa A: correta. 
Alternativa B: Os objetivos da República Federativa do Brasil estão dispostos no Art. 3º da 
Constituição Federal de 1988. 
Alternativa C: Os princípios da República Federativa do Brasil estão dispostos no Art. 4º da 
Constituição Federal de 1988. 
Alternativa D: Não há referência ao termo “elemento” no texto da Constituição Federal de 1988. 
Alternativa E: Não há referência ao termo “diretriz” no texto da Constituição Federal de 1988. 
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Acrescenta-se: os Arts. 1º ao 4º fazem parte de um agrupamento mais amplo ou geral, denominado 
Título I – dos Princípios Fundamentais. Não é negado que o pluralismo político, uma vez inserido 
nesse agrupamento mais amplo do texto, seja também um princípio fundamental – descrição que não 
se encontra dentre as alternativas apresentadas na questão. 
Nega-se, contudo, que o pluralismo político seja considerado um princípio, em específico, como 
aqueles elencados no Art. 4º da Constituição Federal. 
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “A”. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede – relacionar os métodos de arquivamento 
conforme as classes “básico” e “padronizado” –, faz uso de bibliografia sugerida disponível no Edital 
do certame – “MORAES, P. E. S.; OLIVEIRA, V. S. Gestão da informação e arquivística no contexto 
secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015” – e conta com o item “Documentação e Arquivo” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame. Considerando o item “5 Gestão de Documentos e 
Arquivística: responsabilidades do profissional de secretariado” da referida bibliografia, há apenas 
uma alternativa correta dentre as apresentadas. Sendo assim, a única alternativa correta na questão 
é a de letra “A”. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
Segundo Moraes e Oliveira, a classificação dos arquivos é apresentada no item “4 Arquivística: bases 
e funcionamento” da referida bibliografia, desse modo, apenas a alternativa B pode ser considerada 
correta. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
A referida questão faz uso de bibliografia sugerida disponível no Edital do certame – “BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 1º ao 5º; 29 ao 31; e, 37 ao 41” – e 
conta com o item “Administração Pública/Legislação Administrativa” no conteúdo programático. 
Conforme alínea “e” do inciso VI do Art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. Sendo assim, 
a única alternativa correta na questão é a de letra “D”. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro naquilo que pede – tendo em vista o disposto no inciso III do Art. 37 da 
Constituição Federal de 1988 –, faz uso de bibliografia sugerida disponível no Edital do certame – 
“BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Arts. 1º ao 5º; 29 ao 31;  e, 37 ao 
41” – e conta com o item “Administração Pública/Legislação Administrativa” no conteúdo programático 
disponível no Edital do certame. Conforme inciso III do Art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, há apenas uma alternativa correta dentre as apresentadas na questão. 
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “D”. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido. 
A referida questão não versa sobre a relação ENTRE os poderes (externa), mas NOS poderes 
(interna). O poder hierárquico é peculiar do Poder Executivo, ou seja, é característica típica do 
exercício da função administrativa. Nas funções próprias dos Poderes Legislativo e Judiciário, não se 
verifica a mesma relação de subordinação entre órgãos e agentes. No Judiciário, observa-se clara 
distribuição de competências entre instâncias, sempre resguardada a independência no âmbito de 
atuação de uma em relação à outra. Já no Poder Legislativo, faz-se igualmente existente a divisão de 
competências entre Câmara e Senado, mantida a independência entre as Casas do Congresso 
Nacional, o que afasta a existência de relação de hierarquia entre ambas. Sendo assim, a única 
alternativa correta na questão é a de letra “A”.  
 
Questão 50 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas corretas.  
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Questão 58 – Gabarito mantido. 
Conforme “DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2021”, Fundação é 
pessoa jurídica de direito público ou privado. Consórcio Público é pessoa de direito público ou 
privado. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Empresa Pública é pessoa jurídica de direito 
privado. Sociedade de Economia Mista é pessoa jurídica de direito privado. Sendo assim, a única 
alternativa correta na questão é a de letra “C”.  
 
Questão 59 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “GIACOMONI, J. Orçamento governamental: teoria, sistema, processo. São 
Paulo: Atlas, 2019” – e conta com o item “Orçamento Público” no conteúdo programático disponível 
no Edital do certame. Conforme item “6. Sistema Orçamentário Brasileiro” da referida bibliografia e 
incisos I, II e III do § 5º do art. 165 da Constituição Federal de 1988, a Lei Orçamentária Anual é 
constituída por três orçamentos: fiscal, seguridade social e investimentos das empresas. Sendo 
assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “D”.  
 
Questão 60 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas corretas. 
 
Questão 62 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “BRASIL. Lei nº 8.429/92 e alterações” – e conta com o item “Administração 
Pública / Legislação Administrativa” no conteúdo programático disponível no Edital do certame. 
Conforme Art. 11 da Lei nº 8.429/92, apenas a alternativa A é correta dentre as apresentadas na 
questão. 
 
Questão 64 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “GIACOMONI, J. Orçamento governamental: teoria, sistema, processo. São 
Paulo: Atlas, 2019” – e conta com o item “Orçamento Público” no conteúdo programático disponível 
no Edital do certame. Conforme item “6. Sistema Orçamentário Brasileiro” da referida bibliografia, a 
única alternativa correta na questão é a de letra “D”. 
 
Questão 66 – Gabarito mantido. 
Conforme “MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária: técnicas de trabalho. 12. ed. – 
São Paulo: Atlas, 2010”, item “2 Comunicação”, todas as afirmações estão corretas, desse modo, 
apenas a alternativa C está correta.  
 
Questão 68 – Gabarito mantido. 
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível 
no Edital do certame – “FERRARA, F. Como Aplicar e Interpretar as Leis. 1. ed. Belo Horizonte: Líder, 
2002” – e conta com o item “Interpretação de leis e normas administrativas” no conteúdo 
programático disponível no Edital do certame. Conforme item “Capítulo 2” da referida bibliografia, há 
apenas uma afirmativa incorreta. Incorreta, pois afirma que a interpretação DEVE ser subjetiva, ao 
passo que a fonte consultada diz que a interpretação PODE ocorrer por momentos subjetivos.  Sendo 
assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E”. 
 
Questão 75 – Gabarito alterado para letra E. 
Conforme “DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2021”, a segunda 
afirmação, de cima para baixo, é verdadeira. Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a 
de letra “E”. Desse modo, altera-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 76 – Gabarito mantido. 
MORAES, P. E. S.; OLIVEIRA, V. S. Gestão da informação e arquivística no contexto 
secretarial. Curitiba: Intersaberes, 2015” apresentam na referida bibliografia, item “4 Arquivística: 
bases e funcionamento”:  
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Execução: Fundação La Salle 

Alternativa A: o texto define o princípio da unicidade. 
Alternativa B: o texto define o princípio da organicidade. 
Alternativa C: o texto define o princípio da indivisibilidade ou integridade. 
Alternativa D: o texto define o princípio da cumulatividade. 
Alternativa E: correta. Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E”. 
 
Questão 77 – Gabarito mantido. 
Conforme Art. 38 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e conteúdo 
programático “Serviços e Servidores Públicos” no Edital do certame, analisa-se: 
Primeira afirmação: verdadeira – inciso I do Art. 38. 
Segunda afirmação: verdadeira – inciso II do Art. 38. 
Terceira afirmação: falsa – inciso III do Art. 38. 
Quarta afirmação: verdadeira – inciso IV do Art. 38. 
Quinta afirmação: verdadeira – inciso V do Art. 38. 
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “C”. 
 
Questão 79 – Gabarito mantido. 
Conforme definição do Manual de Redação Oficial do Município de Canoas, “Capítulo 1: 
características da redação oficial: 
1) Formalidade: corresponde ao dever obedecer às regras de uniformidade das comunicações 
oficiais, referentes à polidez e civilidade no enfoque da matéria abordada; 
2) Padronização: corresponde a atender todas as orientações para a elaboração da redação oficial, 
como clareza na apresentação dos textos, uso de papéis uniformes, correta diagramação e fonte a 
ser utilizada, entre outros elementos; 
3) Concisão: corresponde ao dever de transmitir o máximo de informações com o mínimo de 
palavras. Para tanto, é preciso o domínio do assunto sobre o qual se escreve e o indispensável 
tempo para revisar o texto depois de pronto;  
4) Clareza: corresponde ao dever de permitir ao leitor a sua imediata compreensão;  
5) Linguagem: corresponde ao uso do padrão culto de linguagem, entendido como aquele que 
observa as regras da gramática formal e emprega vocabulário comum ao conjunto dos usuários do 
idioma. Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E”. 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CANOAS/RS, em 28 de Setembro de 2021. 
 
 

  
Jairo Jorge da Silva, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 


