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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2022  

 
AVISO Nº 10 – DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO 

 
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/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 
 
Questão 01 - Gabarito mantido. 

O enunciado da questão é claro no que se pede, sendo descabida a indicação de vícios na questão, que está de 
acordo com o conteúdo programático apresentado no edital, visto que solicitando ao candidato a indicação do uso 
correto da crase, que para tal indicação exige do candidato conhecimento acerca de interpretação bem como 
análise global do texto. Ademais, apenas a letra A está correta, ficando mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 02 - gabarito mantido. 

Apenas a alternativa “E” está correta, pois está de acordo com o que se pede no enunciado e apresenta a 
sequencia correta, sendo mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 10 - gabarito mantido. 

A palavra “Entre” é uma preposição, a palavra “Extremamente” é um advérbio e a palavra “Onde” é um advérbio. 
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 16 - gabarito mantido. 

O enunciado é claro no que se pede, sendo apenas a alternativa “C” correta, pois a função sintática correta da 
expressão sublinhada é aposto.  Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 18 - gabarito mantido. 

Segundo o gramático Domingos Paschoal Cegalla, emprega-se a vírgula para separar certas conjunções 
pospositivas, como porém, contudo,  pois, entretanto, portanto etc. Esse é o caso da linha 05: as vírgulas separam 
a conjunção pospositiva entretanto. Na linha 28, as vírgulas separam uma expressão explicativa e na linha 29, as 
vírgulas separam itens de uma mesma função sintática. Assim, apenas a alternativa “C” está correta, mantendo-se 
o gabarito preliminar. 
 
Questão 20 - gabarito mantido. 

O enunciado da questão é claro no que se pede, e apenas a alternativa “A” está correta, pois a palavra “ligada”, 
altera o sentido original do texto. 
 
 
LEGISLAÇÃO 

 
Questão 23 - gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do candidato em relação à intervenção, consoante disposto na 
Constituição Federal. O enunciado remete ao questionamento das situações em que a União intervirá nos Estados 
e no Distrito Federal. Via de regra, a União não intervirá nos Estados e no Distrito Federal, assim, o exceto, no 
enunciado condiciona as situações que haverá intervenção. As afirmativas I, II e III estão corretas, visto que de 
acordo com as exceções de intervenções apresentadas no art. 34, IV, II e III, respectivamente, da Constituição 
Federal, in verbis: 
 
“Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 
I - manter a integridade nacional;  
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;  
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;  
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; (…)” 
Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
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Questão 25 - gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à organização dos poderes, conforme 
preceitua a Constituição Federal. O mérito do recurso, aparentemente, versa sobre questão de raciocínio lógico. 
Em que pese tal situação, da reanálise da questão, não restou configurada  nenhuma irregularidade, visto que em 
consonância com o disposto no art. 44, da Constituição Federal, in verbis: 
“Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara  
dos Deputados e do Senado Federal.” (...) 
Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 26 - gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação aos símbolos do Município de Bento 
Gonçalves expressos na Lei Orgânica. Em que pese existam outros símbolos, o enunciado da questão é claro no 
sentido de assinalar o(s) símbolo(s) de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de Bento 
Gonçalves. A afirmativa I, é a única que apresenta um dos símbolos dispostos na Lei Orgânica Municipal. Dessa 

forma, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “A”, com base no disposto no art. 4º, da referida 
legislação, in verbis: 
“Art. 4º. São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino a Bento Gonçalves.” 
Dessa forma, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 27 - gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao prazo para servidor público entrar em 
exercício contado da data da posse, de acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Bento Gonçalves. Da análise da questão e do disposto no art. 15, § 1º, do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Bento Gonçalves, in verbis: 
“Art. 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.  
§ 1º É de 10 (dez) dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data da posse.”, 

verifica-se que o prazo para entrar em exercício contado da data posse é de 10 (dez) dias úteis.  
Link oficial para acesso à legislação: <http://camarabento.rs.gov.br/leis/legislacao-municipal>. Assim, a alternativa 
a ser assinalada como correta é a letra “B”. O prazo de 05 dias arguido em recurso não existe mais, visto que o art. 
15, § 1º, foi alterado pelo art. 1º, da Lei Ordinária nº. 5.337/2011. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 30 - gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação às possibilidades de emenda à Lei Orgânica 
do Município de Bento Gonçalves. Das afirmativas apresentadas, a Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta do Prefeito Municipal. Assim, a afirmativa I está correta, sendo que as afirmativas II e III estão 
incorretas, visto que, estas últimas, estão em desacordo com o disposto no art. 36, do referido diploma legal, in 
verbis: 
“Art. 36.  A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:  
I –  de um terço (1/3), no mínimo, dos Vereadores;  
II –  do Prefeito Municipal;  
III –  da população subscrita por cinco por cento (5%) do eleitorado do Município.” 
As possibilidades de emenda à Lei Orgânica não são obrigatoriamente cumuláveis, sendo que o enunciado da 
questão é claro no que pede. Dessa forma, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
Questão 34 - gabarito mantido. 

Segundo a análise combinatória, o número de formas de escolher uma Imperatriz e um par de damas de honra é 
dado por 18*((17*16)/2!) = 18*17*16/2 = 2448. Logo, a única alternativa correta é D. 
 
Questão 35 - gabarito mantido. 

Sejam as quatro idades ordenadas de forma crescente dadas por X, Y, Z e W. Diretamente do enunciado, temos 
que X = 19. Como a moda é 31 e a mediana é 27, sabemos que Z = W = 31 e que (Y+Z)/2 = 27, de onde, conclui-
se que Y = 23. Logo, as idades são 19, 23, 31 e 31 anos. A média destas idades é dada por (19+23+31+31)/4 = 
104/4 = 26 anos. Portanto, apenas a alternativa A está correta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 

 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
A questão pede qual dos órgãos elencados nas alternativas não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. O CTB 

no artigo 7º traz o rol dos órgãos integrantes do Sistema.  
Alternativa A CONTRAN: art. 7º,I do CTB.  
Alternativa B Polícia Militar do Estado: art.,7º, VI do CTB.  
Alternativa C Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito do Município: art.,7º, III do CTB.  
Alternativa E JARI (Juntas Administrativas de Recursos de Infrações) : art.,7º, VII do CTB.  
O único órgão que não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito é a Polícia Federal elencada na alternativa D. 
 
Questão 51 – Gabarito mantido. 

Segundo a Resolução 819/2021 do CONTRAN, em seu artigo 3º e Parágrafo único, o transporte de criança com 
idade inferior a dez anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de retenção 
adequado ao seu peso e altura, nas seguintes situações:  
[...] IV - quando a criança já tiver atingido 1,45m de altura. [...] 
A única alternativa que atende corretamente ao que se pede no enunciado é a letra D, pois traz a altura 1,42m de 
altura, o que está em desacordo com a Resolução 819/2021. Assim, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 53 – Gabarito mantido. 

O enunciado da questão pede a alternativa que está de acordo com o que dispõe o CTB: 
Alternativa A: Art.67-C,  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas 
veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.   
Alternativa B: art. 68,§ 1º,O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e 
deveres. 
Alternativa C: art.68,§3º,  Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização 
dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos 
da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.  
Alternativa D: Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim 
terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as 
disposições deste Código. 
Cabe destacar que o pedestre só terá prioridade de passagem quando estiver atravessando a via sobre as faixas 
delimitadas para esse fim E NÃO houver sinalização semafórica ordenando o fluxo de veículos e pedestres.  
Sendo assim, o pedestre NÃO TERÁ SEMPRE A PRIORIDADE DE PASSAGEM. Porém, a alternativa não 
menciona a condição da travessia e sim apresenta que o pedestre SEMPRE terá prioridade na travessia, o que 
NÃO ocorre como se depreende da leitura do art.70 do CTB. 
Alternativa E: Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema 
Nacional de Trânsito. 
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 55 – Gabarito mantido. 

Conforme o artigo art. 174 do CTB, considera-se infração gravíssima de trânsito promover, na via, competição, 
eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como 
condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, tendo como penalidades: multa 
(dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo e medida administrativa - recolhimento do 
documento de habilitação e remoção do veículo. No §1

o
 do art.174 temos a extensão das penalidades aos 

promotores e aos condutores participantes. Sendo assim, mantém-se o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 60 – Gabarito mantido. 

Conforme a Cartilha de Noções de Primeiros Socorros no Trânsito da Abramed de 2005, e de acordo com o 
enunciado da questão, as alternativas A, B, C e E estão incorretas. Nas rodovias, segundo a Abramed, a distância 
contada em passos só será alterada conforme a alteração das condições climáticas e da pista (pista seca, 
chuva, neblina por exemplo). A velocidade da rodovia se mantém a mesma (100 Km/h), sendo irrelevante para 

calcular a distância necessária para início da sinalização a velocidade máxima permitida para a rodovia, uma vez 
que ela já está pré-estabelecida no próprio Manual.  
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ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

 
Questão 58 - gabarito mantido. 

De acordo com o autor Fitzsimmons (2014), indicado na bibliografia sugerida para esse concurso, a administração 
de serviços apresenta diferentes características que são: 
A) simultaneidade: os serviços não podem ser estocados, pois são criados e consumidos simultaneamente. 
B) perecibilidade: como um serviço não pode ser estocado, está perdido para sempre se não for usado. 
C) intangibilidade: serviços são ideias e conceitos, produtos são objetos. 
D) heterogeneidade: resulta em uma variação dos serviços de cliente para cliente,  
E) não propriedade: diferentemente dos produtos, não envolvem a transferência de propriedade, os cientes não 
compram um bem, mas podem utiliza-lo por um tempo determinado, quer se trate de trabalho humano, de 
tecnologia ou de um bem físico. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
ASSISTENTE DE ATIVIDADES CULTURAIS 

 
Questão 50 - gabarito mantido. 

Conforme destaca a questão, de acordo com Mattelart e Neveu (2004), a inauguração dos estudos culturais em 
1957 deu-se a partir de um estudo de Richard Hoggart acerca da influência da cultura difundida em meio à classe 
operária pelos modernos meios de comunicação, no qual o pesquisador descreve o cotidiano da vida popular e 
pondera sobre como as publicações destinadas a esse público se inserem nesse contexto, e destaca a tendência 
das classes populares a superestimar a influência dos produtos da indústria cultural. 
Neste sentido, pede-se que sejam avaliadas as alternativas, dentre as quais uma delas cumpre papel de significar 
o que a premissa abordada por Richard Hoggart ilustra. 
A alternativa A está incorreta, tendo em vista que a questão não se trata de mensurar e/ ou quantificar a 
destinação de publicações de cunho cultural às classes populares. 
A alternativa B, da mesma forma, não diz respeito à premissa trazida à baila, pois a mesma não apresenta uma 
tentativa de inserção e consequente recusa à cultura de massa pelas classes populares, e sim o contrário, fazendo 
com que a alternativa C seja a correta, já que a ideia apresentada trata de ilustrar o quanto a cultura de massa era 
facilmente absorvida pelas classes populares como consequência de uma superestimada influência desta forma 
de cultura enquanto produto, o qual era entregue ou difundido por intermédio dos meios de comunicação e da 
indústria cultural.  
Por conseguinte, a alternativa D também está incorreta, dada a desvinculação da assertiva à circunstância de que 
trata a questão, que nada menciona ou leva a entender sobre alguma marginalização das classes populares; 
assim como a alternativa E, que também é incorreta, pois a premissa abordada na questão não aponta para a falta 
de cultura destas classes, e sim faz uma crítica ao que é superestimado, supervalorizado e, consequentemente, 
facilmente absorvido por elas em termos culturais, isto é, a cultura de massa proveniente da indústria cultural. 
 
 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Questão 45 - gabarito mantido. 

A questão está de acordo com as orientações de primeiros socorros do livro 'Escola Segura Prevenção de 
Acidentes e Primeiros Socorros' bibliografia sugerida no edital do concurso, desse modo, mantém-se o gabarito 
preliminar.  
 
 
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 

 
Questão 42 - gabarito mantido. 
A primeira afirmativa é falsa, pois dependerão de elaboração de EIA-RIMA estradas de rodagem com DUAS ou 
mais faixas de rolamento. 

A segunda afirmativa é verdadeira, pois aterros Sanitários dependem de elaboração de EIA-RIMA. 
A terceira afirmativa é falsa, pois somente atividades que utilizar carvão vegetal ou derivados em quantidade 
superior a 10 Toneladas/Dia necessitam de elaboração de EIA-RIMA. 

A quarta afirmativa é falsa, pois as usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 
primária, acima de 10MW dependerão de elaboração de EIA-RIMA. 

A quinta afirmativa é verdadeira, pois ferrovias dependerão de elaboração de EIA-RIMA. 
Não cabe inferir vícios nas afirmativas, desse modo, apenas a alternativa “B” apresenta a alternativa correta, 
sendo mantido o gabarito. 
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FISCAL SANITÁRIO 

 
Questão 42 - gabarito mantido. 

Cabe ao fiscal sanitário realizar inspeções e fiscalizações em estabelecimentos, desse modo, a questão trata de 
tema que consta no Conteúdo Programático do Edital, em especial no que se refere à: “Elementos condicionantes 
para a instalação e funcionamento de estabelecimentos que exigem cuidados sanitários constantes na legislação, 
como: Plano Diretor do Município de Bento Gonçalves. Código de Limpeza Urbana/Pública, Código de Obras e 
Código de Posturas Município de Bento Gonçalves. Elementos da Política de Meio Ambiente, Preservação do solo 
e controle ambiental do Município de Bento Gonçalves. - Condicionantes para aprovação de atividades no 
município. Licença e Aprovação de projetos - Legislação Municipal. Lei de Zoneamento e suas alterações. Leis 
complementares.” Seu conteúdo consta da Bibliografia Sugerida, “Plano Diretor do Município de Bento Gonçalves”, 
não cabendo indicar irregularidades na questão. Assim, apenas a assertiva I está correta, enquanto que as 
assertivas II e III estão incorretas, sendo mantido o gabarito.  
 
Questão 44 - gabarito mantido. 

Cabe ao fiscal sanitário realizar inspeções e fiscalizações em estabelecimentos, desse modo, a questão trata de 
tema que consta no Conteúdo Programático do Edital, em especial no que se refere à: “Elementos condicionantes 
para a instalação e funcionamento de estabelecimentos que exigem cuidados sanitários constantes na legislação, 
como: Plano Diretor do Município de Bento Gonçalves. Código de Limpeza Urbana/Pública, Código de Obras e 
Código de Posturas Município de Bento Gonçalves. Elementos da Política de Meio Ambiente, Preservação do solo 
e controle ambiental do Município de Bento Gonçalves. Noções de Arquitetura e Meio Ambiente - Legislação 
Municipal - Ligações a redes públicas de água, esgoto, eletricidade, gás, telefone e de concessionárias privadas - 
Controle de pragas e vetores. Higiene. Seu conteúdo consta da Bibliografia Sugerida, em especial o “Código de 
Obras e Edificações do Município de Bento Gonçalves”. Não cabendo indicar irregularidades em sua elaboração. 
Ademais, de acordo com os Art. 126, Art. 127 e Art. 125 – As assertivas I, II e II estão corretas, sendo mantido o 
gabarito preliminar.  
 
Questão 48 - gabarito anulado. 

A portaria mencionada no enunciado foi revogada, desse modo, anula-se a questão.  
 
Questão 51 - gabarito mantido. 

O tema abordado na questão faz parte do Conteúdo Programático apresentado no Edital, estando adequado às 
atribuições do profissional fiscal sanitário, em especial no que se refere à “Sistemas de registro e informação de 
prontuários, assim como aspectos legais dos mesmos. Práticas administrativas, - Direito sanitário - Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho - Acondicionamento e exposição de produtos de consumo humano e 
animal.” Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 52 - gabarito mantido. 

A questão é clara no que se pede, não cabendo imputar vícios em sua elaboração. Ademais, de acordo com a 
Legislação em vigor, a alternativa “E” apresenta a cor correta para o descarte de resíduos ‘plásticos’, mantendo-se 
o gabarito preliminar.  
 
Questão 56 - gabarito mantido. 

O tema abordado na questão faz parte do Conteúdo Programático apresentado no Edital, em especial no que se 
refere à: “Elementos da Política de Meio Ambiente - Legislação Ambiental. Legislação de proteção ao meio 
ambiente. - Preservação e conservação ambiental. Princípios e diretrizes da Educação Ambiental. Fatores da 
poluição ambiental e formas de controle - Crimes e infrações contra o meio ambiente. Atendimento ao público” 
De acordo com a Legislação que trata do tema a única alternativa que apresenta “circunstâncias que atenuam a 
pena” é a “B”, as demais não se enquadram como tal. 
 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
Questão 46 – gabarito mantido. 

A questão aborda o conceito da imunidade tributária, e a alternativa correta está embasada no artigo 12 do CTN, 
as demais alternativas não se enquadram nos artigos que tratam sobre o assunto no Código Tributário Nacional, 
que são os artigos 9º ao 12º. 
 
Questão 53 – gabarito mantido. 

A única alternativa que dispõe o que encontramos no artigo 149-A da Constituição Federal é a alternativa A, as 
demais não mencionam o custio do serviço de iluminação pública, trazendo outros serviços prestados pelos 
municípios, porém sem permissão para cobrança de contribuição. 
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Questão 55 – gabarito mantido. 

A questão inicia falando sobre a isenção do ISS porque a mesma está questionando sobre as hipóteses de 
isenção do ISS. Encontramos a primeira assertiva no artigo 92, inciso II do CTM e a terceira assertiva no inciso I 
do mesmo artigo, as demais não estão relacionadas a itens constantes no artigo 92 do Código Tributário 
Municipal. 
 
 
TÉCNICO EM CONTROLADOR DE SEMÁFORO 

 
Questão 47 - gabarito mantido. 

A questão aborda tema constante no Conteúdo Programático do Edital, em especial: Segurança em instalações e 
serviços em eletricidade. Normas Regulamentadoras. Ordem de Serviço. Área liberada. Também consta na 
Bibliografia Sugerida: NR-26 Sinalização de Segurança. 
De acordo com a Bibliografia Sugerida (NBR 7195/2018, item 3.1), indicada na respectiva NR26 as assertivas: 
I e II estão corretas e a assertiva III está incorreta, mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Questão 51 - gabarito mantido 

As alternativas estão de acordo com o que se pede no enunciado, não restando prejuízo ao candidato na 
interpretação para resolução da questão. Sendo apenas a alternativa B correta, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 60 - gabarito mantido 

Conforme referência recomendada no edital (Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 162 p. : il. (Cadernos 
de Atenção Básica, n. 35). Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_35.pdf) a 
alternativa que responde a pergunta de qual o parâmetro para CA em homens com alto risco cardiovascular é  a 
alternativa E (= ou >102cm). O enunciado da questão esta claro e objetivo, não influenciando na compressão da 
alternativa correta. 
A alternativa “A” está incorreta, pois a CA = ou > 80cm não é utilizada conforme classificação, para homens com 
alto risco cardiovascular; 
A alternativa “B” está incorreta, pois a CA = ou > 87cm não é utilizada conforme classificação, para homens com 
alto risco cardiovascular; 
A alternativa “C” está incorreta, pois a CA = ou > 92cm não é utilizada conforme classificação, para homens com 
alto risco cardiovascular; 
A alternativa “D” está incorreta, pois a CA = ou >97cm não é utilizada conforme classificação, para homens com 
alto risco cardiovascular; 
A alternativa “E” está correta, pois a CA utilizada conforme classificação, deve ser = ou > 102cm em homens com 
alto risco cardiovascular. 
 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
Questão 55 - gabarito mantido. 

A assertiva I está incorreta, pois a daily meeting é um encontro que ocorre diariamente, no entanto, embora 
tipicamente seja curta, não existe um limite mínimo ou máximo formalizado de tempo para sua ocorrência.  
A assertiva III está correta, pois a retrospectiva é realizada pelo time do projeto. 
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
Questão 52 - gabarito alterado para letra D. 

O enunciado da questão solicita a indicação da alternativa incorreta, desse modo temos:  
A alternativa “A” está correta porque gestação contraindica a realização de hosterossalpingografia.  
A alternativa “B” está correta porque meios de contraste iodados são os mais utilizados nestes exames.  
A alternativa “C” está correta porque os exames de histerossalpingografia são em geral realizados em 
equipamentos de fluoroscopia (convencional ou digital). 
A alternativa “D” está errada porque o feixe central de raio-X deve estar posicionado 5 cm acima do nível da sínfise 
púbica, e não 20 cm. 
A alternativa “E” está correta porque uma das principais indicações do exame é a investigação de infertilidade 
feminina. 
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Execução: Fundação La Salle 

Assim, altera-se o gabarito preliminar para letra D. 
 
 
TÉCNICO EM TURISMO 

 
Questão 57 - gabarito mantido. 

A questão contempla o conteúdo programático Planejamento e Gestão do Turismo Responsável e Sustentável, 
bem como utiliza a Análise Estrutural do Turismo de Mário Beni (2008), conforme bibliografia do edital. Nesta obra 
o ator apresenta o Sistema de Turismo (Sistur) composto pelos conjuntos das relações ambientais, da organização 
estrutural e das ações operacionais.  Dentre o esqueleto teórico apresentado, o conjunto da organização estrutural 
é tema da terceira parte do livro. Nele, Beni apresenta o processo de planejamento local e destaca o Sistema de 
Informação do Turismo, objeto da questão. Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
 
TÉCNICO TRIBUTÁRIO 

 
Questão 42 - gabarito mantido. 

A alternativa correta transcreveu o texto legal constante no artigo 28, inciso II do CTM, e reproduziu parte do inciso 
I onde indicam quais são as entidades imunes do IPTU, enquanto as demais alternativas não condizem com a 
solicitação do enunciado da questão, assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 49 - gabarito mantido. 

Cabe destacar que Tutores e Curadores são responsáveis pelos bens dos tutelados e curatelados, enquanto são 
os administradores os responsáveis pelos bens de terceiros, visto que no Código Tributário Nacional não existe a 
responsabilidade de terceiros por curadores e tutores, pois, juridicamente, trata-se de personalidades diferentes.  
Das alternativas apresentadas, somente a E reproduz o que é apresentado no Código Tributário Nacional, artigo 
134, inciso III, sendo que as demais alternativas apresentam texto diferente do encontrado no CTN. 
 
Questão 59 - gabarito mantido. 

O artigo 150 da Constituição Federal dispõe de diversos princípios do direito tributário, porém do enunciado aborda 
tão somente o princípio da ANTERIORIDADE. O mesmo consta na Constituição Federal, artigo 150, inciso III, 
alínea “b”, texto transcrito na alternativa correta. As demais alternativas apresentadas transcrevem outros 
princípios, como da noventena, da legalidade, da isonomia, da irretroatividade. Sendo assim, mantém-se o 
gabarito. 
 
 
TESOUREIRO 

 
Questão 49 - gabarito mantido.  

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição, na p. 112, exemplos de 
materiais considerados de consumo, são: a troca da placa de memória de um computador para outra de maior 
capacidade; aquisição de pen-drive e contratação de confecção de placas de sinalização, sem fornecimento de 
matéria-prima. 
Os livros e demais materiais bibliográficos apresentam características de material permanente (durabilidade 
superior a dois anos, não é quebradiço, não é perecível, não é incorporável a outro bem, não se destina a 
transformação). O art. 18 da Lei nº 10.753/2003, considera os livros adquiridos para bibliotecas públicas como 
material de consumo. “Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro 
não é considerado material permanente.” Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
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