
 
 FENAC S/A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

Município de Novo Hamburgo/RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2022 

Edital nº 10/2023 – Respostas aos Recursos Administrativos Sobre o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

  
1 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

FENAC S/A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS  
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS 

 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022 

 
EDITAL Nº 10/2023 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTARTIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
O Diretor-Presidente da FENAC S/A - Feiras e Empreendimentos Turísticos, Sociedade Anônima de Economia 
Mista Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Edital, o que segue: 
 
 
1. Das Respostas Aos Recursos Administrativos Sobre Gabarito Preliminar das Provas Objetivas. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 07 – Gabarito anulado. 

Há duas alternativas corretas, a saber: “pre – o – cu – par” (encontro consonantal perfeito em “pr” e hiato em “eo”) 
e “cri – an – ça” (encontro consonantal perfeito em “cr”e hiato em “ia”). Sendo assim, anula-se o gabarito preliminar 
da questão. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro e específico ao questionar acerca das hipóteses que autorizem a intervenção da União nos 
Estados e no Distrito Federal, conforme previsão do artigo 34 da Constituição Federal: 

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; 
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: [...] 
A única hipótese prevista entre as alternativas da questão que corresponde àquelas dispostas no texto 
constitucional é a B (artigo 34, IV, CF), mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 

A primeira assertiva é verdadeira, pois condiz com o disposto no artigo 43, inciso I, do Estatuto do Idoso.  
Com efeito, a assertiva está correta, pois não afasta a hipótese de que as medidas sejam cabíveis quando os 
direitos dos idosos forem ameaçados ou violados por ações do Estado.  
A segunda assertiva é falsa, pois nos termos do artigo 41 do Estatuto do Idoso, “É assegurada a reserva para as 
pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e 

privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa”.  
A terceira assertiva é verdadeira, pois condiz com o disposto no artigo 42 do Estatuto do Idoso. 
Mantendo-se assim o gabarito preliminar.  
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 

A questão solicita a mediana dos dados. Para determinar este valor, é necessário ordenar os dados (formato 
crescente ou decrescente) e encontrar o valor central.  
Dados ordenados: 22, 26, 38, 40 
Logo, a mediana será a média do par central de dados (devido ao número de dados ser par). Assim, conclui-se 
que a mediana será a média entre 26 e 38, isto é, 32. 
Portanto, apenas a alternativa C está correta e o gabarito deverá ser mantido.  
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Questão 26 – Gabarito mantido. 

Como a empresa possui 360 funcionários, temos que: 
 

4 288 funcionários da empresa possuem convênio médico. 
5 270 funcionários da empresa possuem convênio odontológico. 
6 60 funcionários da empresa não possuem convênio médico nem odontológico. 

Representando através do diagrama de Venn, temos: 

 
Logo, a única alternativa correta é B. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 

Na primeira frase, “eles” substitui um substantivo. Assim sendo, é um pronome substantivo. Dentro da 
classificação dos pronomes, é pessoal do caso reto.  
Na segunda frase, “essas” acompanha o substantivo “pessoas”. Dessa forma, é um pronome adjetivo. Dentro da 
classificação dos pronomes, é demonstrativo.  
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 

Dispõe o artigo 15 da Constituição Federal: 
“ Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º”. 
Assim, todos os itens apresentados estão corretos.  
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 

A primeira assertiva é falsa, pois o artigo 4º da LGPD estabelece que a Lei não se aplica “ao tratamento de dados 
pessoais: I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos”. 
A segunda assertiva é verdadeira, pois o artigo 4º da LGPD estabelece que a Lei não se aplica ao tratamento de 
dados pessoais “II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e artísticos”.  
A terceira assertiva é falsa, pois o artigo 4º da LGPD estabelece que a Lei não se aplica ao tratamento de dados 
pessoais “III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública”.  
A quarta assertiva é verdadeira, pois o artigo 4º da LGPD estabelece que a Lei não se aplica ao tratamento de 
dados pessoais “provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso 
compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados 
com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de 
dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei”. Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 

A primeira assertiva é verdadeira, pois segundo o que dispõe o artigo 39, § 1o do ECA : “A adoção é medida 
excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou extensa”. 
A segunda assertiva é verdadeira, pois segundo o que dispõe o artigo 40 do ECA: “O adotando deve contar com, 
no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes”. 
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A terceira assertiva é falsa, pois segundo dispõe o artigo 42 do ECA: “Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) 
anos, independentemente do estado civil”. 
 A quarta assertiva é falsa, pois segundo dispõe o artigo 39, § 2o do ECA: “É vedada a adoção por procuração”.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO  
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 

De acordo com o Livro Marketing Básico dos autores Marcos Cobra e André Torres Urdan (2017, p. 52) a 
segmentação de mercado pode ser dividida em diferentes variáveis conforme representa cada uma das 
alternativas. O enunciado da questão é claro ao solicitar as variáveis de segmentação demográfica, desse modo, 
as variáveis que são apresentadas na alternativa A são variáveis socioeconômicas, na B são demográficas, 
atendendo ao solicitado no enunciado da questão, na C são características psicológicas, na D são reações do 
composto de marketing e na E são de produto. Assim, apenas a alternativa B está correta, mantendo-se o gabarito 
preliminar.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

De acordo com o livro Administração de Recursos Humanos, de Idalberto Chiavenato (2021, p. 53), o 
comportamento humano é explicado pelas três premissas que compõe as alternativas I, II e III da questão. O 
comportamento é causado por estímulos internos como a hereditariedade e também por estímulos externos como 
o meio e o ambiente. Sendo assim, as afirmativas I, II e III estão corretas, sinalizadas pela alternativa de letra E, 
ficando mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 37 – Gabarito alterado.  

Esse relatório apresentado representa o Demonstrativo de Resultados de Exercícios, conforme consta disponível 
em  https://www.fenac.com.br/uploads/pe7bbba79aae527863d5b31e65aae42ca.pdf, razão pela qual altera-se o 
gabarito da questão para letra B.  
 
 
ASSISTENTE DE PESSOAL 
 
Questão 31 – Gabarito anulado. 

A questão apresenta duas alternativas como corretas, pois a Carteira de Trabalho e Previdência Social também é 
considerada um documento pessoal de identificação, razão pela qual, anula-se a questão.  
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 

O enunciado da questão não indica se o desconto é por parte da empresa ou do funcionário, o que induz o 
candidato a erro. Desse modo, anula-se a questão.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

De acordo com o livro Administração de Recursos Humanos de Idalberto Chiavenato (2021), não há leis ou 
princípios universais para a Gestão Humana (GH). A GH é contingencial, ou seja, depende da situação 
organizacional: do seu negócio e mercado, do ambiente, da tecnologia utilizada pela organização, das políticas e 
diretrizes vigentes, da filosofia administrativa preponderante, da concepção existente na organização acerca do ser 
humano e de sua natureza, além da qualidade e quantidade dos recursos humanos disponíveis. À medida que 
mudam esses elementos, muda também a forma de gerir os recursos humanos da organização. Daí o caráter 
contingencial ou situacional da GH, que não se compõe de técnicas rígidas e imutáveis, mas altamente flexíveis e 
adaptáveis sujeitas à dinâmica mudança e contínuo desenvolvimento. Assim, apenas a alternativa de letra D está 
correta, sendo mantido o gabarito preliminar.  
 
 
ENCARREGADO DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

De acordo com o livro Estoques e Armazenagem de Bruno Paoleschi (2014) em relação a equipamento para a 
movimentação de materiais, o carrinho hidráulico serve para levantar e transportar cargas sobre paletes ou 
estrados, tem a capacidade para transportar até 2.000 kg. O carrinho de mão simples transporta fardos, caixas e 
volumes diversos de até 300 kg. O carrinho tartaruga serve para transportar rolos de tapetes ou mercadorias 
volumosas e pesadas, até 1200 kg. Diante do solicitado no enunciado da questão, a alternativa de letra A está 
correra e fica mantido o gabarito preliminar.  

https://www.fenac.com.br/uploads/pe7bbba79aae527863d5b31e65aae42ca.pdf
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ARQUITETO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
De acordo com bibliografia utilizada para embasamento da questão (SAMED, M. M. A. Fundamentos de 
instalações elétricas. Curitiba: Intersaberes, 2017.), “fator de demanda corresponde à razão entre a soma das 

potências nominais de um conjunto de equipamentos que funcionam simultaneamente e a potência instalada deste 
conjunto.” Não ocorrendo irregularidades na questão, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

O conteúdo abordado na questão foi extraído do Código de Edificações do município, que tem a mesma função 
que o Código de Obras, uma vez que as duas expressões, por consenso têm o mesmo significado. E, segundo o 
documento, em seu artigo 10.4.2, locais de apresentações e exposições culturais com área superior a 500,00 m² 
devem dispor de 01 vaga de estacionamento para cada 100,00 m² de área construída, ou fração. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 

De acordo com a NBR 9050/2020 em seu artigo “7.4.2 Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem 
possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação 
sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto”, Ademais, isso significa, obviamente, que não podem 
estar localizados internamente ao conjunto de sanitários masculino ou feminino.  Desse modo, mantém-se o 
gabarito preliminar.  
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 

A questão não aborda a obrigatoriedade ou o caráter facultativo da execução ou não deste tipo de junta. Refere-se 
exclusivamente ao tipo de junta “executada no perímetro da superfície e no encontro desta com planos 
perpendiculares, assim como quando houver mudança no tipo de revestimento”, conforme determinação do 
enunciado da questão, o que corresponde à junta de dessolidarização, de acordo com resoluções e especificações 
técnicas de fornecedores de materiais para construção civil. Mantendo-se assim, o gabarito preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido.  

A questão aborda o conteúdo programático “Prevenção e combate a incêndio”, presente no Edital de abertura. 
Desse modo, por não apresentar irregularidades em seu conteúdo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
 
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar a indicação das assertivas verdadeiras sobre os objetivos do processo 
licitatório, o qual se encontra no artigo 11 da referida legislação. As assertivas falsas não são contempladas junto 
aos objetivos do processo licitatório pois tratam-se das etapas da divulgação do edital de licitação. Desse modo, 
apenas a alternativa B (F- V - F- F - V) contempla a sequencia correta, sendo mantido o gabarito preliminar. 

 
 
 

Município de Novo Hamburgo/RS, em 11 de janeiro de 2023. 
 
 

 
 

Sr. Márcio Daví Jung 
Diretor Presidente 

FENAC S/A - Feiras e Empreendimentos Turísticos / RS  

 


