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Execução: Fundação La Salle 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022 
 

EDITAL Nº 11/2022 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Taquara/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 – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão solicita que sejam analisadas as assertivas e assinaladas V para verdadeiro e 
F para Falso. A ordem correta do preenchimento dos parênteses é F-F-V, contemplada pela alternativa 
de letra C, pois “aceitável” e “dúvidas” não pertencem à mesma regra de acentuação gráfica; “sinal” é 
uma palavra oxítona; “gente” e “preferível” são vocábulos paroxítonos, ficando mantido o gabarito 
preliminar. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmação é falsa pois segundo o § 2º do artigo 13 da CF, “ Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão ter símbolos próprios”. 
A segunda afirmação é falsa pois o § 2º do artigo 12 da CF prevê que “A lei não poderá estabelecer 
distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”. A 
alternativa é clara ao mencionar que “a LEI não poderá estabelecer distinção”, do que se depreende o 
evidente caráter infraconstitucional. Quando a Constituição excepciona hipóteses previstas em seu 
próprio texto se utiliza com precisão da expressão “salvo nos casos previstos nesta Constituição”. Por 
outro lado, quando excepciona casos previstos em legislação infraconstitucional, utiliza-se de “salvo 
nos casos previstos em lei”.  
A última afirmação é verdadeira, pois segundo o disposto no artigo 14, § 3º, inciso I, da CF, “são 
condições de elegibilidade, na forma da lei: (...) a nacionalidade brasileira”. Ficando mantido o gabarito 
preliminar. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmação é verdadeira, pois é a previsão contida no caput do artigo 24 da Lei n.° 
12.527/2011. 
A segunda afirmação é falsa, pois segundo dispõe o inciso I do § 1º do artigo 24 da Lei n.° 
12.527/2011, “os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação 
prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: ultrassecreta: 25 (vinte 
e cinco) anos”. 
A terceira afirmação é verdadeira pois é a previsão contida no § 2º do artigo 24 da Lei n.° 12.527/2011. 
A quarta afirmação é falsa, pois conforme o § 4º do artigo 24 da Lei n.° 12.527/2011,  “transcorrido o 
prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, 
automaticamente, de acesso público”. Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
 
 
 



Câmara Municipal de Taquara / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2022 

Edita nº 11/2022 – Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

 
2 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 

O número de anagramas da palavra CONCURSO é  

O número de anagramas da palavra TAQUARA  

Logo, a divisão de  = 12. A alternativa correta é a C. 

 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O livro que custava R$ 50,00 passou a custar R$ 44,25 após um desconto de K%. Tem-se, assim, que: 
50-----100% 
44,25---x 
50x = 44,25 . 100 
50x = 4425 

x =  88,5 %. Logo, o desconto que o livro recebeu foi de 100% - 88,5% = 11,5%. K = 11,5. 

 
Já na internet, o mesmo livro, que custava R$ 40,00, passou a custar R$ 48,00, após um reajuste de 
F%. Tem-se que: 
40-----100% 
48------x 
40x = 48.100 
40x = 4800 

x =  Logo, o reajuste que o livro recebeu foi de 120% - 100% = 20%. F = 20. 

Assim, K + F = 11,5 + 20 = 31,5. A alternativa correta é a A. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Para fazer a equivalência do “ou”, negamos a primeira sentença e mantemos a segunda. Após, 
trocamos o conectivo pelo “Se…então…”. Como a frase do enunciado é João é de Porto Alegre ou 
Amanda não é professora, ficaria “Se João não é de Porto Alegre, então Amanda não é professora. 
Como não existe alternativa com essa frase, devemos aplicar a equivalência do “Se…então…”. “Se 
Amanda é professora, então João é de Porto Alegre”. Alternativa A é a correta. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
O enunciado está claro quanto à solicitação de cálculo necessário para resolução do problema. 
Segundo o princípio fundamental da contagem, conteúdo referente à análise combinatória, o número 
de senhas possíveis é dado por: 10*4*10 = 400 possibilidades. Assim, a única alternativa correta é E e 
o gabarito deverá ser mantido.  
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGOS 
 
OFICIAL LEGISLATIVO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
Essa questão foi elaborada observando o conteúdo programático Fundamentos de Administração: 
planejamento, organização, direção e controle das organizações; no capítulo sobre direção e liderança, 
com livro de mesmo título de Idalberto Chiavenato (2021). Assim, fica mantido o gabarito preliminar.  
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Questão 35 – Gabarito mantido. 
Para essa questão, foi utilizado o autor Agnaldo Martino, na obra Português: interpretação de texto, 
redação oficial, redação discursiva de 2022, no capítulo Redação Oficial, sobre o emprego dos 
pronomes de tratamento. Vossa Excelência ou Excelentíssimo é utilizado em comunicações dirigidas 
às seguintes autoridades do Poder Executivo: Presidente da República; Vice-Presidente da República; 
Ministros de Estado; Governadores (e Vice) de Estado e do Distrito Federal; Oficiais-Generais das 
Forças Armadas; Embaixadores; Secretários-Executivos de Ministérios; Secretários de Estado dos 
Governos Estaduais e Prefeitos Municipais. Para demais autoridades e para particulares, o vocativo 
adequado é Vossa Senhoria. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, B, D e E estão incorretas, pois os dois pontos (:) presente na fórmula se trata de um 
operador de intervalo. Já a alternativa de letra C está correta, pois podemos identificar na fórmula um 
operador de intervalo, razão pela qual fica mantido o gabarito da questão. 
 
 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I é verdadeira, pois campo Tempo de Vida é um contador utilizado para limitar a vida últil 
do pacote. 
A afirmativa II é falsa, pois o campo Cabeçalho Checksum permite detectar erros que afetam o 
cabeçalho IP e não o restante do pacote. A afirmativa III é verdadeira, pois a opção Loose Source 
Routing exige que o pacote percorra uma lista de roteadores específicos em ordem determinada, 
permitindo outros roteadores no percurso. Desta forma a alternativa correta é a letra D. ficando mantido 
o gabarito da questão. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido.  
As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa pois onprogress é disparado quando o 
browser está obtendo dados de elementos de mídia. Desta forma alternativa correta é a letra C e fica 
mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, C, D e E estão incorretas, pois se tratam de um evento do Scrum. A alternativa B 
está correta, pois se trata de um artefato do Scrum, razão pela qual fica mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Segundo FERNANDES, AGNALDO; ABREU, VLADIMIR em Implantando a Governança de TI: da 
Estratégia à Gestão de Processos e Serviços, A afirmação I é verdadeira. A afirmação II é falsa, pois a 
comunicação consiste na comunicação do valor entregue pela TI ao negócio e em relação ao seu 
desempenho no atendimento dos níveis de serviços e das metas estabelecidas pelo planejamento 
estratégico. A afirmação III é verdadeira. Desta forma, a alternativa correta é a letra D. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois info não é um parâmetro válido para o comando aptitude.  
A alternativa “B” está correta. 
A alternativa “C” está incorreta, pois irá desinstalar o pacote caso esteja instalado. 
A alternativa “D” está incorreta, pois o nome do pacote não é um parâmetro válido. 
A alternativa “E” está incorreta, pois não é um parâmetro válido para o comando aptitude. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro no que se pede, não cabendo analogias extensivas à condições não apresentadas 
no enunciado da questão. Ademais, cabe destacar que a alternativa “A” está correta e de acordo com o 
que é solicitado.  
A alternativa “B” está incorreta, pois o atalho fecha a guia atual.  
A alternativa “C” está incorreta, pois abre o gerenciador de favoritos. 
A alternativa “D” está incorreta, pois abre o gerenciador de tarefas do Chrome. 
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A alternativa “E” está incorreta, pois abre a barra localizar para pesquisar na página atual. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
O enunciado deveria questionar sobre o processo de “identificação de riscos” e não 
“identificação de riscos individuais”, causando assim prejuízos à resolução da questão e não 
havendo alternativa passível de ser considerada correta, anula-se a questão. 

 
 
 
 
 

Município de Taquara/RS, 22 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 

     
 
 

Jorge de Moura Almeida  
Presidente da Câmara Municipal de Taquara  

 
Registre-se e Publique-se  

E Cumpra-se 
 

 ______________________ 
 


