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MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014
AVISO Nº 10 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES DO GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
A Prefeita do Município de Não-Me-Toque, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:
1.

Das respostas aos recursos administrativos sobre questões do gabarito preliminar das provas objetivas.

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 02 – Gabarito anulado
Na alternativa D, houve um erro de digitação no nome da empresa, onde deveria ser RVP, consta RPV. Não sendo
possível, portanto, considerá-la correta.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 23 – Gabarito mantido
A alternativa correta é a “C”, pois sabendo que “Carlos é alto” é verdadeira, tem-se que a sentença “João não é rico ou
Carlos é alto” é verdadeira obrigatoriamente, visto que o conectivo “ou” exige que pelo menos uma das proposições
seja verdadeira para que a frase total também o seja. A alternativa “E” pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do
valor lógico de “João é rico”. Como não se sabe esta informação, nada se pode afirmar sobre o valor lógico desta
frase.
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 07 – Gabarito mantido
O enunciado da questão está claro quando pede para analisar as palavras morfologicamente, portanto a única
alternativa correta é a apresentada na letra A.

LEGISLAÇÃO
Questão 14 – Gabarito mantido
Para a adequada resposta à questão, é necessário que se analise o seguinte dispositivo da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988:
Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a
serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)
II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
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Analisando o dispositivo constitucional, verifica-se que a alternativa “A” espelha a situação na qual se está diante de
brasileiros naturalizados. Nas alternativas “B”, “C” e “D”, verificam-se brasileiros natos, ao passo que a letra “E” não
trata da nacionalidade brasileira, e sim a extensão dos direitos inerentes aos brasileiros aos portugueses. Todavia, o
enunciado da questão não faz menção sequer à questão da reciprocidade. Ainda assim, mesmo que mantidos
direitos, não há que se falar em condição de brasileiro nato aos portugueses, uma vez que o próprio dispositivo
constitucional mantém essa distinção. Por essa razão a alternativa “A” está correta.
INFORMÁTICA
Questão 21 – Gabarito mantido
A questão aborda conceitos de nível médio, sendo o conteúdo previsto no edital do concurso e com bibliografia
indicada.
Questão 22 – Gabarito mantido
A questão aborda conceitos de nível médio, sendo o conteúdo previsto no edital do concurso e com bibliografia
indicada.
Questão 23 – Gabarito mantido
A questão aborda conceitos de nível médio, sendo o conteúdo previsto no edital do concurso e com bibliografia
indicada.
Questão 24 – Gabarito mantido
A questão aborda conceitos de nível médio, sendo o conteúdo previsto no edital do concurso e com bibliografia
indicada.
Questão 25 – Gabarito mantido
A questão aborda conceitos de nível médio, sendo o conteúdo previsto no edital do concurso e com bibliografia
indicada.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 26 – Gabarito mantido
De acordo com o conteúdo de lógica, tautologia é uma proposição, cujo valor verdade é sempre verdadeiro. Logo, a
alternativa C está correta, pois temos uma proposição composta do tipo (p v ~p), a qual é sempre verdadeira.
Questão 29 – Gabarito mantido
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CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR
LEGISLAÇÃO
Questão 14 – Gabarito mantido
Eis os enunciados/assertivas:
I - Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a
serviço de seu país.
II - Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
III - Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
IV - Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil.
Considerando o disposto no artigo 12 da CRFB/1988, abaixo descrito:
“Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a
serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)
II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
Verifica-se que os enunciados I, II e IV espelham brasileiros natos, ao passo que o enunciado III espelha brasileiro
naturalizado, razão pela qual a alternativa “e” está correta. Isso, por sua vez, se extrai da leitura dos dispositivos
constitucionais antes elencados, razão pela qual deve ser mantida a letra espelhada do gabarito preliminar.

INFORMÁTICA
Questão 23 – Gabarito mantido
O nível de criptografia explorado na questão é básico em relação ao conteúdo solicitado no edital, não sendo
explorado nenhum conceito avançado de criptografia. Como bem sugere a candidata, a Psicóloga irá tratar de dados
confidenciais dos seus pacientes, tendo assim que protegê-los de alguma forma, sendo a criptografia básica uma boa
escolha. Consta no edital o seguinte conteúdo: Noções de segurança das mensagens.
Questão 25 – Gabarito mantido
A questão deverá ser mantida, pois o edital do concurso prevê: Conceitos e funções de aplicativos das versões do MS
Office: editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações de slides. Microsoft Office 2007: Planilhas Eletrônicas estrutura básica das planilhas, CONCEITOS DE CÉLULAS, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e
gráficos, USO DE FÓRMULAS, FUNÇÕES.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 29 – Gabarito mantido
A questão aborda o conteúdo de razão previsto para a prova de raciocínio lógico (área matemática) conforme
solicitado no edital.
Questão 30 – Gabarito mantido
A questão aborda o conteúdo de juros composto previsto para a prova de raciocínio lógico (área matemática)
conforme solicitado no edital.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Questão 33 – Gabarito mantido
O conteúdo abordado na presente questão se refere ao Sistema Único de Saúde, mais especificamente ao controle
social, regulamentado na Lei nº 8142 de 26 de dezembro de 1990. Estes conhecimentos são pertinentes e
necessários a todos trabalhadores de saúde que estarão inseridos neste sistema. O Controle social no Sistema Único
de Saúde está entre os conteúdos programáticos deste concurso.
Questão 38 – Gabarito mantido
A presente questão contempla o conteúdo programático referente à execução de ações de atenção e assistência
integral. Ela é relativa ao conceito de biópsia e aborda a finalidade da mesma. Segundo a autora Karem Lopez Órtega
no livro LOBAS, C.F.S. et al.,TSB e ASB – Odontologia de Qualidade. São Paulo: Editora Santos, 2008; a cicatrização
de uma ferida após a biópsia na boca é igual que em outras partes do corpo. O tempo de cicatrização é que pode ser
influenciado por vários fatores.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – OFICIAL ADMINISTRATIVO
Questão 34 – Gabarito mantido
Dentre os tipos de documentos apresentados nas alternativas, identificar qual deles corresponde à Lei Orgânica,
também conhecida como regulamento de uma entidade ou entidades. Nesse caso, o trecho do enunciado onde consta
“Como é chamada a Lei Orgânica (...)”, a palavra “chamada” está flexionada em relação à palavra “lei” e não em
relação às alternativas da questão.
Questão 37 – Gabarito mantido
A referida questão aborda o tema da gestão de estoque e solicita ao candidato a análise de dados comumente
utilizados para controle e acompanhamento dos mesmos, de modo a subsidiar o gerenciamento e a aquisição de
materiais. A partir de uma relação de itens com diferentes quantidades de consumo e valores unitários, o candidato é
chamado a identificar àqueles com os maiores custos e que, por essa razão, devem ser objeto de maior atenção por
aqueles que atuam em almoxarifados e consequentemente com o controle de estoques, uma das atribuições previstas
para o cargo objeto desse certame.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR ANOS INICIAIS
Questão 36 – Gabarito mantido
A alternativa “B” está correta, pois vai ao encontro do solicitado no enunciado da questão: “que o educando amplie
significativamente a sua linguagem oral”. Assim, as atividades devem levar em consideração, principalmente, o
aspecto lúdico, com jogos e brincadeiras, através do qual se sustentam planejamentos e práticas diversas para os
anos em discussão, pressupostos para alcançar os objetivos para as crianças nesta especificidade: a linguagem oral.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO CIVIL
Questão 37 – Gabarito mantido
A assertiva I é parte das especificações de “Entrada de Energia Elétrica” que estão presentes na bibliografia
apresentada no Edital. A Resolução citada em anexo aponta para critério de tensão de fornecimento específico para
“rede aérea”, não sendo essa a afirmação da assertiva.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENGENHEIRO FLORESTAL
Questão 31 – Gabarito mantido
A alternativa “D” deve ser mantida como correta, conforme a taxonomia adotada pelo autor que foi utilizado para
elaboração e publicado como Bibliografia Sugerida no edital do concurso: LORENZI, 1992. Complementarmente, na
Botânica, uma vez atualizada a taxonomia de uma espécie, são mantidas as anteriores como sinonímia, o quer dizer
“sinônimo” e, portanto, permanecendo correta, desde que referenciada em bibliografia especializada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR ANOS FINAIS LÍNGUA ESPANHOLA
Questão 35 – Gabarito mantido
A alternativa D está correta. Pode-se verificar, claramente, a correção da afirmação I nas linhas 06, 07, 15 e 16; a
afirmação II é refutada na linha 08, quando o autor afirma “con ser un rasgo altamente positivo”; por fim, a afirmação III
está garantida como correta pelo conteúdo das linhas 12, 13 e 14.
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Questão 36 – Gabarito mantido
A alternativa B está correta porque o texto traça um panorama do sistema educacional na América Latina, focando-se,
mais especificamente, em uma de suas características: a gratuidade do ensino. As linhas introdutórias 01,02 e 03
sustentam essa afirmação.
Questão 38 – Gabarito mantido
A alternativa D está correta pois a tradução mais adequada para “abrigo de visón” é casaco de pele. Tal afirmação
pode ser encontrada no verbete “visón” no dicionário que consta na bibliografia sugerida em edital.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR ANOS FINAIS LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 39 – Gabarito mantido
A alternativa I apresenta erro de concordância. A alternativa II apresenta erro de grafia do porquê.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – VETERINÁRIO
Questão 37 – Gabarito anulado
A questão deve ser anulada, pois, o termo correto é “valvar”.

Não-Me-Toque / RS, 25 de novembro de 2014.

Município de Não-Me-Toque/RS
TEODORA B.S. LUTKEMEYER
Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS
Secretária de Administração e Planejamento
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