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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO  
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2012 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
  NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, TELEFONISTA/RECEPCIONISTA  

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. No contexto de ocorrência, a palavra imprescindível somente poderia ser 
substituída por indispensável, conforme se fundamenta através de Aurélio (2010), bibliografia indicada: Indispensável: 
Adjetivo de dois gêneros. 1. Que não se pode dispensar; imprescindível: A pontualidade era indispensável ao cargo. 
2. Que é absolutamente necessário; essencial: Era-lhe indispensável ter, pelo menos, alguns objetos de primeira 
necessidade. Substantivo masculino. 3. Aquilo que é indispensável: Só tinha sobre o corpo o indispensável para não 
morrer de frio. Já indiscutível, segundo Aurélio (2010) significa 1. Não discutível. 2. Que não admite discussão, por 
ser evidente, autêntico ou indubitável; incontestável. Assim sendo, o uso de indiscutível em lugar de imprescindível 
provoca alteração de sentido, não sendo, portanto, possível substituir o vocábulo em questão. Ainda, indiscutível 
origina-se em discutir, (debater, examinar) já imprescindível origina-se em prescindir (Separar mentalmente; não fazer 
caso; não levar em conta; abstrair).  
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'A'. As alternativas que se repetem não coincidem com o gabarito
considerado correto; constituíram-se apenas em erro de digitação. Assim sendo a questão torna-se inválida. 
 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme Cegalla, autor da Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(bibliografia indicada para esse certame), o número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta, 
enquanto o número ordinal indica a ordem ou a série em que determinado número se encontra incluído. Na questão 
10, solicita-se a classificação da palavra UM (numeral cardinal) e não do vocábulo primeiro. 
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a gramática normativa de Cegalla (bibliografia indicada), 
acentuam-se, em regra, i /u tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílaba sozinhos ou com s, 
como, por exemplo, as palavras saúde, faísca, país, juízo, construída, etc. A palavra país apresenta um hiato, razão 
pela qual recebe acento gráfico. O fato de ser uma oxítona não é justificativa para uso do acento gráfica, apenas sua 
classificação quanto à tonicidade.  
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MATÉRIA: MATEMÁTICA 
 

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, TELEFONISTA/RECEPCIONISTA  

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. A elaboração desta questão está devidamente amparada no conteúdo 
programático envolvendo equações a uma variável do primeiro e segundo graus, descritos no edital. Para resolver 
essa questão, não é necessário utilizar a fórmula de Bháskara, visto que a solução refere-se à soma das raízes reais 
que pode ser calculada pela fórmula da Soma = -b/a (IEZZI, p. 74). Para efetuar corretamente esse cálculo, é 
necessário reconhecer os coeficientes a e b da equação do segundo grau, ax2 + bx + c = 0, assim o coeficiente a
corresponde ao número 1, pois não aparece número na frente do x2; b corresponde a -19 e o coeficiente c, não 
interfere no cálculo. Portanto, o sinal do número 88 (coeficiente c) não interfere em nenhum momento para resolução 
da questão, visto que este valor não será utilizado. Segue o cálculo:  
 
Coeficientes a, b e c  
 
a= 1  b = - 19 e c = 88  
 
Soma = -b/ a S = - (-19)/1 (regra de sinal)    
 
S= 19/1 S = 19  
 
Logo, o número de funcionários que estão na escala de férias no mês de janeiro corresponde a 19 (letra A). Portanto, 
há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com o Gabarito Oficial, não há razões 
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o 
Gabarito Oficial divulgado. Bibliografia: DOLCE, Osvaldo; IEZZI, Gelson; MACHADO, Antônio. Matemática e 
Realidade. 6º ao 9º ano. 6. ed. São Paulo: Atual, 2009. 
 

 

MATERIA: LEGISLAÇÃO 
 

CARGO(S): AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, MOTORISTA, TELEFONISTA/RECEPCIONISTA  

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base nas disposições do Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais de Imbé - Lei Municipal nº 064 de 19.04.1990 e alterações posteriores, vigente na data da 
abertura do presente concurso público, e que foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias do presente 
certame em data de 19.10.2012 com alteração em 25.10.2012, disponíveis no site da Fundatec. Segundo as 
disposições do artigo 2º da Lei Municipal nº 613/2000, que serviu de base para elaboração da questão 36, assim
dispõe: “Art. 2º Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 3 (três) anos,...”(grifo nosso). Como se pode constatar pela leitura das disposições do artigo 
acima transcrito, o período de estágio probatório vigente é de três (03) anos. Pondera-se, por oportuno, que a referida 
Lei 613/200, em seu artigo 8º revogou os artigos 15 e 16 da Lei Municipal nº 064/1990. Vale lembrar as disposições 
do item 10.5.1 do edital do presente certame em que estabelece que os candidatos nomeados que tomarem posse e 
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entrarem em exercício dos respectivos cargos somente se estabilizarão no Serviço Público Municipal após aprovação 
no período de estágio probatório de três anos, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho serão 
avaliados pela Comissão Permanente nos moldes previstos na Legislação vigente. Portanto, improcedente o recurso, 
ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Imbé e 
as alterações efetivadas pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 613/2000. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base nas disposições do Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais de Imbé - Lei Municipal nº 064 de 19.04.1990 e alterações posteriores, vigente na data da 
abertura do presente concurso público, e que foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias do presente 
certame em data de 19.10.2012 com alteração em 25.10.2012, disponíveis no site da Fundatec. Segundo as 
disposições do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.175/2009, que serviu de base para elaboração da questão 38, assim 
dispõe: “Art. 1º - O Art. 79 À Servidora gestante ou à adotante será concedida, mediante exame médico, licença de 
cento e oitenta dias, sem qualquer prejuízo em sua remuneração.” Como podemos constatar pela leitura das 
disposições do artigo acima transcrito, o período da licença à gestante ou à adotante vigente é de cento e oitenta 
(180) dias. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, segundo o artigo 
79 vigente do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Imbé através das alterações introduzidas pela Lei 
Municipal nº 1.175/2009. 

      

NÍVEL MÉDIO 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIAL ADMINISTRATIVO 

                    
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'E'. Com relação à assertiva II, desde o terceiro parágrafo encontramos 
referências ao fato de que em sua obra O Príncipe, Maquiavel nos fala, sim, das questões políticas. Trecho do próprio 
texto, no segundo parágrafo, discorre sobre a ironia de seus textos com relação às agruras e desmandos do seu 
tempo. Por inferência, inclui-se, aí, O Príncipe. Sobre a assertiva III, infere-se que, originalmente, o termo não tinha o 
sentido de hoje, pois o texto diz que o termo "ganhou" o sentido que tem hoje.  
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'C'. Ao solicitar que a palavra seja passada para o singular, faz-se referência 
a que, no caso, todo o trecho seja, também, passado para o plural. Assim, teríamos: uma ironia discreta em relação à
agrura do seu tempo, caso em que ainda seria necessária a colocação da crase.  
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'C'. No caso de conquista e intensa, os fonemas sublinhados representam o 
mesmo som, que seria o som correspondente a letra "s".  
 

MATÉRIA: MATEMÁTICA 
CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Analisando as informações da questão 23, temos que calcular o número 
de anagramas da palavra DINHEIRO, iniciados pela letra H. “Anagramas são palavras obtidas a partir de uma outra, 
quando se trocam as posições de suas letras, não importando se essas palavras tenham sentido ou não” (Bianchini & 
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Paccola, p.326), e pode ser calculado através do número de permutações simples ou permutações com elementos 
repetidos. (Dante, p.474 ou Manoel Paiva, p.232) Na palavra DINHEIRO, temos elementos repetidos (a letra I - 2
vezes). Neste caso, as permutações com elementos repetidos podem ser calculados da seguinte forma: (número de 
permutações do total de anagramas, dividido pela multiplicação das permutações dos elementos repetidos, pois estes 
não geram um novo anagrama) Considerando a questão 23, temos que determinar o número total de anagramas da 
palavra DINHEIRO, mas que começam pela letra H. Então fixamos a letra H na primeira posição, sobram ainda as 
letras D,I,N,E,I,R,O que devem ser distribuídas nas SETE posições posteriores, no caso : H ____ ____ ____ ____ 
____ ____ ____ 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 Depois de distribuir as sete letras que ainda sobraram (P7), dividimos por P2 da 
letra ?I? ( duas repetições) Logo, P7 = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040 P2 = 2 x1 = 2 5040 : 2 = 2520 Assim, há 2520 
anagramas da palavra DINHEIRO que iniciam pela letra H - LETRA D. A quantidade de movimentações bancárias 
realizadas durante uma semana, por um funcionário da tesouraria de uma determinada empresa, corresponde a 
2520. Portanto, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com o Gabarito 
Oficial, Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser 
mantido, obrigatoriamente, o Gabarito Oficial divulgado.  
 
QUESTÃO: 25 - ANULADA. Detectou-se um equívoco na grafia do número que comporia a resposta correta (-30 e 
300) – evidenciou-se a presença do indicador de graus Celsius (-30°C  300) – o que tornou impossível a identificação 
da resposta adequada à questão. Desta feita, anula-se a questão devido à falta de adequação das respostas. 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base nas disposições da Lei Orgânica do 
Município de Imbé, vigente na data da abertura do presente concurso público, e que foi divulgada através do Edital de 
Programas e Bibliografias do presente certame em data de 19.10.2012 com alteração em 25.10.2012, disponível no 
site da Fundatec. Segundo as disposições do artigo 17 da referida Lei Orgânica, que serviu de base para elaboração 
da questão 34, assim dispõe - Art. 17 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: I- tratando-se de mandato eletivo federal ou 
estadual ficará afastado do seu cargo emprego ou função; II- investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; III- investido no mandato de vereador, 
havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; IV- em 
qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para 
todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; V- para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Como se pode constatar pela leitura do 
inciso III do artigo acima transcrito, o servidor público investido no mandato de vereador, não havendo 
compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, diferentemente 
da assertiva III da questão 34, que diz que o servidor ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, sem a 
faculdade de opção pela sua remuneração. Com relação às afirmativas I e II, espelham perfeitamente as disposições 
do artigo 17 acima transcrito. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta 
certa, visto que apenas as afirmativas I e II estão corretas, segundo o artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. 
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NÍVEL TÉCNICO 

MATÉRIA: MATEMÁTICA 
CARGO(S): TÉCNICO CONTÁBIL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TESOUREIRO 

 

 
 

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'E'. A elaboração desta questão está devidamente amparada no conteúdo 
programático envolvendo cálculo de área e volume, descritos no edital. Analisando a questão 16, tem-se as seguintes 
informações: “Arquivo com 2,20 m de comprimento por 2,40 de altura por um metro de profundidade: 2,20 x 2,40 x 1“
A cada m³ são arquivadas 350 pastas. Para resolver o problema, é necessário calcular a capacidade máxima do 
arquivo (volume), multiplicar pela quantidade máxima de pastas arquivadas em cada um e multiplicar por 5 armários 
para obter o total de pastas. Dadas as dimensões do arquivo, percebe-se que ele tem a forma de um paralelepípedo, 
portando o volume é calculado pela multiplicação das três dimensões. V = a.b.c, no caso V = 2,20m x 2,40m x 1m = 
5,28 m³ Se a cada m³ são arquivadas 350 pastas, basta multiplicar 5,28 por 350 pastas. 5,28 x 350 = 1848 pastas 
Como a pergunta refere-se a cinco armários, basta multiplicar 1848 por 5. 1848 x 5 = 9240 (letra E) Logo, a 
quantidade máxima de pastas arquivadas em cinco armários corresponde a 9240. A questão foi elaborada com base 
em conceitos que estão perfeitamente amparados dentro do conteúdo programático e bibliografia recomendada, para 
Nível Técnico no processo seletivo da Câmara Municipal de Imbé/RS. A questão explora os conceitos sobre 
Geometria Plana e Espacial, cálculo de área e volume descritos no edital e na bibliografia indicada. Portanto, há 
somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com o Gabarito Oficial; não há razões 
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente o 
Gabarito Oficial divulgado.  
 
QUESTÃO: 20 - ANULADA. Detectou-se um equívoco na grafia do número que comporia a resposta correta (-30 e 
300) – evidenciou-se a presença do indicador de graus Celsius (-30°C  300) – o que tornou impossível a identificação 
da resposta adequada à questão. Desta feita, anula-se a questão devido à falta de adequação das respostas.  
 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO(S): TÉCNICO CONTÁBIL 

 

 

 
 

QUESTÃO: 46 - ANULADA. As transferências intergovernamentais recebidas podem ser correntes ou de capital. 
Uma vez que não foi definida qual o tipo, não de pode evidenciar o correto gabarito. 
 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO(S): TESOUREIRO 

 

 

 
 

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'B'. Apesar de constar duas alternativas com a mesma resposta Letra A e C-
Empenho Ordinário, a resposta correta ao enunciado na questão consta na Letra B- Empenho Global, cfe. descrito no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 4ª ed. Parte I pág.102 e 103. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. 
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NÍVEL SUPERIOR 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGO(S): ADVOGADO 

 

 

 
 

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'E'. Somente ocorreria a contração entre o artigo e a preposição caso o artigo 
fosse empregado no plural, (as) referindo-se a um grupo específico de crianças. No caso em questão, tem-se
somente a ocorrência de preposição, sem a ocorrência de artigo feminino singular (o que geraria uma quebra de 
concordância), uma vez que o autor não menciona a quais crianças eram oferecidos os doces, mas sim, a um grupo 
geral.  
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Ainda que a expressão motivadora da questão seja uma alteração do 
fragmento do texto, nenhum dos elementos necessários a sua correta resolução foi omitido da questão. Assim, a 
partir dos elementos fornecidos, bem como da nova construção expressa em sua totalidade, a assertiva é validada.  
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'B'. Uma vez que o enunciado da assertiva refere-se a um terceiro elemento 
na frase e que esse elemento não consta no texto, depreende-se que tal assertiva é falsa, conforme consta no 
gabarito desta prova.  
 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, neologismo é 
1. E. Ling. Palavra ou expressão nova numa língua, como, p. ex., dolarizar, dolarização, no português. 2. P. ext. 
Significado novo que uma palavra ou expressão de uma língua pode assumir. [P. ex.: zebra, como “resultado 
inesperado”.] Desta forma, toda palavra criada pelo falante com base em seus conhecimentos de seu idioma materno 
é considerada um neologismo, deixando de sê-lo a partir do momento em que é aceita como parte integrante da 
língua e é dicionarizada. O vocábulo em questão, criado a partir de um processo de derivação sufixal, não consta nos 
dicionários da Língua Portuguesa, sendo, portanto, uma livre criação do autor do texto e, portanto, um neologismo. 
Quanto ao seu emprego, uma vez que modifica toda uma oração, pode ser considerado um advérbio, expressando o 
contexto no qual tal afirmação é validada, quando considerado o contexto da evolução da humanidade. Portanto, 
explica de que maneira esta oração é válida. A expressão "durante séculos" refere-se ao período seguinte e não ao 
período modificado por este advérbio.  
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso 
Pedro Luft, o vocábulo "potencial" tem como regência a exigência da preposição "para", sendo o emprego da 
preposição "de" gramaticalmente incorreto. No caso do vocábulo "pudor", o mesmo dicionário aponta como regência 
a obrigatoriedade do emprego da preposição "de" ou da preposição "em", portanto, uma de suas regências está de 
acordo com o vocábulo destacado no texto. A questão solicitava ao candidato que indicasse o vocábulo que não 
tivesse a mesma regência do vocábulo destacado, não excluindo que esse vocábulo pudesse ter dupla regência.  
 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva I afirmava que o vocábulo "se" era uma conjunção 
condicional. Contudo, verifica-se que, nesta situação de ocorrência, a conjunção "se" indica uma causa, podendo ser 
substituída por "como" (Domingos Paschoal Cegalla, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, p. 399) e não por 
"caso". A assertiva II afirmava que o vocábulo "por que" é uma conjunção coordenativa explicativa. Verifica-se na 
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linha 18 a seguinte construção: A questão agora é entender por que algumas pessoas abrem mão do prazer imediato. 
Pode-se substituir o vocábulo "por que" pela expressão "a razão pela qual", obtendo-se daí a noção de explicação da 
conjunção. A assertiva III afirmava que o vocábulo "durante" trata-se de conjunção subordinativa. Contudo, o 
vocábulo "durante" é, na verdade, uma preposição.  
 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o vocábulo 
pop tem a seguinte definição: Diz-se de criação artística ou cultural concebida e produzida com vistas à sua 
comercialização e consumo, dentro dos padrões da indústria cultural (q. v.). Trata-se, portanto, de uma interpretação 
baseada somente naquilo que é postulado pelo autor e por sua seleção vocabular sem considerar nenhuma 
preferência ou julgamento da banca.  
 

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 
CARGO(S): ADVOGADO 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base nas disposições do Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais de Imbé - Lei Municipal nº 064 de 19.04.1990 e alterações posteriores, vigente na data da 
abertura do presente concurso público, e que foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias do presente 
certame em data de 19.10.2012 com alteração em 25.10.2012, disponíveis no site da Fundatec. Segundo as 
disposições do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.195/2009, que serviu de base para elaboração da questão 23, assim 
dispõe: “Art. 1º - Os Artigos 86 e 87, da Lei nº 64, de 19 de abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 
... Art. 87 - Não terá direito à licença-prêmio o Servidor que, dentro do período aquisitivo, houver: I - Sofrido pena de 
multa ou suspensão até 8 (oito) dias , consecutivos ou alternados; II - Faltado ao serviço injustificadamente, por mais 
de 30 (trinta) dias, consecutivos ou alternados; III - Gozado licença para tratar de interesse particular. Como podemos 
constatar pela leitura das disposições do artigo antes transcrito, comparado com as alternativas da questão 23, a 
única dentre as situações apontadas em que o Servidor não terá direito à licença-prêmio é alternativa C e que se 
enquadra no inciso III do artigo 87 do referido Regime. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a 
alternativa “C” como resposta certa, segundo o artigo 87 vigente do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de 
Imbé.  
 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base nas disposições do Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais de Imbé - Lei Municipal nº 064 de 19.04.1990 e alterações posteriores, vigente na data da 
abertura do presente concurso público, e que foi divulgado através do Edital de Programas e Bibliografias do presente 
certame em data de 19.10.2012 com alteração em 25.10.2012, disponíveis no site da Fundatec. Segundo as 
disposições da Lei Municipal nº 613/2000, que serviu de base para elaboração da questão 27, estão: “Art. 2º - Ao 
entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo observados os seguintes fatores: I - assiduidade; II - pontualidade; III - disciplina; IV - eficiência; V -
responsabilidade; VI - relacionamento. .... § 2º. A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá 
um competente boletim individual. Art. 4º.. § 3º. Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por 3 
(três) avaliações consecutivas será processada a exoneração do servidor.”. Ponderamos inicialmente que o 
enunciado da questão solicitava para identificar, dentre as cinco alternativas, qual a exceção que não encontrava ao 
abrigo das disposições relativas ao estágio probatório de que trata o Regime Jurídico dos Servidores Municipais e 
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alterações posteriores. Assim, como podemos constatar pela leitura dos artigos e parágrafos antes transcritos, as 
alternativas A, B, C e D, espelham adequadamente àquelas disposições, enquanto que a alternativa E, não está de 
acordo com o disposto no artigo 3º da referida Lei Municipal, senão vejamos: Art. 3 º... § 1º. Os afastamentos legais 
até trinta dias não prejudicam a avaliação do trimestre. No que se refere à estrutura da questão, ponderamos que no 
enunciado após o verbo “estão” há uma vírgula, seguida da palavra “EXCETO” e dois pontos, para só depois serem 
arroladas cinco alternativas para a escolha dos candidatos. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a 
alternativa “E” como resposta certa, segundo Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Imbé com as alterações 
efetivadas pela Lei Municipal nº 613/2000.  
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base nas disposições da Constituição 
Federal, vigente na data da abertura do presente concurso público, e que foi divulgada através do Edital de 
Programas e Bibliografias do presente certame em data de 19.10.2012 com alteração em 25.10.2012, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Pondera-se, segundo Silva, José Afonso, 
em Curso de Direito Constitucional Positivo - São Paulo: Malheiros, 2009, página 480, que “a diferença que se faz 
entre competência exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta é delegável. Então, quando se 
quer atribuir competência própria a uma entidade ou a um órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, 
declara-se que compete privativamente a ele a matéria indicada. Assim, no artigo 22 se deu competência privativa 
(não exclusiva) à União para legislar sobre; (...), porque parágrafo único faculta à lei complementar autorizar os 
Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. No art. 49, é indicada a 
competência exclusiva do Congresso Nacional. O art. 84 arrola a matérias de competência privativa do Presidente da 
República, porque o seu parágrafo único permite delegar algumas atribuições ali arroladas. Entretanto, destaca o 
referido autor na p.480: “Mas a Constituição não é rigorosamente técnica neste assunto. Veja-se, por exemplo, que os 
arts. 51 e 52 trazem matérias de competência exclusiva, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, mas diz que se trata de competência privativa. Não é deste último tipo, porque são atribuições indelegáveis. 
Assim, a utilização da expressão na questão 29 de que “é da competência exclusiva do Senado Federal”, não 
prejudicaria a interpretação por parte dos candidatos na resolução da questão, pelo contrário, visto que as quatro 
assertivas arroladas tratam sobre matérias de competência exclusiva do Senado Federal e uma vez que todas são 
atribuições indelegáveis, segundo os ensinamentos do referido autor. A respeito do assunto, outros autores, também, 
utilizam tal expressão para definir tais competências do Senado Federal. Portanto, improcedente o recurso, ficando 
mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as assertivas I, II, III e IV estão corretas, segundo o artigo 52 
da Constituição Federal.  
 

MATÉRIA: INFORMÁTICA 
CARGO(S): ADVOGADO 

 

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'C'.O recurso pede que a resposta da questão 17 seja alterada da alternativa 
"D" para "C", porém a resposta no gabarito preliminar já é a alternativa "C". 
 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO(S): ADVOGADO 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicita a indicação do recurso adequado em relação à decisão 
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do desembargador relator que indeferir a liminar pleiteada em ação de mandado de segurança. Neste caso, o único 
recurso adequado é o agravo ao órgão competente do Tribunal. Não cabe o recurso de agravo de instrumento, pois 
esse é específico para decisões de primeiro grau. Portanto, recurso indeferido.  
 
 

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2013. 
 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos 


