
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2013

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 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

MATÉRIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

QUESTÃO: 37 – MANTIDA alternativa 'E'. Alternativa correta letra ‘E’ . RESPOSTA: Tempo
de treino a cada dia: - 1° dia : 2h e 48 min - 2° dia: 3h e 40 min - 3° dia: 92 min ou 1h e 32
min Somando os tempos dos três dias teremos: 2h e 48 min + 3h e 40 min + 1 h e 32 min = 8
horas - soma dos minutos: 48 + 40 + 32 = 120 minutos ou 2 horas - soma das horas:
2 + 3 + 1 = 6 horas - total: 2 horas + 6 horas =8 horas.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

QUESTÃO: 19 – MANTIDA alternativa 'C'. A resposta da questão deverá ser mantida, uma
vez que, o item IV apresenta uma afirmativa INCORRETA, qual seja "IV. dar prioridade às
pessoas com menos de quatorze e mais de sessenta e cinco anos em todos os programas
de natureza social, desde que comprovada a insuficiência de meios materiais." A Lei
Orgânica do Município de Viamão em seu artigo 178, inciso I, refere que "Compete ao
Município: I - "dar prioridade às pessoas com menos de quatorze e mais de sessenta anos
em todos os programas de natureza social, desde que comprovada a insuficiência de meios
materiais". Sendo assim, o item IV não está de acordo com a referida Lei, visto que restringe
às pessoas com mais de sessenta e cinco anos a prioridade em todos os programas de
natureza social, desde que comprovada a insuficiência de meios materiais, excluindo às
pessoas entre 60 e 64 anos.

QUESTÃO: 22 – MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva A está correta, conforme preceitua o
artigo 5º, parágrafo único da Lei Municipal 2.663 de 1998 "art. 5° - Parágrafo Único - O
servidor que estiver em estágio probatório poderá ser designado para cargo de confiança,
em função gratificada, ficando suspenso do estágio pelo período que ocupar a função,
retornando ao estágio após exoneração do cargo de confiança".



NÍVEL MÉDIO

MATERIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): DESENHISTA PROJETISTA, FISCAL DE MEIO AMBIENTE, INSPETOR
SANITÁRIO, TOPÓGRAFO

QUESTÃO: 37 – MANTIDA alternativa 'B'. Alternativa correta letra ‘B’ . RESPOSTA: Tempo
total do deslocamento ate o trabalho: 45 minutos + 18 minutos + 15 minutos = 78 minutos, o
que corresponde à 1 hora mais 18 minutos ou à 1 hora mais 30 % de uma hora, ou seja, 1,30
horas. Transformando as unidades de minutos para horas teremos: (1 hora)/(x )= (60
minutos)/(18 minutos) x .60=1 .18 x= 18/60 x=0,30 hora Portanto: 1 hora + 0,30 hora = 1,30
horas.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): ANALISTA DE SISTEMAS, ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL,
ENGENHEIRO FLORESTAL, ENGENHEIRO QUÍMICO, GEÓGRAFO, GEÓLOGO,

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA

MODERNA - INGLÊS, PROFESSOR DE LÍNGUA MODERNA - ESPANHOL,
TURISMÓLOGO

QUESTÃO: 3 – MANTIDA alternativa 'C'. Mantém-se o gabarito da questão 03, pois apenas
a assertiva III está correta, como pode ser visto: I. Somente (1), (5) e (7) apresentam
palavras formadas pelo prefixo de negação in-. - ERRADA, pois não são apenas as palavras
(1) - inacessível, (5) inconfessáveis, e (7) inexorável que possuem o prefixo de negação, pois
outras palavras da lista - (2) inexplicável e (6) incompreensível - também possuem. É preciso
observar que, para responder à questão, era necessário observar todas as palavras da lista e
analisar as assertivas nesse sentido.

QUESTÃO: 4 – ANULADA. A assertiva II está correta, não havendo, portanto, gabarito para
a questão.

QUESTÃO: 7 – MANTIDA alternativa 'D'. Na frase "Um dia, inevitavelmente, os
neurocientistas irão localizar, com ajuda de ressonância magnética, o vão do cérebro que
permanece cinza" (l.02-03), a supressão do advérbio 'inevitavelmente' altera o sentido do
período em que se encontra. Faz-se importante observar que um advérbio pode não modifica
completamente o sentido de um verbo, um adjetivo, um advérbio ou de toda uma frase, mas
ele altera o significado das palavras, pois adiciona nuances, precisão ao sentido. Por esse
motivo, apesar de ser um termo acessório (o que significa que, sintaticamente, ele não é
obrigatório), os advérbios modificam a parte semântica, sendo totalmente importantes para a
construção do que se está querendo expressar. Na frase em questão, 'inevitavelmente'
adiciona a ideia de que, um dia, neurocientistas irão encontrar, de uma maneira inevitável,
fatal, o vão do cérebro que permanece cinza mesmo quando estamos felizes.

QUESTÃO: 9 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. A
substituição de 'passa' por 'acontece', na frase "Ter isso claro ajuda a entender o que nos
passa" não acarreta mudança sintática. O verbo 'acontecer' é, segundo Aurélio, intransitivo
(não necessita de preposição) ou transitivo indireto (precisa de um objeto regido por
preposição); enquanto o verbo 'passar' é transitivo direto, direto e indireto, circunstancial ou
indireto. Na frase em questão, percebe-se que o complemento do verbo é o pronome 'nos'
corresponde ao objeto indireto do verbo 'passar'. Portanto, o verbo 'acontecer', caso fosse
inserido, necessitaria, obrigatoriamente, um complemento indireto, que pode ser o pronome
'nos'.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): ANALISTA DE SISTEMAS, ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL,
ENGENHEIRO FLORESTAL, ENGENHEIRO QUÍMICO, GEÓGRAFO, GEÓLOGO,

TURISMÓLOGO

QUESTÃO: 21 – MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva E está correta, conforme preceitua o
artigo 15, incisos II a V da Lei Orgânica do Município de Viamão.

QUESTÃO: 22 – MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva A está correta, conforme preceituam
os artigos 17, 32, 35, incisos I a III e 42 da Lei Orgânica do Município de Viamão. A questão
solicita a resposta INCORRETA, sendo assim, estão incorretos os item I e II.

QUESTÃO: 27 – ANULADA. A questão deverá ser ANULADA, visto apresentar duas
respostas INCORRETAS em relação ao horário de funcionamento dos estabelecimentos no
Município de Viamão, conforme preceitua a Lei Municipal n.º 2.041/1990 em seus artigos
193, incisos I a III e §2º.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): ANALISTA DE SISTEMAS, ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL,
ENGENHEIRO FLORESTAL, ENGENHEIRO QUÍMICO, GEÓGRAFO, GEÓLOGO,

TURISMÓLOGO

QUESTÃO: 12 – ANULADA. As alternativas C e E são consideradas corretas.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE

LÍNGUA MODERNA - INGLÊS, PROFESSOR DE LÍNGUA MODERNA - ESPANHOL

QUESTÃO: 13 – MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo da questão está baseado na
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa diretrizes curriculares nacionais para o
ensino fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: Conselho Nacional de Educação, Câmara de
Educação Básica ? MEC/CNE/CEB, 2010. Conforme Artigo 3º da referida resolução, o
Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um, ainda o mesmo
artigo estabelece que o ensino fundamental é DEVER da Estado e da família. Segundo o Art.
8º O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população na faixa
etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na
idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Portanto a assertiva IV, assim como a
III, está incorreta.

MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE

LÍNGUA MODERNA - INGLÊS, PROFESSOR DE LÍNGUA MODERNA - ESPANHOL

QUESTÃO: 24 – MANTIDA alternativa 'B'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida
questão estão baseados em bibliografia indicada no edital para o concurso: SANTOS, Julio
César Furtado dos. Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendizagem e o papel do
professor. Porto Alegre: Mediação, 2011. Nesta obra, o autor salienta que a aprendizagem se
realiza, em função de alguns fatores, chamados de processos gerais da aprendizagem.
Nesse sentido, dentre as alternativas elencadas na questão apenas não está dentre os
processos que tornam possível o ato cognitivo de aprender a letra B, disciplinamento



QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. O programa do concurso estabelece, entre outros
itens, as inter-relações entre o humano, o ambiente e o conhecimento; e ensino: concepções
e tendências pedagógicas. O conteúdo da questão está baseado em bibliografia indicada no
edital para o concurso: PILETTI, Nelson. Aprendizagem: teoria e prática. São Paulo:
Contexto, 2013. Na referida obra Piletti analisa que para Skinner, a aprendizagem resulta de
um processo de condicionamento.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ARQUITETO

QUESTÃO: 38 – ANULADA. Questão anulada por erro de ortografia, conforme indicado no
recurso.

CARGO(S): ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO: 31 – MANTIDA a alternativa ‘B’. Segundo a referência bibliográfica indicada –
NBR 6118 – somente o item “cobrimento nominal de pilares =1,5mm” é inquestionavelmente
errado (tab 7.2 da ref norma), já que todos os outros itens, dependendo de condições da
estrutura projetada, podem ser aceitos.

QUESTÃO 32 – MANTIDA a alternativa ‘C’. Segundo a referência bibliográfica indicada –
NBR 7229- o volume da fossa (tanque) séptica (item 5.7) não pode ser menor do que 1000
litros, fazendo com que a assertiva I seja incorreta e portanto mantendo somente a assertiva
II como verdadeira o que resulta na resposta correta C.

QUESTÃO 35 – MANTIDA a alternativa ‘D’. Conforme planilha que segue pode se verificar
que a opção de menor custo é aquela que ocorre quando se adota concreto C= 20 e aço
CA60.

concreto dim a dim b altura volume cust unit custo concreto

c 15 1,25 0,8 0,2 0,2 350,00 70,00

c 20 1,25 0,8 0,16 0,16 400,00 64,00

aço custo kg consumokg/m³ conc volume
custo
aço custo total

CA 50 4,00 100 15 0,2 80,00 150,00

CA 60 5,00 80 15 0,2 80,00 144,00

CA 50 4,00 100 20 0,16 64,00 134,00

CA 60 5,00 80 20 0,16 64,00 128,00

QUESTÃO 40 – MANTIDA a alternativa ‘E’. Segundo bibliografia recomenda (THOMAZ
Ércio – Tecnologia, Gerenciamento, e Qualidade na Construção) a definição de junta de
controle (item 3.3.2.e) é a correspondente ao enunciado da questão.



CARGO(S): ENGENHEIRO FLORESTAL

QUESTÃO: 32 – MANTIDA alternativa 'A'. A resposta da questão deverá ser mantida, uma
vez que aborda a bibliografia que consta no edital do concurso.

QUESTÃO: 35 – MANTIDA a alternativa ‘E’. Recurso negado, pois a questão apresenta
conteúdo segundo a bibliografia recomendada.

CARGO(S): ENGENHEIRO QUÍMICO

QUESTÃO: 31 – MANTIDA alternativa 'E'. Recurso Negado. A questão 31 aborda o tema
Transformação Química, processos de produção. Então a cinética, pureza...participam como
fatores importantes para uma maior eficiência de um processo. Mantida a resposta.

QUESTÃO: 33 – ANULADA. Recurso Aceito. Houve erro na digitação da questão C.
Questão anulada.

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

QUESTÃO: 38 – MANTIDA alternativa 'B'. 1. A autora Lucimar Bello P. Frange consta na
bibliografia descrita no edital como autora do artigo 'Arte e seu ensino, uma questão ou
várias questões?' no livro organizado por Ana Mãe Barbosa, 'Inquietações e Mudanças no
Ensino da Arte', Editora Cortez, Sao Paulo, 2002, páginas 35 à 47. 2.Esta questão recursal,
referente à utilização do artigo de Lucimar Bello P. Frange, já foi respondida no item anterior.
O segundo questionamento, como se refere a aspectos gerais da prova e não a uma questão
especifica, resta prejudicado.

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 32 – MANTIDA alternativa 'E'. A candidata refere que o autor fala no conceito
de prontidão apenas relacionado ao brincar, entretanto, de acordo com o edital no livro -
MOYLES, Janet. Fundamentos da educação infantil: enfrentando o desafio na pág. 186 a
autora sugere a prontidão como "um conjunto de habilidades físicas e cognitivas que a
criança deve possuir para iniciar a escola", logo a alternativa correta é a letra E.

QUESTÃO: 33 – MANTIDA alternativa 'B'. O candidato refere que a bibliografia é de Elkind,
mas é citado Erikson e realmente o livro utilizado é de Elkind, porém, ele faz referência a
vários autores e pesquisadores o que não justifica alguma das sentenças estar errada. Todas
as sentenças estão corretas, ou seja, encontram-se de acordo com o livro Sem tempo para
ser criança: a infância estressada de David Elkind nas páginas 132, 133, 150. A resposta B
está correta.

CARGO(S): PROFESSOR DE GEOGRAFIA

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'.Conceitos a serem dominados nessa questão: -
Estrutura Populacional e Transição Demográfica A análise das características de uma
população pode ser feita a partir de sua estrutura por idade, sexo e atividade. Tomando com
critério a idade o IBGE define da seguinte maneira; de 0 a 14 anos se refere a população
jovem, de 15 a 59 anos população de adultos e a partir de 60 anos população de idosos. Na
questão 36 ao interpretar o gráfico, observa-se que a linha referente à natalidade tem um
declínio acentuado de 2000 a 2040, assim como reflexo direto diminuirá também a população
jovem. A taxa de mortalidade brasileira já atingiu um patamar de 6 por cada mil em 2000, a
se estabilizar e voltar a crescer (2035 - 2060),isso se deve ao aumento percentual de idosos
na população brasileira. Assim, o Brasil está passando por uma transição demográfica, no
qual vem se reduzindo a participação da população jovem e aumentando a de idosos no



conjunto da população, o que é fruto da redução nas taxas de natalidade e aumento da
expectativa de vida. Consultar sobre o assunto o livro de Sene, Eustáquio, Geografia geral e
do Brasil, (página 453-455) conforme indicação bibliográfica.

CARGO(S): PROFESSOR DE HISTÓRIA

QUESTÃO: 37 – MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo da questão está baseado em
bibliografia indicada no edital para o concurso: DORIGO, Gianpaolo e VICENTINO, Claudio.
História Geral e do Brasil. Editora Scipione.2006. Dentre os países mencionados na questão,
apenas a Bulgária não surge após a Iª Guerra Mundial. Anexado pelo Império Turco-
Otomano no século XIV, conquista sua independência em 1908. Durante a Iª Guerra Mundial
a Bulgária lutou ao lado da Alemanha e derrotada perde territórios para a Romenia, Grécia e
Iugoslávia.

CARGO(S): PROFESSOR DE LíNGUA MODERNA - INGLÊS

QUESTÃO: 32 – MANTIDA alternativa 'A'. Podemos entender o processo de derivação
como junção de um afixo (sufixo ou prefixo) a uma base para a formação de uma palavra.
Assim, dizemos que uma palavra é derivada quando ela se constitui de uma base e de um
afixo. No caso da palavra 'encourage', podemos perceber que a base da palavra é 'courage',
sendo o produto 'encourage'. De acordo com o New Oxford American Dictionary, a palavra
'encourage' tem origem no MIddle English, emprestada do francês 'encourager'. No francês,
tal palavra é formada pelo prefixo 'en-' e pela base 'courage'. Nesse sentido, ainda que '-age'
seja um sufixo formador de substantivos, é preciso olharmos a etimologia da palavra. A
assertiva II está, portanto, errada. Há duas formas de compreender a palavra 'encourage':
como um empréstimo do francês ou como um processo de prefixação, apenas, pois há, em
inglês, a palavra 'courage'.

QUESTÃO: 34 – MANTIDA alternativa 'C'. Em relação aos falsos cognatos, é preciso
termos em mente que um "falso amigo" é uma palavra ou expressão que possui uma forma
parecida na língua nativa do falante, mas apresenta um significado contextual diferente. No
caso, a palavra 'preservative' possui uma forma semelhante à 'preservativo', em português.
'Preservative' é um substantivo que designa uma substância usada para preservar alimentos
ou materiais; já 'preservativo', quando substantivo, é aquilo que preserva e, na concepção
mais manifesta no contexto de uso, especificamente, 'camisinha' (envoltório fino, de
borracha, resistente para proteger o homem e a mulher de possíveis infecções e
fecundação). Mesmo que o Dicionário Aurélio apresente uma concepção de uma substância
que se adiciona a um produto para impedir a proliferação de microrganismos, a noção de
falsos cognatos pede-se que consideremos a concepção mais usada pelos falantes da língua
em questão. Nesse caso, 'preservative' e 'preservativo', no contexto mais relevante, não são
falsos cognatos.

QUESTÃO: 35 – MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I está correta, pois o texto, entre as
linhas 4 e 6, afirma que as crianças mais novas absorvem novas línguas como esponjas,
enquanto as mais velhas não possuem tal habilidade. Ainda que os autores afirmem que tal
proposição é um mito popular, eles reafirmam, na próxima frase, que, apesar de haver
alguma diferença na aquisição em relação ao sotaque, as crianças seriam como esponjas em
qualquer idade ("young children do not have an advantage over older children in every way" -
linha 08). Portanto, os autores assumem que crianças são como esponjas em qualquer fase
de seu desenvolvimento. Em relação ao uso da palavra 'knowledge', é preciso que o
candidato faça uma inferência de retomada, pois o texto trata de conhecimento de
linguagem, e não de conhecimento de uma maneira geral.

QUESTÃO: 36 – ANULADA. Questão anulada por não haver gabarito.

QUESTÃO: 39 – MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva II está incorreta, pois, de acordo com
o texto, linha 05 e 06, o método direto tenta estimular o aprendizado de uma língua como se
o estudante estivesse me um país estrangeiro. É preciso atentar para o uso das expressões



"attempts" e "as if", que indicam uma tentativa, um esforço de fazer com que os alunos se
sintam em um país estrangeiro. Já a assertiva II afirma que o método direto deve, tem de, no
sentido de obrigação, expor o aluno a um ambiente estrangeiro. Há uma diferença gritante
entre 'tentar' e 'dever', o que faz a assertiva incorreta. in the direct method, the learners have
to be exposed to the language as they were in a foreign country.

QUESTÃO: 40 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. A
resposta correta é a letra A, visto que 'audiolingual' deve ser traduzido como 'audiolingual', e
não 'audiovisual'. Portanto, altera-se o gabarito para a alternativa A.

CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA MODERNA - ESPANHOL

QUESTÃO: 31 – MANTIDA alternativa 'B'. O verbo ‘hablar’ em espanhol admite sim o uso
como ‘expressar-se’, seja por forma de enunciados orais ou de enunciados escritos. Um
exemplo claro encontra-se no dicionário on-line da Real Academia Española (disponível em
http://www.rae.es/) que na entrada do verbo ‘hablar’ traz em sua nona acepção o seguinte:
‘Tratar de algo por escrito. Los autores antiguos no hablan de esta materia.’ Tendo em vista
que a Real Academia Española é tida como o órgão máximo da língua espanhola, não
convém dizer que tal verbo não possui tal acepção.


