
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
RIO GRANDE DO SUL – CREF2/RS

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura nº 01/2014 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 MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PORTO ALEGRE/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAXIAS DO
SUL/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PELOTAS/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SANTA MARIA/?RS,

MOTORISTA

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I está incorreta, pois afirma ser possível inferir do texto que
começar a beber cedo é o principal fator que leva jovens a tornarem-se adultos alcoólatras. Não é possível fazer tal
inferência, pois o texto em momento algum afirma que começar a beber cedo É O PRINCIPAL fator formador de
possíveis alcoólatras. Afirma, sim, que começar a beber cedo, aliado a outros fatores, tende a fomentar adultos
alcoólatras, mas não menciona qual fator é o principal.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'A'. A quarta assertiva é falsa, uma vez que o vocábulo comportamento
possui apenas um encontro consonantal. Na primeira sílaba da palavra (com-) temos um dígrafo vocálico
(MESQUITA, 2007, p. 57). As letras "om" representam um só fonema /õ/, assim sendo, não ocorre encontro
consonantal (mp), pois temos o seguinte: C/õ/portamento.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme o gabarito, a assertiva I está correta. A assertiva II está
incorreta, pois o vocábulo "deles" não retoma o trecho "a maioria dos jovens" e sim o trecho "a maioria dos jovens
que bebem". Note-se que são trechos diferentes em relação ao sentido. "A maioria dos jovens" abarca todos os
jovens, já "a maioria dos jovens que bebem" abarcam uma parcela dos jovens (apenas os que bebem). A estes
últimos o vocábulo "deles" faz referência.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PORTO ALEGRE/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAXIAS DO
SUL/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PELOTAS/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SANTA MARIA/?RS,

MOTORISTA

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa traz a assertiva de forma a referir a roda de rolagem como
uma alternativa, em conjunto ou não com outra função para a funcionalidade citada. ?é possível usar a roda de
rolagem do mouse para redimensionar o tamanho dos ícones da área de trabalho", ou seja, pode-se utilizar a roda
para essa função, independentemente se a ação exige ou não outro elemento para a funcionalidade.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. O edital informa que um dos conhecimentos exigidos a respeito do



Windows são os seus principais programas. Conhecimentos sobre quais são os principais programas do Windows
não são técnicos, são conhecimentos básicos e requisito para um operador do respectivo sistema operacional.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PORTO ALEGRE/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAXIAS DO
SUL/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PELOTAS/RS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SANTA MARIA/?RS

QUESTÃO: 42 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. O gabarito está
equivocadamente incorreto. A forma de tratamento correta para a resposta ao enunciado é "Ao Senhor X",
alternativa A.

QUESTÃO: 45 - ANULADA. De fato, o enunciado contém duas respostas como alternativa. Com isso anula-se a
questão.

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está clara quanto a Lei que está sendo citada. Conforme
programas e referências do Edital de Abertura as únicas leis publicadas para o cargo são: Manual de Redação e
Consolidação das Leis do Trabalho e suas alterações posteriores. Portanto, o enunciado trata-se sobre a
contratação através da Carteira de Trabalho, o que conclui tratar-se da CLT.

CARGO(S): MOTORISTA

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a Cartilha de Primeiros no Trânsito, página 14, a
orientação principal é acionar o corpo de bombeiros quando houver vítimas presas às ferragens e a SAMU em
qualquer tipo de acidente. Na mesma página, está descrito que ambos os serviços podem acionar outros, quando
necessário. Assim, a resposta que atende ao enunciado, de acordo com a bibliografia, é a alternativa B.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'D'. A alegação de que o item I (Nível de óleo no sistema de transmissão.)
relaciona-se apenas com quebra e custo com consertos é invalidada pelos argumentos expostos no próprio
recurso, vejamos: "Conforme a referência do edital, Manual de Direção Defensiva 2005, na sua página 14 no último
parágrafo, cita o seguinte: "Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e,
PRINCIPALMENTE, acidentes." Na página 15, o título é Funcionamento do Veículo, tendo ao lado um pequeno
texto escrito: "O hábito da manutenção preventiva e periódica gera economia e EVITA acidentes de trânsito." Ainda
há uma listagem abaixo do título Funcionamento do veículo, que descreve como "Você mesmo pode observar o
funcionamento do veículo." Lá consta escrito o que também está nos Romanos I, II, IV e V da questão 50, letra D
que foi dada com o resposta correta pelo gabarito." Dessa forma, mantem-se o gabarito anteriormente divulgado.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO - CAXIAS DO SUL/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PELOTAS/RS,

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SANTA MARIA/RS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO, ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO, ASSISTENTE DE INFORMÁTICA,

ASSISTENTE DE SECRETÁRIA, ASSISTENTE FINANCEIRO, ASSISTENTE JURÍDICO, JORNALISTA

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'D'. O uso da frase "Quais estão corretas?" não cria dificuldade de
entendimento da questão, uma vez que são apresentadas cinco alternativas (A, B, C, D ou E) para que o candidato
escolha a correta. Ainda que se tenha apenas uma assertiva correta, essa responde satisfatoriamente a pergunta
do enunciado: Quais (assertivas) estão corretas? Apenas I. Ratifica esse entendimento o fato de que é possível
verificar outras provas de concursos públicos, de variadas bancas, e constatar a presença da frase "Quais estão
corretas?" ainda que haja alternativas com apenas uma assertiva correta.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'B'. O uso da frase "Quais estão corretas?" não cria dificuldade de
entendimento da questão, uma vez que são apresentadas cinco alternativas (A, B, C, D ou E) para que o candidato
escolha a correta. Ainda que se tenha apenas uma assertiva correta, essa responde satisfatoriamente a pergunta
do enunciado: Quais (assertivas) estão corretas? Apenas I. Ratifica esse entendimento o fato de que é possível
verificar outras provas de concursos públicos, de variadas bancas, e constatar a presença da frase "Quais estão
corretas?" ainda que haja alternativas com apenas uma assertiva correta.



QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'C'. O uso da frase "Quais estão corretas?" não cria dificuldade de
entendimento da questão, uma vez que são apresentadas cinco alternativas (A, B, C, D ou E) para que o candidato
escolha a correta. Ainda que se tenha apenas uma assertiva correta, essa responde satisfatoriamente a pergunta
do enunciado: Quais (assertivas) estão corretas? Apenas I. Ratifica esse entendimento o fato de que é possível
verificar outras provas de concursos públicos, de variadas bancas, e constatar a presença da frase "Quais estão
corretas?" ainda que haja alternativas com apenas uma assertiva correta. Embora a conjunção "e" não esteja
listada entre as conjunções adversativas, note-se que a questão afirma que a conjunção "e" possui um "caráter"
adversativo, ou seja, uma ideia, sentido. Tal afirmação é verdadeira, a conjunção "e" no contexto apresentado
poderia, inclusive, ser substituída pela conjunção "mas" sem alterar o sentido da oração. Vejamos o que diz o
dicionário Houaiss (2013) a respeito da conjunção "e": [...] une vocábulos ou orações de mesmo valor sintático,
indicando: [...] uma ideia contrária à que foi expressa; mas, porém; e no entanto, e contudo Exs.: ia sair, e choveu
tão formosa, e gaga!

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'D'. O vocábulo "engordando" está no gerúndio, que é uma das formas
nominais do verbo, conforme pode ser constatado no Houaiss (2013), consultando o verbo "engordar" e,
posteriormente, suas conjugações.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'B'. Note-se que a questão não pede para manter-se o mesmo sentido do
período, apenas para evitar incorreção gramatical. Nesse caso, ao alterarmos a locução verbal "estão engordando"
(l. 01) para "engordarão" não é necessário alterar o verbo "percebem" (l. 01). Não é possível a utilização da locução
"estarão engordando", pois essa sim representa uma incorreção, um vício de linguagem, um "gerundismo". O
gerúndio expressa uma ação que está em curso ou que ocorre simultaneamente ou, ainda, que remete a uma ideia
de progressão. O gerundismo é um vício de linguagem que peca pelo excesso, com uso de um verbo auxiliar
incorreto e desnecessário. Certo: Vou completar sua ligação. Errado: Vou estar completando sua ligação. Certo: As
crianças engordarão. Errado: As crianças estarão engordando.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'A'. A última assertiva está incorreta, pois se alterarmos a expressão "Muitos
pais" (linha 28) por "A maioria dos progenitores" haverá alteração de sentido. Note-se que é possível afirmar que
"Muitos pais não têm tempo nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas" sem que a expressão
"muitos pais" represente - necessariamente - a maioria dos pais. Logo, perceba-se que não se trata de um erro de
concordância, mas de uma questão de alteração de sentido.

QUESTÃO: 10 - ANULADA. A assertiva II também está correta, pois ao retirarmos o acento do vocábulo "até"
alteramos sua classe gramatical de advérbio (sentido de inclusão: mesmo, inclusive, também) para verbo (verbo
"atar").

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. O "ON" do vocábulo "cONtestou" representa um dígrafo nasal
(MESQUISA, 2007, p. 57), ou seja, "on" representa um único fonema /õ/. Dessa feita, o vocábulo possui nove letras
e oito fonemas.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. O verbo "ser" é um verbo de ligação no contexto. Caso a oração
reduzida, que funciona como completiva nominal no período composto, seja desenvolvida, poderemos perceber
que o sujeito está implícito. Como pode ser visto a seguir: "Criança... chance de ser um adulto nas mesmas
condições." - chance de que ela seja um adulto nas mesmas condições.

QUESTÃO: 14 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. O enunciado da questão
deveria ser "Quais estão CORRETAS?" e não INCORRETAS. Uma vez que as assertivas I e II estão corretas e a
assertiva III incorreta, o gabarito foi alterado para letra C.

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. Se a palavra "apresentava" fosse substituída por "acometia" haveria
alteração de sentido, uma vez que os vocábulos não são sinônimos. Alterando o vocábulo "apresentava" por
"mostrava", o verbo "mostrar" apareceria duas vezes no período, o que normalmente é evitado na escrita, por
motivo de estilística, mas não representa um erro.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO - CAXIAS DO SUL/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PELOTAS/RS,

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SANTA MARIA/RS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO, ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO, ASSISTENTE DE INFORMÁTICA,

ASSISTENTE DE SECRETÁRIA, ASSISTENTE FINANCEIRO, ASSISTENTE JURÍDICO, JORNALISTA

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'A'. No LibreOffice Writer, a função Autocorreção é ativada
AUTOMATICAMENTE na instalação e a desativação deve ser feita de forma manual. A opção B "de forma manual
e a desativação da função também deve ser feita de forma manual" é incorreta, pois automaticamente quando se
instala o software a opção é instalada. A opção C -quando o Writer é instalado e a desativação não é possível -
está incorreta, pois é possível desabilitar a opção a qualquer momento. A opção D - de forma manual e a



desativação não é possível, também está errada, pois a desativação se dá de forma manual a qualquer momento.
E por fim, a opção E - quando o Writer é instalado e a desativação da função poderá ser feita somente na
reinstalação do sistema no computador, é incorreta pois a desativação pode se dar a qualquer momento. Ou seja, a
resposta correta só pode ser a alternativa A - quando o Writer é instalado e a desativação da função deve ser feita
de forma manual.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO - CAXIAS DO SUL/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PELOTAS/RS,

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SANTA MARIA/RS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO, ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO, ASSISTENTE DE INFORMÁTICA,

ASSISTENTE DE SECRETÁRIA, ASSISTENTE FINANCEIRO, ASSISTENTE JURÍDICO, JORNALISTA

QUESTÃO: 27 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'. O gabarito correto é a
letra "D".

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão esta de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de
Ética dos Profissionais em Educação Física, o qual dispõe expressamente: "Art. 2º - Para os efeitos deste Código,
considera-se:I - beneficiário das ações, o indivíduo ou instituição que utilize os serviços do Profissional de
Educação Física".

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. O fundamento do recurso refere-se a questão nº 27. Recurso indeferido.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO - CAXIAS DO SUL/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PELOTAS/RS,

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SANTA MARIA/RS, ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. Prezado(a) Candidato(a), a questão refere-se “a quem” pode requerer
junto ao CREF2/RS o registro na categoria de Provisionados e não aos itens necessários para que o registro seja
concedido.

CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa D está correta, tendo em vista que, mesmo com a
supressão da ressalva não causa prejuízo ao entendimento da assertiva, bem como, não a invalida por estar citado
no artigo 46 da Lei nº 8.666/1993.

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. A citação do artigo 131 no enunciado não invalida o objetivo da
questão, que era responder o intervalo do número de faltas que Francisco poderia ter realizado para ter obtido
apenas 18 dias corridos de férias. Esse é o mérito da questão e não a exigência de saber em que artigo estava
localizado.

CARGO(S): AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO - CAXIAS DO SUL/RS, AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PELOTAS/RS,

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SANTA MARIA/RS, ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. Bem como consta escrito em seu recurso:"...Para que possam
funcionar regularmente, devem manter em tempo integral.... II - Certificado de registro no Conselho REGIONAL de
Educação Física do estado do Rio Grande do Sul" e não como consta na alternativa ?A?: ?o certificado de registro
no Conselho FEDERAL de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul?, o que faz com que esta alternativa
NÃO esteja contemplada na lei nº 11.721.

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'A'. Os itens II e III do artigo 8º já estão contemplados no próprio enunciado
da questão, excluindo, portanto, sua suposição. Cabe lembrar, que o artigo 8º refere-se sobre a atuação do
responsável técnico, não envolvendo questões mais amplas, relativas a oferta de atendimento (questão ?D?) ou ao
estabelecimento (questão “E”).



CARGO(S): ASSISTENTE FINANCEIRO

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'B'. Como refere-se apenas uma antecipação de pagamento em forma de
adiantamento no valor de 20% conforme rege no contrato, o lançamento correto é adiantamrnto de clientes. A Nota
fiscal será emitida na entrega da mercadoria, portanto acompanhará a mercadoria. A alternativa correta é a letra
"B".

QUESTÃO: 45 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. Estimada banca
examinadora, peço para reconsiderar a questão 45 e alterar o gabarito de letra "D" para a letra "B" como alternativa
correta. Na empresa Comercial o IPI integra o valor do estoque dos itens comprados, porém na alternativa letra "D"
fornecida como correta foi destacado erroneamente o IPI como a recuperar.

QUESTÃO: 48 - ANULADA. Estimada banca examinadora, reconheço que a questão 48 apresenta duas
alternativas corretas: A letra "A" e a letra "E". No momento que coloco na alternativa "A" como resposta certa o
dizer "alocar as despesas nos períodos a que competem" estou mencionando o princípio da competência. Neste
sentido, com duas alternativas como correta, sugiro a anulação da questão 48.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'C'. O contador da empresa Alfinete deverá registrar o fato contábil na
obtenção do empréstimo, ou seja, no momento que o banco liberar o recurso na conta da empresa Alfinete o
contador reconhece o recebimento. Como o pagamento das parcelas inicia-se após um período de dois anos de
carência a obrigação, a dívida, será reconhecida como de longo prazo, no Passivo Não Circulante. Segundo
Iudícibis e Marion (2010) Passivo Não Circulante são as dívidas da empresa que serão liquidadas com prazo
superior a um ano, superior a 360 dias.

CARGO(S): ASSISTENTE JURÍDICO

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D da questão 39 não é um princípio a ser seguido pelo
profissional da Educação Física, mas sim um dever, vindo expresso no artigo 6º, XX da Resolução nº 254/2013. Os
princípios do profissional da Educação Física estão elencados no artigo 4º da mesma Resolução, que em seu
inciso VII coloca a prestação, sempre, do melhor serviço, a um número cada vez maior de pessoas (alternativa E).
A continuidade deste inciso - com competência, responsabilidade e honestidade - expõe como a prestação do
serviço deve se dar, sendo que a sua omissão, não torna, por si só, a alternativa incorreta.

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 47 questiona qual princípio NÃO VEM EXPRESSO na Lei nº
8.666/93 (e não apenas no artigo 3º). O artigo 15 da norma exige que todas as compras, sempre que possível,
deverão: I) atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas. Assim, mesmo que não esteja presente no artigo 3º da Lei Geral de Licitações, o princípio da
padronização está expressamente prevista na norma, razão pela qual a única alternativa correta é a alternativa E,
ou seja, o princípio da eficiência.

CARGO(S): JORNALISTA

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme autor Jorge Duarte em bibliografia recomendada pelo edital
deste certame ?Comunicação Pública: Estado, governo, mercado, sociedade e interesse público? na página 18,
encontra-se o seguinte trecho que valida a alterantiva A : ?Para novelli, a comunicação pública...a ela caberia
extrapolar a esfera de divulgação de informações do governo e da assessoria de imprensa como mecanismo de
autopromoção dos governantes e de suas ações para colocar-se como instrumento facilitador do relacionamento
entre cidadão e Estado.? O mesmo autor, reúne diferentes teóricos que validam a alternativa correta, a citar
exemplos como os seguintes trechos: Página 13 ?...Esse padrão exige que a comunicação privilegie o interesse
coletivo e não de grupos ou indivíduos?; página 14 ?...Zémor apresenta conceitos do que seria uma comunicação
pública afirmando que sua legitimidade se determina pela legitimidade do interesse geral.?

QUESTÃO: 50 - ANULADA. O enunciado da questão não corresponde ao objetivado, invalidando o gabarito de
apenas uma assertiva correta.


