
MUNICÍPIO DE FAROUPILHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 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 FUNDAMENTAL

MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO E COZINHA

QUESTÕES: 20, 22, 23, 24, 25 e 27 - ANULADAS. Conteúdos não contemplados no Anexo V - Programas e
Bibliografias.

NÍVEL MÉDIO

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VIGILANTE

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'A'. RECURSO RELATIVO À MARCAÇÃO DE RESPOSTA.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'C'. O texto afirma: "A flora intestinal também vem se modificando devido à
ingestão de novos alimentos, nos tornando inaptos a assimilar os antigos, o que gera inúmeras alergias. Outra
estatística alarmante é o número de casos de Alzheimer. Só na França a previsão é de que haverá 1 milhão de doentes
até 2020.", já a assertiva traz: Problemas na flora intestinal, na visão humana e no aumento de casos de Alzheimer são
decorrentes de modificações ambientais produzidas pelo próprio homem. Há uma distorção das informações do texto
em relação às da assertiva, pois os problemas que o homem tem estão relacionados à sua incapacidade e inabilidade
de assimilação dos antigos alimentos, o que tem por consequência a geração de alergias. A assertiva diz respeito à
causa desses problemas.

QUESTÃO: 7 - ANULADA. De fato, no parágrafo há duas questões que atendem ao que o enunciado solicita: Além e
gerações.



MATERIA: CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO(S): AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VIGILANTE

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. Durante o período do Estado Novo (1937-1945) Getúlio Vargas governou o
país de forma ditatorial e criou o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) órgão responsável pela publicidade,
que referia-se a Getúlio Vargas como “o pai dos pobre”. Esse título era usado devido às leis trabalhistas criadas por
Vargas, primeira legislação que garantiu direitos aos trabalhadores brasileiros.

MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, VIGILANTE

QUESTÕES: 22, 23, 24, 26 e 27 - ANULADAS. Conteúdos não contemplados no Anexo V - Programas e Bibliografias.

NÍVEL SUPERIOR

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO

QUESTÃO: 5 - ANULADA. Há duas alternativas que atendem ao gabarito.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'A'. A palavra Sintomas tem 07 fonemas devido à ocorrência de um dígrafo
vocálico -in.

MATERIA: CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Os conceitos e os conteúdos expressos na referida questão estão baseados
em bibliografia integrante do edital do concurso: Atualidades vestibular + ENEM - 2º semestre 2014. A Amazônia é a
maior floresta tropical do mundo, compartilhada por oito países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. Os conceitos e os conteúdos expressos na referida questão estão baseados
em bibliografia integrante do edital do concurso: Atualidades vestibular + ENEM - 2º semestre 2014. A respeito da
biodiversidade, a publicação afirma que: são feitas as seguintes considerações: o Brasil é o país com o maior grau de
biodiversidade, reúne cerca de 20% de todas as espécies conhecidas; a expansão urbana e o aquecimento global são
ameaças à biodiversidade; as atividades humanas pressionam a biodiversidade com uma intensidade muito maior do
que os processos naturais.

MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO

QUESTÕES: 21, 24, 25, 26 e 27 - ANULADAS. Conteúdos não contemplados no Anexo V - Programas e Bibliografias.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme enunciado, a questão se refere a Lei Orgânica do Município de
Farroupilha, item 3 mencionado nos Programas e Bibliografias do Anexo V.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. O Regimento Interno informa claramente em quais cenários que não cabe
adiamento da votação, conforme Art. 110, " A votação poderá ser adiada pelo prazo de uma sessão ordinária, a
requerimento de líder, com a aprovação do plenário. Parágrafo único: Não cabe adiamento de votação de: a) veto; b)
proposição em regime de urgência; c) redação final, salvo quando verificado erro formal ou substancial; d) requerimento
que, nos termos deste Regimento Interno, devam ser despachados ao plenário na mesma sessão de apresentação; e)



matéria em prazo fatal para deliberação. " Portanto, única resposta incorreta é a alternativa E, gabarito dessa questão.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada conforme disposto no Art. 146 do Regimento
Interno, a saber: "As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. § 1º - Emenda supressiva é a
proposição que manda erradicar qualquer parte da outra. § 2º - Emenda substitutiva é a proposição apresentada como
sucedânea da outra. § 3º - Emenda aditiva é a proposição que se acresce à outra. § 4º - Emenda Modificativa é a
proposição que se refere apenas à redação de outra, sem modificar a sua substância."

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): PROCURADOR JURDICO

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está elaborada de acordo com a doutrina constante no Edital do
Concurso (Pedro Lenza, Direito Constitucional, 18ª ed, São Paulo: Saraiva). Os recorrentes apresentam fundamentação
com doutrina estranha ao edital. Questão mantida.

QUESTÃO: 33 - ANULADA. A alternativa C também poderá ser interpretada como correta, de forma que a questão
merece ser anulada.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com o disposto no artigo 25 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o qual dispõe: "Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou
qualquer deles e seus descendentes." Questão mantida.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão deve ser analisada e respondida de acordo como seu enunciado,
onde se postula, na demanda, a simples anulação de contrato administrativo. Não há referência a pedido de
indenização. Assim, no caso, o litisconsórcio será necessário e unitário. Questão mantida.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa E esta incorreta, pois não se admite a constituição de Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada sem que todo o capital esteja integralizado. Questão mantida.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata de usucapião extraordinária e não de usucapião especial
urbano, logo não há o requisito da área máxima de 250 metros quadrados. A matéria consta do programa do concurso,
no item Direito Civil, Da aquisição da propriedade imóvel. Questão mantida.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A matéria sobre o Idoso está inserida no Programa do concurso, no item
Direitos Especiais. Recurso não acolhido.


