
MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCURSO 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: MATEMÁTICA

CARGO(S): AUXILIAR LEGISLATIVO,
FISCAL (ÁREA OBRAS E POSTURAS, SANITÁRIA E AMBIENTAL), VISITADOR

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. O vazamento é de 1.200 pingos por hora. Cada pingo possui 0,5 mL de
água. Cada litro de água custa R$ 0,50. O vazamento aconteceu durante 20 dias. A questão pergunta qual o valor
gasto, dando o custo (R$ 0,50 por litro) e não por dia de vazamento. Para encontrar a quantidade de litros vazados,
seria necessário calcular com Regra de Três simples. 1.200 pingos por hora são 28.800 pingos por dia. Em 20 dias
são 576.000 pingos. Se um pingo possui 0,5 mL de água, 576.000 pingos possuem 288.000 mL de água, ou seja,
288 litros. Como cada litro custa R$ 0,50, o gasto do consumidor será de R$ 144,00.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS – HISTÓRIA
MÉDICO CLÍNICO, SUPERVISOR EDUCACIONAL

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'C'. O verbo "comparar" (l. 04) é bitransitivo, ou seja, quem compara,
compara "uma coisa" (objeto direto) "à outra" (objeto indireto). A frase em questão é a seguinte, (l. 04-05): O estudo
comparou "crianças de 11 e 12 anos que passam a semana num internato (sem acesso a computador)" OBJETO
DIRETO "a crianças que passam..." OBJETO INDIRETO. Assim sendo, o estudo comparou crianças de 11 e 12
anos... a crianças que passam... Note-se que o "a" em questão é apenas uma preposição, não ocorrendo a crase.
Logo não seria possível o emprego do verbo "há", no sentido de existir, como podemos constatar abaixo: O estudo
comparou crianças de 11 e 12 anos... "existem" crianças que passam...

QUESTÃO: 4 - ANULADA. A palavra "conheceram" (l.17) apresenta apenas um dígrafo, uma vez que o final "am"
representa um ditongo nasal.



QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'C'. Caso o vocábulo "pesquisa" (l. 11) fosse substituído pela sua forma
plural, o período ficaria da seguinte forma: No Brasil, (supressão de "uma") PESQUISAS "feitas" (plural) pelo Portal
Educacional "avaliaram" (plural) o comportamento na internet de mais de 4 mil jovens de 13 __ 17 anos, de escolas
particulares de 14 Estados brasileiros. Note-se que as pesquisas são realizadas pelo "Portal Educacional", não
passando tal expressão para o plural. Assim sendo, ocorrem três alterações no período.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme os dicionários Aurélio (2014) e Houaiss (2009), o vocábulo
"aferir" só pode substituir "comparar" se a comparação for entre pesos e medidas. Segundo os dicionários
supracitados, no contexto em que aparece o verbo "comparou" (l. 04), o único vocábulo que poderia substituí-lo é
"cotejou".

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): MÉDICO CLÍNICO, SUPERVISOR EDUCACIONAL

QUESTÃO: 24 - ANULADA. Tendo em vista que na assertiva I faltou a expressão "NÃO", no que se refere ao
estágio probatório, restou-se como correta. Quanto à assertiva III, conforme a Lei Municipal nº 723/2001: "O
servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado",
portanto está correto dizer que Eliane será reconduzida ao cargo de Assistente Administrativo. Sendo assim todas
as assertivas estão corretas, não havendo gabarito para essa questão.

QUESTÃO: 30 - ANULADA. A assertiva III está incorreta, tendo em vista não estar contemplada na Lei Municipal
nº 993/2006. Sendo assim, somente as assertivas I, II e III estão corretas, não havendo gabarito para a questão.

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS – HISTÓRIA

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A base da resposta encontra-se na afirmação de Todorov na obra em
questão, na página 134.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. O inciso segundo é a transcrição literal das afirmações do autor à
página 69, linhas 28 e seguintes. O inciso terceiro encontra-se adiante no mesmo texto, quando o autor desenvolve
sua análise das fontes "as fontes não ajudam muito", diz o autor. É neste ponto que Moses Finley introduz o
argumento usado no referido inciso terceiro, onde afirma textualmente "os historiadores na antiguidade escreveram
a história da ação política de governos, o que não é a mesma coisa que política(...) eles escreveram principalmente
sobre ação política externa" diz o autor. O texto de base foi disponibilizado em link na bibliografia para consulta.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. Em relação ao primeiro recurso, a expressão "meados dos setecentos",
conforme o dicionário Aurélio, significa, "a parte média ou mediana, o meio. Próximo do meio." Ora, o autor situa o
ano de 1751 como base da dominação da escravidão no RS, exatamente o meio dos anos 1800, citando ainda o
dado de que os escravos chegam a 42% da população. Assim, a afirmação "meados dos oitocentos" constante no
texto da questão não é incorreta nem confusa. Em relação ao segundo recurso, a ausência de trema não impede o
entendimento da questão, bem como não impede o reconhecimento de que autor se trata, já que o referido
historiador é referência na pesquisa em história do Rio Grande do Sul com grande tradição na área.

CARGO(S): SUPERVISOR EDUCACIONAL

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo e os conceitos utilizados na elaboração da referida questão
estão baseados em bibliografia indicada no edital deste certame: VASCONCELLOS, Celso. Planejamento – projeto
de ensino-aprendizagem. Libertad, 2006. No capítulo intitulado "Roteiro de elaboração do projeto de Ensino-
Aprendizagem" o autor afirma que o Projeto de Ensino-Aprendizagem pode ser subdividido basicamente, quanto ao
nível de abrangência em Projeto de Curso e Plano de Aula e, mais adiante expõe o conceito de Projeto de Curso:
"O Projeto de Curso é a sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela determinada disciplina
ou área de estudo, numa dada realidade. Pode ser anual ou semestral, dependendo da modalidade em que a
disciplina é oferecida.".


