
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCURSO PÚBLICO 02/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura nº 224/2014 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 INCOMPLETO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BORRACHEIRO, MOTORISTA, SERVENTE

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão aborda o conteúdo concordância verbal, solicitando ao
candidato que verifique e assinale a alternativa que apresenta erro, conforme a gramática normativa, de
concordância verbal. A alternativa D não apresenta erro de concordância, pois o verbo "FAZER" é impessoal
quando indica tempo transcorrido. Desta forma, deve ser utilizado na 3ª pessoa do singular, como foi feito. A
alternativa correta é a letra B, pois apresenta erro de concordância (o verbo "restar" foi utilizado na 3ª pessoa
do singular). A escrita/concordância correta seria "Ao final da reunião, RESTAVAM apenas cinco
manifestantes na sala...". O verbo "restar" deveria concordar com "apenas cinco manifestantes" e ser utilizado
na 3ª pessoa do plural, pois, conforme Ernani Terra afirma em sua obra “Curso Prático de Gramática”, na
concordância verbal, “o verbo altera suas desinências para ajustar-se em pessoa e número ao seu sujeito”.
Finalizando, ratifica-se que a alternativa que responde corretamente à questão é a letra B.

MATÉRIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BORRACHEIRO, MOTORISTA, SERVENTE

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'C'. A soma de frações exige que as frações sejam equivalentes, isto é
com o mesmo denominador, assim, 1/4 é equivalente a 2/8. Por esse motivo a resposta correta é a alternativa
indicada no gabarito.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Deve-se associar a área do quadrado fornecida na questão com o
seu perímetro. Visto que, para cercar o terreno, necessitamos do perímetro. Como o terreno tem 400m2,
temos que o lado do terreno na forma de quadrado é 20m e, portanto, seu perímetro é 80m. Cada rolo tem
20m, logo serão necessários 4 rolos.



MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO(S): AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BORRACHEIRO, MOTORISTA, SERVENTE

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Durante a copa do mundo do Brasil, devido às distâncias entre as
cidades sede, o meio de transporte mais usado foi o AEROVIARIO. Mantida a alternativa B, vide notícia no link:
http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20140718_3.html - acesso 21/01/2015 22h56

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Mantida a alternativa “B”: OSAMA BIN LADEN. Vide noticia link:
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/05/osama-bin-laden-morre-quase-10-anos-apos-seu-maior-
atentado.html - acesso 21/01/2015 - 22h54

NÍVEL FUNDAMENTAL

MATÉRIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - ESF JARDIM AMERICA, AGENTE COMUNITÁRIO DA
SAÚDE - ESF JARDIM TOSCANO, AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS AREA INDUSTRIAL II - 1º

DISTRITO, AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS FERROVIA - 1º DISTRITO

QUESTÃO: 20 - ANULADA. Procedente o recurso apresentado pelos candidatos.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. A argumentação apresentada no recurso é improcedente, pois
quando falamos no valor do salário de 3 operários identificamos que serão somados os salários, mesmo no
caso em que os salários podem ser de mesmo valor.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'B'. Improcedente a argumentação constante no recurso. Questão
mantida.

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO(S): ATENDENTE DE CRECHE, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, ELETRICISTA

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o edital desse Concurso Público, não existe data
limite para as atualidades. Porém, de acordo com o site de notícias G1, a ilustríssima presidente do Brasil,
Dilma Rousseff, anunciou Joaquim Levy para o cargo de ministro da fazenda dia 27/12/2014, data anterior a
prova. Vide link: http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/planalto-anuncia-levy-na-fazenda-e-barbosa-no-
planejamento.html, de acordo com o anunciado da presidente Dilma Rousseff, o ministro da fazenda do Brasil,
é, de fato, Joaquim Levy.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A autora, na obra “Literatura Infantil, gostosuras e bobices”, não
defende que os livros escolhidos devam apresentar palavras simples, mas sim a importância de se conhecer a
história antes para que se possa transmitir aos ouvintes/alunos todas as emoções existentes na obra. Ela
pontua a importância do planejamento da leitura. Essa constatação pode ser confirmada pelo seguinte trecho



da referida obra (capítulo 1 – páginas 18 a 20): “Quando se vai ler uma história – seja qual for – para crianças,
não se pode fazer isso de qualquer jeito, pegando o primeiro volume que se vê na estante... Não é apenas no
terreno das palavras que a dificuldade pode surgir... E o conteúdo da história, as relações entre as
personagens, as mentiras que ela pode colocar, os preconceitos que pode passar, a fragilidade de uma
narrativa que não acontece absolutamente nada. Como enfrentar a própria decepção? Por isso, ler o livro
antes, bem lido, sentir como nos pega, nos emociona ou nos irrita... assim, quando chegar o momento de
narrar a história, que se passe a emoção verdadeira para o ouvinte... Portanto, ratifica-se gabarito oficial: a
alternativa que responde corretamente à questão é a letra A.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão baseou-se na obra “Aprender e ensinar na educação
infantil”, contida nas Referências Bibliográficas do presente concurso, cujas autoras são Eulália Bassedas,
Teresa Huguet e Isabel Solé. Portanto, não se tratam de autoras de obras distintas, mas sim de uma obra
escrita de forma colaborativa por todas elas. Desta forma, é importante ressaltar que todas as autoras
compartilham os mesmos princípios/pontos de vistas/ideias/teses contidos na referida obra. Portanto, ratifica-
se gabarito oficial.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão baseou-se na obra “Aprender e ensinar na educação
infantil”, contida nas Referências Bibliográficas. Nela, as autoras (Eulália Bassedas, Teresa Huguet e Isabel
Solé) defendem a importância do uso da linguagem verbal vinculada à matemática para que as crianças
possam aprender a raciocinar. Essa constatação pode ser confirmada pelo seguinte trecho da referida obra
(página 83): “É interessante utilizar a linguagem verbal vinculada à matemática, ou seja, solicitar que as
crianças verbalizem aquilo que fizeram, explicando como planejaram, como verificaram os resultados, por
exemplo, antes de fazerem uma construção, quando vão ao supermercado, quando respondem uma pergunta
da professora, esse método ajuda as crianças a raciocinarem.”. Portanto, ratifica-se gabarito oficial.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): ENGENHEIRO CÍVIL, ENGENHEIRO ELÉTRICO, MEDICO CLINICO GERAL, MEDICO ESF,
MEDICO PSIQUIATRA, ODONTOLOGO, PROFESSOR CIÊNCIAS, PROFESSOR DE FILOSOFIA,

PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE MATEMATICA, PROFESSOR DE INGLÊS, TERAPEUTA
OCUPACIONAL

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A é que de fato contempla a resposta dada à questão,
haja vista o que segue: - o sinal indicador de crase é empregado para assinalar que houve uma junção entre
UMA (a)preposição e UM artigo (a); é o que ocorre em "anteriores à crise econômica" e "combate à pobreza"; -
no caso de "acesso A educação de alta qualidade, formação profissional e saúde", só há uma preposição, pois
se houvesse artigo antes dos vocábulos "educação", "formação profissional" e "saúde", dever-se-ia escrever o
trecho assim: "acesso à educação de alta qualidade, à formação profissional e à saúde", a fim de se manter o
paralelismo sintático na frase. Por essa razão, não pode haver À antes referindo-se a TRÊS substantivos ao
mesmo tempo; - outrossim, o texto na sua fonte original não é parâmetro para análise, pois ele foi editado, e
seus eventuais erros são corrigidos - isso é indicado na prova, abaixo do texto, em que se observa que o
mesmo sofreu adaptações para a prova em pauta.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa indicada pelo gabarito preliminar é a que responde à
questão corretamente, haja vista o que segue: - a OCDE divulgou um relatório acerca de um estudo sobre o
tema tratado no texto; - um relatório NÃO é um estudo, mas "uma exposição, mais ou menos minuciosa, do
que se viu, ouviu ou observou" (Dicionário AURÉLIO); logo, o relatório descreve um estudo, mas não é o
próprio. No caso do texto, observa-se essa diferença no seguinte trecho: "O ESTUDO também não encontrou
evidências de que as políticas redistributivas, como impostos e benefícios sociais, prejudiquem o crescimento
econômico, desde que essas políticas sejam bem planejadas, direcionadas e implementadas", afirmou a
OCDE, no comunicado que acompanhou a divulgação do RELATÓRIO.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'C'. O vocábulo "pós-crise" NÃO é formado por composição por
justaposição, haja vista o que segue: - composição por justaposição é o processo de formação de palavras em
que se unem dois ou mais radicais, sem haver alteração na estrutura deles; - "pós-crise" é formado por um
PREFIXO e um RADICAL; portanto, não há composição, mas sim DERIVAÇÃO; - chama-se DERIVAÇÃO o
processo em que forma-se uma palavra nova a partir de outra já existente, com o acréscimo de prefixos ou
sufixos (no caso de "pós-crise", um prefixo: pós).



CARGO(S): ENGENHEIRO CÍVIL, ENGENHEIRO ELÉTRICO, MEDICO CLINICO GERAL, MEDICO ESF,
MEDICO PSIQUIATRA, ODONTOLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'. A substituição da forma verbal no gerúndio (resultando) por "o que
resulta" é uma sugestão de alteração que mantém o sentido e a correção do texto, já que "aumento da
desigualdade de renda" é algo, segundo o texto, da realidade atual. Portanto, inexistem razões para não se
aceitar tal substituição.

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. O emprego de ponto e vírgula é necessário, entre outros casos,
para separar orações coordenadas (sobretudo aquelas que já têm vírgula) e para separar itens de uma
enumeração em que já exista vírgula; - o fragmento I da questão é o que corresponde à primeira regra
referida; o fragmento II corresponde à segunda regra; - caso se empregasse vírgula no lugar do ponto e
vírgula, estar-se-ia cometendo um erro de estrutura chamado de "frase siamesa", além de se prejudicar a
clareza do texto.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ENGENHEIRO ELÉTRICO

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. Com wattímetro comum conectado a um sistema conforme
apresentado na questão, temos: fi = raiz 3 * Pw, onde Pw - potência indicada pelo wattímetro; e fi - potência
reativa do sistema trifásico. Para maiores esclarecimentos, pode-s consultar o livro INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO ELÉTRICA, de Raul Peragallo Torreira, pág. 149 e 150.

CARGO(S): ODONTOLOGO

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão objetivou avaliar o conhecimento do candidato sobre as
Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Neste contexto, a promoção de saúde se destaca com ações
inespecíficas a toda população, buscando redução das desigualdades e melhoria da qualidade de vida. Este
conceito busca caracterizar uma mudança de paradigma e reorientação do modelo, respondendo a uma
concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa
qualidade de vida pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do
desenvolvimento de ações intersetoriais. “Promoção de saúde é um processo que visa habilitar indivíduos e
comunidades para aumentar o controle sobre os determinantes de saúde e, assim, melhorar sua saúde.
Promoção de saúde representa uma estratégia mediadora entre as pessoas e seu ambiente combinando
escolhas pessoais e responsabilidade social para criar um futuro saudável.” (WHO, Health Promotion Glossary.
WHO, Geneva, 1998). O item 5, página 7 do documento Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (MS,
2004) comenta que, em um modelo de atenção integral à saúde, mudanças progressivas nos serviços devem
incorporar as ações de promoção, proteção e de recuperação. Na sequência, (página 8) relata que, para
melhor identificar os grupos de ações de promoção, proteção e de recuperação da saúde, deve ser conhecido
o perfil e características da população. Portanto, novamente aqui o documento destaca três tipos de ações a
serem desenvolvidas pelas equipes. No subitem 5.1 – denominando as ações de promoção e proteção,
inicialmente o documento caracteriza este conjunto de ações. Mas, no segundo parágrafo, são caracterizadas
e detalhadas as ações de promoção da saúde e no quarto parágrafo as ações de proteção específica. A
transcrição do detalhamento das ações de proteção da saúde do documento base justifica a alternativa E
como sendo de proteção da saúde e não de promoção: As ações de proteção à saúde podem ser
desenvolvidas no nível individual e/ou coletivo. Para as ações que incidem nos dois níveis, deverá garantir-se
acesso a escovas e pastas fluoretadas. Além disso, os procedimentos coletivos são ações educativo
preventivas realizadas no âmbito das unidades de saúde (trabalho da equipe de saúde junto aos grupos de
idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, adolescentes, saúde mental, planejamento familiar e sala de
espera), nos domicílios, grupos de rua, escolas, creches, associações, clube de mães ou outros espaços
sociais, oferecidos de forma contínua e compreendem: 5.1.1 fluoretação das águas 5.1.2 educação em saúde
5.1.3 higiene bucal supervisionada 5.1.4 aplicação tópica de flúor A promoção de saúde não é específica do
setor odontológico e deve ser pensada para a população em geral e não ser planejada apenas para grupos de
pessoas que necessitem proteção específica relacionada a algum agravo como cárie dentária ou doença
periodontal. Para estes grupos e estas pessoas, medidas como aplicação de flúor e escovação supervisionada
devem ser utilizadas como forma específica de proteger e prevenir doenças bucais. A Carta de Ottawa
(Declaração de Otawa – 1986) para Promoção de Saúde propõe cinco campos de ação para a promoção de
saúde da coletividade: ambientes suportivos à saúde, facilitadores das escolhas saudáveis, objetivando
promover saúde por intermédio da criação de condições de vida e trabalho que conduzam à saúde e ao bem-



estar; construção de políticas públicas saudáveis, implicando abertura de espaços nas agendas dos
formuladores de políticas públicas de todos os setores, tornando as escolhas saudáveis as mais fáceis;
fortalecimento da ação comunitária, priorizando a participação de indivíduos e comunidades nas tomadas de
decisões; desenvolvimento de habilidades pessoais de forma a permitir que as pessoas tenham mais controle
sobre sua saúde; e reorientação dos serviços de saúde, de um enfoque curativo para um enfoque preventivo
de promoção de saúde. (Moyses S, Watt R. Promoção de saúde bucal: definições. In: Buischi YP, organizador.
Promoção de saúde bucal na clínica odontológica. São Paulo: Editora Artes Médicas; 2000. p. 1-21.) Neste
sentido as estratégias de promoção enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que
conformam a estrutura subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (Terris,
1990). No enunciado da questão, os termos abaixo sublinhados, justificam as razões da alternativa E não
contemplar em todo seu conteúdo ações de promoção de saúde: a higiene bucal supervisionada e aplicação
de flúor são medidas de prevenção, portanto de proteção específica, voltadas para controle da doença cárie,
estando limitadas ao setor odontológico (portanto, não intersetoriais), voltadas apenas para pessoas que
apresentem esta necessidade e não para todas as pessoas da comunidade. Segundo a Política Nacional de
Saúde Bucal, a promoção de saúde está inserida em um conceito amplo que transcende a dimensão
meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva, e
diferencia-se das medidas de proteção da saúde ao buscar a construção de políticas públicas saudáveis e o
desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas da comunidade, estimulando a autonomia.
São exemplos de ações de promoção de saúde, EXCETO: E) Garantia de acesso à escovação
supervisionada, ao creme dental e à aplicação de flúor.

CARGO(S): TERAPEUTA OCUPACIONAL

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A referência utilizada para elaboração da questão é: REIS, F. e
Outros – terapia ocupacional na atenção primaria à saúde: reflexões sobre as populações atendidas. Cad. Ter.
Ocup. UFSCar, São Carlos, v.20, n.3, p. 341, set.-dez. 2012. Disponível em
HTTP://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br Pagina 344


