
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
Estado do Rio Grande do Sul

Concurso Público 01/2015

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

Por força de Edital, que rege esse Concurso Público, a Fundatec não prevê a instância de reconsideração
de recursos, tão pouco respostas individuais aos candidatos. Entretanto, para demonstrar a lisura e a
idoneidade que dispensa a todos os trabalhos e atividades que desenvolve e visando atender às
manifestações encaminhadas pelos candidatos, a Fundatec, procedeu à nova e acurada análise das
solicitações encaminhadas. Após exame criterioso comunicamos alteração de gabaritos e justificativas.

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03 – Mantida alternativa ‘A’. Primeira lacuna: não há ocorrência de crase quando não há a
ocorrência de artigo precedente ao substantivo.
Segunda lacuna: há ocorrência de crase pois há a contração de preposição (regência do substantivo
transitoriedade) mais artigo feminino.
Terceira lacuna: há ocorrência de crase, pois trata-se de locução formada com palavra feminina.

QUESTÃO 05 – Mantida alternativa ‘B’. A frase original “Há nosso amor, mas ele pode faltar” ficaria “Há
nossos amores, mas eles podem faltar.
Alterações: nossos, eles, podem.
A alteração sugerida na questão não deve ser contada, uma vez que era solicitado ao candidato o número
de OUTRAS alterações, ou seja, alterações além desta.

QUESTÃO 07 – Mantida alternativa ‘D’. A palavra “se” trata-se de conjunção condicional, assim como a
palavra caso. Contudo, a conjunção caso pede o uso da forma verbal no subjuntivo.
Forma alterada: Caso isso lhe pareça.



MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TÉCNICO EM GESTÃO DE PESSOAL,
TÉCNICO LEGISLATIVO, TESOUREIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TELEFONISTA

QUESTÃO 12 – MANTIDA alternativa 'D'. No recurso, houve um equívoco na interpretação. A questão trata
da possibilidade de SALVAR arquivos com o Office 2010 para outras versões do Office. No recurso, é
anexado um link sobre a possibilidade de ABRIR um documento do Office 2010, salvo no padrão 2010, em
outras versões. Para SALVAR o arquivo no Office 2010 (com compatibilidade do Office 97-2003) não é
necessária nenhuma instalação de pacote de compatibilidade desde que utilizada a opção em que permite
salvar arquivos com o formato das versões de 97 a 2003. Para o office 2007, não é necessário utilizar essa
opção, ou seja, a resposta se mantém como D, onde somente não é possível salvar arquivos no Office 2010
para o Office 95, conforme imagem em anexo.
Legenda: Imagem com opções para salvar arquivo.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TÉCNICO EM GESTÃO DE PESSOAL,
TÉCNICO LEGISLATIVO, TESOUREIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TELEFONISTA

QUESTÃO 28 – MANTIDA alternativa 'C'. Conforme Regime Jurídico do Município de Parobé, Art. 134: São
penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor após procedimento administrativo em que lhe seja
assegurado o direito de defesa: I - advertência; II - suspensão; III - demissão; IV - cassação de aposentadoria
ou da disponibilidade; e V - destituição de cargo ou função de confiança. Portanto, a cassação de
aposentadoria está prevista na Lei.

QUESTÃO 30 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi baseada no Art. 51, itens I, II e III, Regimento Interno
da Câmara de Vereadores do Município de Parobé. Conforme Art. 51: As comissões permanentes em razão
da matéria de sua competência, cabe: I - discutir e votar as proposições que lhes forem distribuídas, sujeitas
à deliberação do Plenário. II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. III - convocar
Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos
inerentes as suas atribuições. Portanto, todas as assertivas estão previstas na Lei, citada no programa do
Edital de Abertura.



MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS

CARGO(S): TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TÉCNICO EM GESTÃO DE PESSOAL,
TÉCNICO LEGISLATIVO, TESOUREIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TELEFONISTA

QUESTÃO 34 – MANTIDA alternativa 'C'. Conforme ANEXO V - PROGRAMA E REFERÊNCIAS publicado
em 30/06/2015, será conteúdo da prova: 1. História de Parobé. 2. História geral. 3. Geografia de Parobé. 4.
Geografia Geral. 5. Atualidades nacionais, estaduais ou locais (notícias de jornais, revistas, rádio e televisão).
REFERÊNCIAS: 1. http://www.parobe.rs.gov.br/ 2. Almanaque Abril 2015 Editora Abril. 3. Guia do Estudante
Atualidades Vestibular + ENEM 1º semestre 2015. Editora Abril. 4. Jornais e revistas da atualidade. Portanto,
a questão em recurso, consta em jornais e revistas da atualidade, conforme pode ser constatado pelas
informações descritas abaixo: http://www2.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=destino
&cod=2&mireg=20&fg=2 – O Vale do Paranhana compreende seis municípios: Taquara, Igrejinha, Três
Coroas, Parobé, Riozinho e Rolante, que representam uma região onde a predominância das culturas alemã
e italiana, a preservação da Mata Atlântica e a valorização do ambiente rural diferem de qualquer outro lugar
no Estado do Rio Grande Sul. http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/06/chuva-provoca-
alagamentos-e-transtornos-no-vale-do-paranhana.html – A chuva provocou transtornos nesta quinta-feira
(18) no Vale do Paranhana. Em Taquara, pelo menos quatro bairros ficaram alagados. O nível do Rio dos
Sinos está 3,5 metros acima do normal, enquanto o Paranhana subiu mais de 4 metros. As ruas de Taquara
ficaram alagadas durante toda a manhã. No início da tarde, a situação se normalizou no Centro do município,
de acordo com o Corpo de Bombeiros. No limite da cidade com Parobé, entretanto, pelo menos quatro casas
foram atingidas pela água. Segundo a Defesa Civil, não há registro de desalojados.
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2015/03/homem-e-crianca-de-tres-anos-sao-mortos-a-
tiros-em-parobe-4727494.html – Uma criança de três anos e um homem de idade não confirmada foram
mortos a tiros na noite desta quinta-feira, em Parobé, no Vale do Paranhana. De acordo com a Brigada
Militar, eles estavam dentro de um carro quando foram baleados.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2011/08/policia-apreende-90-quilos-de-dinamite-em-parobe-no-
vale-do-paranhana-3469342.html – Polícia apreende 90 quilos de dinamite em Parobé, no Vale do
Paranhana. http://www.deolhonotempo.com.br/index.php/nacional/1771-chuva-forte-provoca-alagamentos-
em-igrejinha-parobe-riozinho-rolante-e-taquara-rs – Chuva forte provoca alagamentos em Igrejinha, Parobé,
Riozinho, Rolante e Taquara, RS. As instabilidades que se intensificaram durante a madrugada e manhã
desta segunda-feira (13) sobre o nordeste do Rio Grande do Sul provocaram temporais entre os municípios
de Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante e Taquara, no Vale do Paranhana.
http://www.paranhana.com.br/turismo/ – O Vale do Paranhana é formado pelas cidades de Taquara, Parobé,
Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho e está localizado a 50 Km da Serra Gaúcha e a 70 Km de Porto
Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Brasil.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 05 – Mantida alternativa ‘C’. A frase original “Longe da medida extrema que está sendo discutida
na Indonésia” ficaria: “Longe das medidas extremas que estão sendo discutidas na Indonésia”. Alterações:
das – extremas – estão – discutidas. A alteração sugerida na questão não deve ser contada, uma vez que
era solicitado ao candidato o número de OUTRAS alterações, ou seja, alterações além desta.


