PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/01/2016 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): GUARDA MUNICIPAL

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o programa de Língua Portuguesa estabelecido
no Edital de Abertura, a questão 03 está baseada no item 1.9 - Informações implícitas: pressupostos e
subentendidos, que está no item leitura e compreensão de textos. Vejamos as assertivas apresentadas na
questão: I. São apresentados três indivíduos de três locais diferentes para explicar o que a profissão de
guarda-costas abrange. São eles: Roberto Costa, coordenador do curso de Segurança da Universidade
Anhembi Morumbi, em São Paulo (linhas 02 e 03); Mirza David, fundador da International Security School,
em Herzeliya, Israel (linhas 07 e 08) e Paulo Albuquerque, instrutor da Kombato, no Rio de Janeiro (linha
19). II. Em um possível combate, é necessária a estratégia de lutar com golpes que tirem o opositor da
luta discretamente. Essa assertiva está baseada no seguinte trecho do texto: “Apesar de o segurança
andar armado, quando o confronto é inevitável vale mais seu bom preparo físico e o treinamento em artes
marciais como o aikidô – de golpes curtos, mas eficientes, para colocar o oponente fora de combate sem
dar na vista” (linhas 11 a 13). Ou seja, a afirmação da assertiva II está totalmente de acordo com o que
está dito no texto. O uso do termo “necessária” não invalida o entendimento do que está sendo afirmado
na assertiva. III. Quando na escolta de famosos, o guarda-costas deve ser essencialmente simpático. Essa
assertiva está baseada no seguinte trecho do texto: “O exato oposto dessa tática ocorre na escolta de
celebridades, que requer sensibilidade para perceber o limite entre o toque de um admirador e alguém que
possa agredi-las. “É preciso agir de uma forma mais simpática, sem ofender os fãs nem chamar a atenção
da imprensa”. Ou seja, a assertiva está errada porque, na escolta de famosos, o guarda-costas deve ter
sensibilidade para perceber o limite entre o toque de um admirador e alguém que possa agredi-las, sendo
simpático, e cuidando para não ofender os fãs nem chamar a atenção da imprensa, sendo assim, são
várias tarefas que ele deve executar e não apenas ser simpático, que é o que assertiva expressa, ser
essencialmente simpático significa que seria apenas isso que ele deveria fazer, o que está incorreto.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que se analisassem as assertivas,
verificando se eram verdadeiras ou falsas, vejamos: 1. O vocábulo “escolta” possui dois encontros
consonantais. Verdadeira, os dois encontros consonantais separáveis, ou seja, que não acontecem na
mesma sílaba, são: -sc e -lt. 2. “capacidade” não possui o mesmo número de letras e de fonemas. Falsa,
o vocábulo apresenta o mesmo número de letras e de fonemas, são eles: k/a/p/a/s/i/d/a/d/i ou
k/a/p/a/s/i/d/a/d/e, dependendo da pronúncia que a pessoa utiliza na última letra. 3. A palavra
“fundamental” tem 11 letras e 9 fonemas. Verdadeira, como a palavra tem dois dígrafos vocálicos, ~u e
~e, ela apresenta 9 fonemas.
QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava o seguinte: Em relação aos sinais de
pontuação que aparecem no texto, analise as afirmações que seguem: I. As duas primeiras vírgulas da
linha 01 separam um adjunto adverbial deslocado. Correta, no texto (“O profissional deve, antes de tudo,
evitar o combate”), as duas vírgulas separam um adjunto adverbial deslocado. II. A segunda vírgula da
linha 02 marca um aposto. Correta, no texto (“afirma Roberto Costa, coordenador do curso de Segurança
da Universidade Anhembi Morumbi”), a vírgula marca um aposto. III. Na linha 05, as vírgulas separam
termos de mesmo valor sintático. Incorreta, no texto (“A vigilância em permanente estado de alerta exige,
ainda, a capacidade de reconhecer”), as vírgulas não separam termos de mesmo valor sintático.
QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'B'. Nessa questão, solicitava-se o seguinte: A palavra
“preventivamente” (l. 04) está sendo empregada no texto com o sentido de: Vejamos a frase do texto, “A
orientação básica para uma escolta pessoal é ser discreta e agir preventivamente” (linhas 03 e 04), a única
palavra que, de acordo com o texto, apresenta o mesmo sentido é “antecipar”, todas as outras, no contexto,
ficariam inadequadas.
QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava o que segue: Sobre alguns pronomes do
texto, analise as afirmações abaixo, vejamos as assertivas. I. O pronome “eles” (l. 06) se refere a “perigos
potenciais” (l. 06). Correta, na frase “A vigilância em permanente estado de alerta exige, ainda, a
capacidade de reconhecer perigos potenciais, antes que eles aconteçam” (linhas 05 e 06), o pronome
“eles” se refere a “perigos potenciais”. II. “seu” (l. 11) se refere a “segurança” (l. 11). Correta, na frase
“Apesar de o segurança andar armado, quando o confronto é inevitável vale mais seu bom preparo físico
e o treinamento em artes marciais como o aikidô” (linhas 11 e 12), o pronome “seu” se refere a “segurança”.
Além disso, conforme Cegalla, bibliografia desse certame, “Os pronomes possessivos referem-se às
pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa”, ou seja, o referente do pronome “seu” e
que é o possuidor de bom preparo físico, etc., nesse caso, é o segurança. III. “-las” (l. 17) se refere a
“celebridades” (l. 16). Correta, na frase “O exato oposto dessa tática ocorre na escolta de celebridades,
que requer sensibilidade para perceber o limite entre o toque de um admirador e alguém que possa agredilas” (linhas 16 e 17), o “-las” se refere a “celebridades”.
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'. Vejamos o que era solicitado na questão: Na linha 13, a
conjunção “porém” NÃO poderia ser substituída, levando em conta a ideia que exprime, por. Na frase em
que a conjunção está inserida, “Nem sempre, porém, os seguranças devem permanecer” a sua função é
adversativa, ou seja, a única conjunção que não poderia substituí-la é “Por conseguinte”, que apresenta
uma ideia de conclusão.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): GUARDA MUNICIPAL

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva IV afirma que o documento está salvo com o nome
ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, porém, conforme a Figura 01, que se encontrava
na prova, o arquivo foi salvo com o nome QUESTAO31.
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 12 refere-se ao Word 2010, onde os atalhos de
teclado Ctrl+N, Ctrl+E e Ctrl+S representam, respectivamente, negrito, centralizar e sublinhar. Os atalhos
mencionados referem-se aos utilizados no Libre Office Writer.
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. Ao arrastar a alça de preenchimento o Libre Office não fará a
soma das células selecionadas. A diferença dos valores digitados nas células C1 a C4 é 5, portanto,
quando a alça de preenchimento foi arrastada até a célula C5, o resultado foi 50.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'B'. O gabarito da questão permanece inalterado, tendo em vista
que assertiva I está incorreta, pois falta na fórmula o sinal de igual (=), a assertiva II está correta porque
ao ser digitado a fórmula =soma(A1-A2) será apresentado o resultado -5 e a assertiva III está incorreta,
pois não existe a função subtração no Libre Office, sendo assim seria apresentado um erro e não o valor
5.
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. Questão foi analisada e permanece inalterado o gabarito, pois
cada página apresenta um site diferente, sendo todos apresentados na mesma janela, independente da
Constituição e da Lei 13022 estarem disponíveis no site do planalto, cada um possui seu endereço
específico.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): GUARDA MUNICIPAL

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está fundamentada no artigo de número 93 o qual
diz que o servidor faz jus a progressão de forma horizontal no interstício temporal de 3 (três) em 3 (três)
anos, com uma elevação salarial no percentual de 10% (dez por cento) a incidir sobre o vencimento básico
inicial de cada categoria funcional, sendo que ao completar 30 (trinta) anos de serviço público, terá o teto
limitado a 100% (cem por cento) na forma da tabela expositiva de cálculos dos vencimentos, integrante do
Plano de Cargos, Empregos e Vencimentos dos Servidores Municipais.
Parágrafo Único. Ao completar cada INTERSTÍCO de 3 (três) anos, o servidor terá fixado seu novo
vencimento básico, de forma AUTOMÁTICA, independente de requerimento e sobre este incidirão todas
as suas demais vantagens. Frente ao exposto, a alternativa B é a correta. Deste modo, a questão e o
gabarito permanecem inalterados.
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'A'. O objetivo da questão era identificar os locais em que as
atividades de guarda municipal podem ser desenvolvidas. O fato de mencionar somente o número da lei
que altera a lei 7786/2014 não invalida a questão, visto que o tópico está inserido no material de estudo,
conforme artigo abaixo, retirado da referida lei:
a) Horário: Conforme regulamento
b) Outras: O exercício do cargo exige trabalho externo, bem como a execução de tarefas nos sábados,
domingos e feriados, a noite e em locais no interior e fora do Município e em locais desabrigados.
Por este motivo, a questão e o gabarito permanecem inalterados.
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão reproduz na integra o disposto no Código de
Conduta do Município, no artigo de número 42, o qual diz que: os hotéis, restaurantes, bares, cafés,
botequins e estabelecimentos congêneres deverão observar o seguinte:
I - a lavagem de louça e talheres deverá fazer-se em água corrente, não sendo permitida, sob qualquer
hipótese, a lavagem em baldes, tonéis ou vasilhames;
II - a higienização de louça e talheres deverá ser feita com água fervente;
III - os guardanapos e toalhas serão de uso individual;
IV - os açougueiros serão de tipo que permitam a retirada do açúcar sem o levantamento da tampa;
V - as louças e os talheres deverão ser guardados em armários com portas e ventilados, não podendo
ficar expostos ás poeiras ou às moscas, nem apresentar fendas ou falhas.
Frente ao exposto, evidencia-se que a alternativa D apresentada como resposta correta a questão está
correta. Desta forma, a questão bem como o gabarito permanecerão inalterados.
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. O entendimento do questionamento não foi comprometido pelo
erro de digitação na escrita da palavra CARGO, pois anteriormente a citação errada, a palavra foi escrita
por duas vezes da maneira correta e o contexto da frase deixa claro que se trata do provimento de cargo.
Por este o motivo, a questão e o gabarito permanecem inalterados.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão reproduziu na integra o disposto na Lei, e por se
tratar de um concurso público a conotação das palavras sem sombra de dúvidas estão inerentemente
ligadas ao contexto da administração pública e não de forma ampla como alegada pelo presente recurso.
A questão está fundamentada pelo artigo de número 4 na parte onde diz que: é competência geral das
guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do
Município. Frente ao exposto, a questão e o gabarito permanecem inalterados.
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. O objetivo da questão restringiu as vedações tratadas pela Lei
das guardas municipais, e isto consta no enunciado, como reproduzido abaixo: O Estatuto Geral dos
Guardas Municipais, ao tratar das vedações, determina que a estrutura hierárquica DA GUARDA
MUNICIPAL l não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto: C) Aos postos e
graduações,
aos
títulos,
aos
uniformes,
aos
distintivos
e
às
condecorações.
Pelo fato da questão não dispor de indícios dúbios de interpretação, ela será mantida, bem como seu
gabarito.
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está embasada do artigo de número 22, o qual, na
íntegra, reproduz o disposto abaixo: Aplica-se esta Lei a todas as guardas municipais existentes na data
de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 (dois) anos.
Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como guarda
civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana. Como pode ser constatado
não consta na Lei a previsão de GUARDA CIVIL REGIONAL. Deste modo a alternativa representada pela
letra A) é a alternativa a ser assinalada como resposta, pois a questão enfatiza: " Quais estão
INCORRETAS? “. Pelo presente exposto, a questão e o gabarito permanecem inalterados.
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. O pedido de anulação foi INDEFERIDO pelo fato da questão
deixar claro que se trata do entendimento da Lei indicada pelo programa e bibliografia destacada no Edital
de abertura do concurso. A questão descreve que: "Para os efeitos da Lei nº 10.741/2003, se o idoso ou
seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder
Público esse provimento, no âmbito da. Ou seja, a questão deve ser respondida com o entendimento da
referida Lei no trato da responsabilidade do Poder Público no âmbito da assistência social com os cuidados
com os idosos. É importante ressaltar que a questão toma como base para o questionamento a Lei, assim
como descrito acima, e não a história usada para contextualização da realidade vivida por idosos
aposentados. Por este motivo a questão será mantida, bem como o gabarito preliminar.
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. O pedido de anulação foi INDEFERIDO pelo fato da questão
reproduzir, na íntegra, o que prevê a Lei, no artigo de número 7, o qual diz que: são formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Frente ao exposto, nota-se que a resposta apresentada pelo gabarito preliminar está correta. Assim sendo,
a questão e o gabarito permanecem inalterados.
QUESTÃO: 35 - ANULADA. A questão foi revista e pelo fato de não especificar que o referido registro se
trata de armas de fogo de uso restrito o entendimento da questão foi comprometido, tomando como base
o artigo de número 3 o qual deveria sustentar esta, o qual, na íntegra, reproduz o abaixo descrito:
"Artigo 3o É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de
fogo de USO RESTRITO serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta Lei".
A questão será anulada.
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a Constituição Federal, mais precisamente no
artigo de número 20, são bens da União:
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Frente ao exposto, evidencia-se que alternativa
correta é representada pela letra C) Pelos índios. Por este motivo, a questão e o gabarito permanecem
inalterados.
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está fundamentada no artigo de número 144 no
inciso IV o qual, na íntegra, reproduz o seguinte:
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da
União. Pelo presente exposto, a questão tem o respaldo necessário e o pedido de anulação foi
INDEFERIDO.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi revista e possível identificar que independente
do uso da virgula utilizada na integra do artigo, o objetivo central do questionamento resume-se quanto a
subordinação das entidades militares, que de acordo com o artigo de número 144 estão subordinadas aos
Governadores: I. Dos Estados. II. Do Distrito Federal. III. Dos Territórios. A questão visou identificar o
conhecimento dos candidatos quanto à subordinação das entidades militares. Frente ao exposto, a
alternativa dada pelo gabarito como a letra E está correta e, por este motivo, a questão bem como o
gabarito permanecem inalterados.

