
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 

De acordo com o Edital de Abertura 01/2019, 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 ALFABETIZADO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): OPERÁRIO, OPERÁRIO ESPECIALIZADO, PEDREIRO, PINTOR , SERVENTE 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'C'. A palavra em questão apresenta 5 vogais (letras/símbolos 
gráficos), sendo elas A - E - E - I - A.  
 
Conhecimentos referentes à fonologia que abordam os sons das vogais e semivogais não estavam previstos 
em edital. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): ELETRICISTA, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
 

QUESTÃO: 02 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. Gabarito alterado 
em razão da PRIMEIRA ASSERTIVA da questão 2 não mencionar a meditação como tratamento AUXILIAR, 
o que gera contradição com o texto, portanto a assertiva deve ser considerada FALSA. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ALMOXARIFE, OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'. A primeira assertiva é VERDADEIRA porque afirma que o uso 
de medicamentos, para depressão em nível leve e moderado, não é exigido em todos os casos, ou seja, em 
alguns pode ser exigido. Dessa forma, a alternativa correta é a letra E (V - F - V) 

 

 

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. O gabarito da questão está correto: a palavra "empurrão" (em-
pur-rão) é trissílaba, assim como a palavra em questão. 

 

 

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. A letra H, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético; 
conservou-se apenas o símbolo, por força da etimologia e da tradição escrita. Grafa-se, por exemplo, hoje, 
porque esta palavra vem do latim hodie.  
 

A letra H, em "HUMANOS, na alternativa B, não configura um dígrafo na língua portuguesa porque não 
possui valor fonético. O símbolo foi conservado na escrita apenas por tradição etimológica (origem latina da 
língua). 
 

Além disso, os dígrafos existentes na língua portuguesa são LH, NH, RR, SS, SC, SÇ, XC, CH, GU e QU. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ALMOXARIFE, OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo V – Programas Prova 
Base, na mesma data. 
 
A questão 23 foi embasada na Lei Orgânica do Município de Faxinal do Soturno, disponível 
em http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home, na data da abertura do concurso, e o Art. 50 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 50. - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, realizar-se-á eleição para os cargos no prazo 
de noventa dias após a ocorrência da última vaga, sendo que os eleitos completarão o mandato sucedido. 
 
Parágrafo Único. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período do mandato, a eleição para ambos 
os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei. (NR)” 
(Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo único do Art. 50 acima transcritas, 
ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período do mandato, a eleição para Prefeito e Vice-Prefeito 
será feita trinta dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei, idêntico como constou 
na alternativa A da questão 23. 
 
Nota-se que o artigo 50 da Lei Orgânica Municipal de Faxinal do Soturno sofreu alteração da sua redação e 
que os argumentos do presente recurso foram baseados na redação desatualizada. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, segundo as 
disposições dos Art. 50 da Lei Orgânica do Município de Faxinal do Soturno. 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo V – Programas Prova 
Base, na mesma data. 

 

http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home


 
A questão 25 foi embasada na Lei Orgânica do Município de Faxinal, disponível 
em http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home, na data da abertura do concurso, e o Art. 51 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 51. - Compete privativamente ao Prefeito: 
 
I - representar o Município em juízo e fora dele; 
 
II - nomear e exonerar os titulares dos cargos e funções do executivo; 
 
III - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; 
 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir regulamentos para a fiel execução das 
mesmas; 
 
V - vetar projetos de lei ou emendas aprovadas; 
 
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração Municipal, na forma da lei; 
 
VII - promover as desapropriações necessárias à administração Municipal, na forma da lei; 
 
VIII - expedir todos os atos próprios da atividade administrativa; 
 
IX - celebrar contratos de obras e serviços, observada a legislação própria, inclusive licitação, quando for o 
caso; 
 

X - planejar e promover a execução dos serviços municipais; 
 

XI - prover os cargos, funções e empregos públicos e promover a execução dos serviços municipais; 
 

XII - encaminhar à Câmara de Vereadores, nos prazos previstos nesta lei, os projetos de sua iniciativa 
exclusiva; 
 

XIII – Prestar, anualmente, na forma da Constituição Federal contas referentes ao exercício do Executivo. 
(NR) 
 

XIV – Revogado. 
 

XV - colocar à disposição da Câmara Municipal, na forma da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 
e do artigo 29-A da Constituição Federal, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias que lhes 
são próprias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, até o dia vinte de cada mês. (NR) 
 

XVI - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos em matéria 
da competência do Executivo Municipal; 
 

XVII - oficializar e sinalizar, obedecidas as normas urbanísticas, as vias e logradouros públicos; 
 

XVIII - aprovar projetos de edificação e de loteamento, desmembramento e zoneamento urbano ou para fins 
urbanos; 
 

XIX - administrar os bens e rendas do Município, promovendo o lançamento, a fiscalização e a arrecadação 
dos tributos; 
 

XX - promover o ensino público; 
 

XXI - propor a divisão administrativa do Município de acordo com a lei; 
 

XXII - decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública. 
 

Parágrafo Único - A doação de bens públicos, dependerá de prévia autorização legislativa e a escritura 
respectiva deverá conter cláusula de reversão no caso de descumprimento das condições.”  (Grifamos) 
 

Se compararmos as disposições dos incisos VIII, II e XX do Art. 51, acima transcritas, com as assertivas I, II 
e III da questão 25, respectivamente, constatamos que são literalmente os mesmos textos. Assim, as 
assertivas I, II e III estão corretas. 

http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home


 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as 
assertivas I, II, e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Faxinal do Soturno. 
  

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): ALMOXARIFE, OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A argumentação do recurso deve demonstrar as possíveis falhas 
existentes na redação da questão, uma vez que, a priori a questão está com conteúdo previsto no edital de 
abertura e tem apenas uma resposta correta. 
 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão compõe-se de duas etapas: 
 

1ª - a questão pergunta quantos alunos por metro quadrado, mas passa a metragem da sala em cm 
quadrados, devemos, portanto, transformar a medida conforme pedido na questão: 
 

96.000 cm² equivalem a 9,6 m² 
 
2ª - a questão pede a quantidade de alunos por metro quadrado, ou seja, devemos dividir a quantidade de 
alunos pela metragem da sala: 
 
48 dividido por 9,6 = 5 alunos por metro quadrado. 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A argumentação do recurso deve demonstrar as possíveis falhas 
existentes na redação da questão, uma vez que, a priori a questão está com conteúdo previsto no edital de 
abertura e tem apenas uma resposta correta. 
  

 

QUESTÃO: 40 - ANULADA. A questão aborda a classificação das classes dos algarismos componentes do 
numeral em destaque e, como previsto no edital de abertura, deverá ter apenas uma alternativa correta. No 
caso desta questão, por infeliz erro humano, apresentou duas alternativas que responderiam à questão. Para 
manter a lisura do certame, o qual sempre é o objetivo, anular-se-á a questão. 

 

  
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR TÉCNICO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AGENTE FISCAL, AUXILIAR DE 

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, TELEFONISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 
repousar significar "colocar em repouso, descansar". Tendo que "repouso" significa a ausência de 
movimentos, a expressão "enquanto seu corpo repousava" (l. 38-39) está em sentido denotativo, e não 
conotativo, quando uma expressão é usada em sentido comparativo por semelhança entre as características 
das situações, seres ou objetos fora de seu sentido literal. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, TELEFONISTA 
 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A divisão do número de orações do período se dá da maneira a 
seguir: 
 

 



(1) Durante sua tortura, vários templários admitiram 
 
(2) que o culto a Baphomet fazia parte dos rituais secretos, 
 
(3) em que o demônio seria representado por uma cabeça decepada, um ídolo de três cabeças ou um gato  
 
(4) a imagem clássicado bode só surgiria no século 19. 
 
Vale ressaltar que locuções verbais compostas por verbos principais e seus auxiliares formam apenas uma 
oração. 
 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, TELEFONISTA 
 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito divulgado consta como alternativa correta a letra A, 
conforme a própria manifestação do candidato. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, TELEFONISTA 
 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão pede o menor número de bolas que garantem a saída 
de uma bola de cada cor. A única forma garantida, que não depende do acaso, é retirar todas as bolas de 
uma cor, depois todas as da outra cor e, por fim, retirar a bola da terceira cor, pois, neste caso, não restaria 
nenhuma chance de sair uma cor repetida. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR TÉCNICO 

 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo VI – Programas - 
Conhecimentos Específicos, na mesma data. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 40 – Administração de Recursos Humanos - 
encontra-se perfeitamente enquadrado dentro do item 13 do programa do presente concurso, conforme 
transcrevemos a seguir: 

 
13. Administração de Recursos Humanos. (Grifamos) 

 
Marras, Jean Pierre, Administração de Recursos Humanos – Do Operacional ao Estratégico, São Paulo: 
Saraiva, 2017 (mencionado no enunciado da questão), que serviu de base para a elaboração da questão 
40, na Parte 1 de sua obra, que trata sobre conceitos fundamentais na gestão de recursos humanos, e mais 
precisamente no item 3.3 – O sistema de administração de recursos humanos, define que “ o sistema de 
ARH, organicamente, compõem-se de uma conjunto de subsistemas que respondem individualmente por 
cada uma das funções da ARH. Dependendo do formato organizacional de uma empresa, esta poderá 
desenhar o seu sistema de ARH dividindo-o, no mínimo, nos seguintes subsistemas: 
 

 



- Recrutamento e seleção (R&S). 
 
- Treinamento e desenvolvimento (T&D). 
 
- Remuneração ou cargos e salários (C&S). 
 
- Higiene e segurança do trabalho (HST). 
 
- Departamento de pessoal (DP). 
 
- Relações trabalhistas (RT). (Grifamos) 
 
- Serviços gerais (SG) etc. 
 
- Consultoria interna.” 
 
Como podemos verificar pela leitura da transcrição acima, as assertivas I, II, III e IV espelham literalmente 
quatro dos subsistemas arrolados pelo referido autor, que foram grifados acima, inclusive o subsistema de 
Relações trabalhistas (assertiva IV). 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as 
assertivas I, II, III e IV estão corretas, segundo Marras (2017), p.23. 
   

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISCAL E FISCAL TRIBUTÁRIO, 

MÉDICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, VETERINÁRIO , ODONTÓLOGO, PROFESSOR ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I afirma tratar-se de "uma entrevista com um artista 
que debate". O subtítulo do texto faz a apresentação do entrevistado da seguinte maneira: 
 
"O professor e especialista em política cultural Teixeira Coelho discute o que pode acontecer com cultura e  
arte em um mundo polarizado e dominado pelas novas tecnologias " 
 
O entrevistado não é, portanto, um artista, mas professor e especialista em política cultural. 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. Nas linhas 28-30, temos a seguinte afirmação acerca do pintor 
Monet: "O pintor Monet, por exemplo, passou a fazer o que queria. Se alguém comprava uma obra dele, 
ótimo, se não, tudo bem. " 
 
A alternativa A apresenta "A liberdade artística do pintor Monet". De acordo com o trecho em evidência, 
percebe-se que o entrevistado tem uma opinião positiva acerca dos efeitos das ações do pintor, sua liberdade 
artística, e não do desaparecimento de sua arte, o que se trata de um efeito distinto do elencado na 
alternativa. 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'A'. A substituição não requer a inserção de uma vírgula, uma vez 
que a vírgula exigida encontra-se ao final da oração subordinada adverbial condicional, visto que ela inicia o 
período em oposição a sua oração principal, o que não é o caso da oração final introduzida por "para que". 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

  



 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'C'. Gramaticalmente, as duas expressões têm sentido divergente, 
como bem explicado pelo candidato. Havendo diferença de sentido entre as duas, haveria alteração do 
sentido do texto, alterando-se "todo mundo" (todas as pessoas) para "todo o mundo" (o mundo inteiro). A 
assertiva I afirmava que tal alteração não traria ao texto alteração ao seu sentido original, estando, portanto, 
incorreta. 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava ao candidato que marcasse o número de 
outras alterações necessárias ao período caso a palavra "arte" fosse substituída por sua forma plural. 
Portanto, a palavra "arte" não deveria ser contabilizada. As alterações necessárias estão demonstradas a 
seguir: 
 
"mas ESSES TIPOS de arte, que TÊM a função de fazer as pessoas pensarem, CORREM perigo de 
desaparecer." 
 
Sendo, portanto, necessárias QUATRO alterações. 
 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISCAL E FISCAL TRIBUTÁRIO, 

MÉDICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, VETERINÁRIO , ODONTÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo V – Programas Prova 
Base, na mesma data. 
 
A questão 11 foi embasada na Lei Municipal nº 1350/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Faxinal do Soturno, disponível 
em http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home, na data da abertura do concurso, e o Art. 8º da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 8º Os cargos públicos serão providos por: 
 
I - nomeação; 
 
II - recondução; 
 
III - readaptação; 
 
IV - reversão; 
 
V - reintegração; 
 
VI – aproveitamento.” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos II e IV do Art. 8º acima transcritas, a 
recondução e a reversão são duas das hipóteses em que os cargos públicos são providos, conforme constou 
corretamente nas assertivas I e III da questão 11. Assim, as assertivas I e III estão corretas. 
 
Da mesma forma como podemos constatar pela leitura das disposições dos demais incisos do Art. 8º acima 
transcritas que a remoção e a substituição não constam como formas de provimento dos cargos público. 
Sendo que a remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição, conforme disposto no 
Art. 41 do referido Regime e acontecerá a substituição de titular de cargo em comissão ou de função 
gratificada durante o seu impedimento legal, conforme disposto no Art. 41 do referido Regime. Assim, 
remoção e substituição não são consideradas como forma de investidura em um cargo público. 
 

 

http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home


Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, visto que apenas 
as assertivas I e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 8º do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Faxinal do Soturno. 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo V – Programas Prova 
Base, na mesma data. 
 
A questão 15 foi embasada na Lei Municipal nº 1350/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Faxinal do Soturno, disponível 
em http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home, na data da abertura do concurso, e o Art. 108 da referida 
Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“SEÇÃO II 
 
Da licença por motivo de doença em pessoa da família 
 
“Art. 108 Poderá ser concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, por motivo de doença 
do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, do filho ou enteado e de irmão, mediante 
comprovação médica oficial do Município. 
 
§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através de 
acompanhamento pela Administração Municipal. 
 
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, por até 30 (trinta) dias, dentro do período 
de 6(seis) meses, e após, com os seguintes descontos: (Redação dada pela Lei nº 2326/2015) 
 
I - de 1/3 (um terço), quando exceder a um mês e até dois meses; 
 
II - de 2/3 (dois terços), quando exceder a dois meses até cinco meses; 
 
III - sem remuneração, a partir de sexto mês até o máximo de dois anos.” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do § 2º do Art. 108 acima transcritas, a licença por 
motivo de doença em pessoa da família será concedida até 30 (trinta) dias, dentro do período de 6 (seis) 
meses, sem prejuízo da remuneração do servidor, conforme constou corretamente na segunda assertiva 
questão 15. Assim, a segunda assertiva está correta. 
 
Da mesma forma, como podemos constatar pela leitura das disposições inciso I do § 2º do Art. 108 acima 
transcritas, que a licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida quando exceder de 
um mês e até dois meses, dentro do período de 6(seis) meses, com desconto de 1/3 da remuneração do 
servidor, conforme constou corretamente na terceira assertiva questão 15. Assim, a terceira assertiva está 
correta. 
 
Nota-se que o § 2º artigo 108 da Lei Municipal nº 1350/2001 sofreu alteração da sua redação através da Lei 
Municipal nº 2326/2015, e que os argumentos do presente recurso foram baseados na redação 
desatualizada. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, visto que a ordem 
correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é C-C-C-I, segundo as disposições dos Art. 
108 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Faxinal do Soturno. 
  

 

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo V – Programas Prova 
Base, na mesma data. 
 
A questão 19 foi embasada na Lei Orgânica do Município de Faxinal, disponível 
em http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home, na data da abertura do concurso, e o Art. 58 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 

 

http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home
http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home


“Art. 58. - A concessão de anistia, remissão, isenção, benefícios, bem como a dilatação de prazos de 
pagamentos de tributos, só será feita mediante autorização da Câmara Municipal.” 
 
Inicialmente, destacamos que Meirelles, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 
2018,  referência consagrada no  Direito Administrativo Brasileiro, no Capítulo que trata sobre a 
Administração Pública, mais precisamente  no item relativo aos órgão independentes, autônomos, superiores 
e subalternos define que “ órgãos independentes são os originários da Constituição e representativos dos 
Poderes de Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário – colocados no ápice da pirâmide  governamental, 
sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e só sujeitos aos controles constitucionais de um Poder 
pelo outro. Nessa categoria encontram-se as Corporações Legislativas (Congresso Nacional, Câmara dos 
Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores), Chefias de Executivo e os 
Tribunais Judiciários e Juízos singulares. (Grifamos) 
 
Nota-se que o mestre Meirelles ao mencionar as Câmaras Municipais se refere como Câmara de 
Vereadores. Portanto, o termo empregado nas alternativas “B” e “D” da questão 19 se encontra correto, visto 
que Câmara Municipal, Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal de Vereadores são termos idênticos. 
 
Corrobora com nosso argumento as disposições do Art. 9º da Lei Orgânica do Município de Faxinal do 
Soturno, senão vejamos: 
 
Art. 9º - O Poder Legislativo do Município será exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, 
composta de 09 (nove) vereadores, eleitos na forma da lei. (NR) (grifamos) 
 
Destacamos, por oportuno, que a interpretação de legislação por parte dos candidatos, contida em 
programas de concurso público, não deve ficar restrita apenas a letra fria da lei. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo as 
disposições dos Art. 58 da Lei Orgânica do Município de Faxinal do Soturno. 
  

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISCAL E FISCAL TRIBUTÁRIO, 

MÉDICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, VETERINÁRIO , ODONTÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão tem como referência o site do IBGE, que pode ser 
consultado pelo link: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/faxinal-do-soturno/historico 
 
Onde consta: 
O nome FAXINAL originou-se da denominação dada à vegetação que cobria esta região, na época da 
colonização, que era uma vegetação rasteira, tipo pastagem, com grupo de árvores esguias. 
O nome SOTURNO, teve sua origem, segundo relatos, quando da elaboração da carta geográfica da região. 
Um grupo que levantava a navegabilidade dos afluentes do Rio Jacuí, ao chegar no atual Rio Soturno, 
deparou-se na altura do atual município com pantanais, ribeirinhos ao rio, cobertos de mato cerrado e escuro, 
dando ao local e ao rio um aspecto soturno e perigoso. 
  

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISCAL E FISCAL TRIBUTÁRIO, 

MÉDICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, VETERINÁRIO , ODONTÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão trata de dois momentos distintos, sendo que a figura 
01 demonstra o movimento executado pelo atleta, sem mencionar que está fazendo seu máximo.  Na 
segunda figura demonstra a altura máxima que é dada pela função supramencionada. A altura, obviamente, 
é medida no eixo Y, no momento em que é cortado e as coordenadas da altura máxima são dadas por y do 
vértice = - delta dividido por 4a e, ao executarmos essa fórmula, teremos delta = a -81, que será dividido por 
-4, resultando em 20,25. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/faxinal-do-soturno/historico


 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

 
QUESTÃO: 25 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'. Todas as 
assertivas apresentadas no enunciado estão corretas, devendo o gabarito ser alterado para alternativa D. 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere o recurso, pois a alternativa dada como gabarito 
é a alternativa C. De acordo com Libâneo, o desenvolvimento metodológico será desdobrado nos seguintes 
itens, para cada assunto novo: preparação e introdução do assunto; desenvolvimento e estudo ativo do 
assunto; sistematização e aplicação; tarefas de casa. Em cada um desses itens são indicados os métodos, 
procedimentos e materiais didáticos, isto é, o que o professor e alunos farão para alcançar os objetivos. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. O item 4.2.3.1 da ABNT NBR 8160:1999 faz a seguinte 
afirmação: “Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 
devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma 
declividade constante”. 
 
A primeira afirmação da questão 38 traz que: Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e 
transporte de esgoto sanitário devem apresentar declividade constante. 
 
Sabendo que ramais de descarga e de esgoto compõem o sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário, 
estes devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade (Segunda afirmação), MAS PORQUE? 
 
PORQUE Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem 
apresentar uma declividade constante afim de possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. 
 
Desse modo fica claro que os trechos horizontais DEVEM apresentar declividade constate PORQUE só 
assim possibilitam o escoamento dos efluentes por gravidade, caso contrário o escoamento por gravidade 
fica impossibilitado. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A fórmula do raio hidráulico realmente consiste na relação entre 
área molhada e perímetro molhado, entretanto o perímetro molhado em calhas retangulares, como no caso 
na questão 39, consiste na soma do valor da base acrescido de duas vezes a altura (b+2h) e não da soma 
das quatro faces molhadas. No caso da questão 39 a área molhada é igual a 0,03 m² e o perímetro molhado 
é igual a 0,5m. Dessa forma, o raio hidráulico é igual a 0,03/0,5 = 0,06 alternativa C. 
 
Na página 46 do edital o programa de provas menciona o tópico Sistemas de drenagem urbana, que consiste 
na gestão das águas da chuva (águas pluviais), contemplando, portanto, as calhas. 
 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme Programa publicado no edital para nível superior-
Farmácia, na prova de conhecimentos específicos consta no item 9: Aspectos relacionados à seleção de 
medicamentos incluindo RENAME e REMUME do Município. O plano plurianual faz parte dos aspectos 
a serem considerados para garantir oferta regular de medicamentos essenciais de acordo com a 
REMUME, como estabelecido na Política Nacional de Assistência Farmacêutica, incluso nas Etapas da 
Assistência Farmacêutica: Seleção de medicamentos (item 1 do programa do Edital): 
 

 



1.Garantir a oferta regular de medicamentos essenciais de acordo com a REMUME. 
 
2.Implantar Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
 
3.Revisar de forma periódica para implantação da REMUME do município. 
 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme a referência: BRASIL, Portaria nº 344/1998 no artigo 
68, incisos 1 e 2, está descrito que o Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a 
Controle Especial - BSPO: 
 
I.O balanço anual deverá ser entregue até o dia trinta e um de janeiro do ano seguinte; 
 
II. Após o visto da autoridade sanitária, uma das vias do balanço será encaminhada para a ANVISA; 
 
III. Uma via do balanço será retida pela autoridade sanitária e outra pela instituição. 
 
Dessa forma, todas as assertivas estão corretas. A separação das afirmativas não desconcerta o significado 
da legislação. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme a RDC 44/2009 que dispõe sobre boas práticas 
farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos 
e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácia e drogarias e dá outras providências, nos seus 
artigos 60, 61 e 62 está colocado que: 
 
Artigo 60: O usuário dos produtos comercializados em farmácias e drogarias, tem o direito a obter 
informações acerca do uso correto e seguro, assim como orientações sobre as condições ideais de 
armazenamento. Assertiva III. 
 
Artigo 61: Além da dispensação, poderá ser permitida às farmácias e drogarias a prestação de serviços 
farmacêuticos. 
 
Artigo 62: O estabelecimento deve manter disponível, para informar ao usuário, lista atualizada com a 
identificação dos estabelecimentos públicos de saúde mais próximos, contendo a indicação de endereço e 
telefone.  
 
O enunciado da questão foi colocado da seguinte forma: 
 
"As boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias 
preconizam que:" 
 
Não foi citada a legislação a qual estava sendo referenciados os pressupostos exigidos na questão. 
 
Desta forma todas as afirmativas estão corretas seguindo a legislação ao qual estavam relacionados os 
questionamentos. 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A classificação ABC ordena os itens do estoque por sua 
importância relativa à área financeira, sendo utilizada como instrumento para determinação de prioridades 
na tomada de decisão. Podem-se definir as classes da curva ABC da seguinte forma conforme referencial 
bibliográfico atualizado. 
 
1. Classe A: Grupo de itens mais importantes financeiramente. São os itens que merecem maior atenção da 
gestão, com acompanhamento diário de utilização e menor tempo de ressuprimento, devido ao alto valor 
agregado. 
 
2.Classe B: Grupo intermediário: são financeiramente importantes. Requer controle preciso, tão rigoroso 
quanto os da classe A. 
 
3.Classe C: Grupo de itens com menor importância. Deve-se realizar acompanhamento com menor 
periodicidade. 
 
Desta forma a assertiva 2 estava incorreta porque os itens B são financeiramente importantes. O referencial 
citado não pode ser considerado em virtude do equívoco ao qual fez referência. 

 



 
Um referencial que pode ser citado: 
 
Uma das referências que podem ser citadas de forma atualizada: 
 
Cuidado farmacêutico na Atenção Básica Caderno 1, 2 e 3 de 2014. 
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/servicos_farmaceuticos_atencao_basica 
 

 
CARGO(S): FISCAL E FISCAL TRIBUTÁRIO 

 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base, única e exclusivamente, nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 21 de outubro de 2019, e do Anexo VI – Programas - 
Conhecimentos Específicos, na mesma data. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 34 – Normas sobre Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo do Município de Faxinal do Soturno - encontra-se perfeitamente enquadrado dentro do 
item 12 do programa do presente concurso, conforme transcrevemos a seguir: 

 
12. Normas sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal segundo a Lei Municipal nº 

2037/2012. (Grifamos) 
 
A questão 34 foi embasada na Lei Municipal nº 2.037/2012 que dispõe sobre o uso e ocupação solo no 
Município de Faxinal do Soturno, disponível em http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/home na data da 
abertura do concurso, e o Art. 17 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 17 A Macrozona Urbana, conforme Regimes de Uso e Ocupação do Solo é dividida nas seguintes Zonas 
Urbanas: 
 
I - Área de Preservação Permanente (APP): zonas consideradas de preservação por legislação superior, 
como topos de morros, áreas inclinadas e margens de rios e arroios, não aconselháveis para ocupação 
humana; 
 
II - Zona de Preservação Ambiental (ZPA): zonas a serem ambiental e urbanisticamente valorizadas, como 
cidade de baixa densidade, onde houver ocupação, evitando impactos sobre a fragilidade ecológica da área 
ainda não ocupada, destinando áreas apenas para usos recreativos, de lazer e de preservação; 
 
III - Zona Industrial: zona destinada à implantação de empreendimentos de caráter industrial; 
 
IV - Zona de Ocupação Residencial e Comercial: área que privilegia a implantação de edificações de 
cunho residencial e comercial, mantendo característica já existente; 
 
V - Zona Histórica: zona onde se localizam edificações com interesse histórico; 
 
VI - Zona Especial A - Verde Teto: zona onde se prevê o tratamento diferenciado, com o objetivo de dar 
continuidade as características residenciais já existentes; 
 
VII - Zona Especial B - RST: zona onde prevê-se tratamento diferenciado, com o objetivo de alterar caráter 
residencial pré-existente. (Redação dada pela Lei nº 2340/2015)” (grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos inciso V do Art. 17, acima transcritas, a Zona 
Histórica é a   zona onde se localizam edificações com interesse histórico, e não a Zona Especial, como 
constou incorretamente na assertiva I. Assim, a assertiva I está incorreta. Da mesma forma, como consta no 
inciso III, acima transcrito, a Zona Industrial é zona destinada à implantação de empreendimentos de caráter 
industrial, conforme constou corretamente na assertiva II. Assim, assertiva II está correta. 
 
Igualmente, de acordo com o inciso IV, acima transcrito, a Zona de Ocupação Residencial e Comercial é a 
área que privilegia a implantação de edificações de cunho residencial e comercial, mantendo característica 
já existente, conforme constou literalmente na assertiva III. Assim, a assertiva III está perfeitamente correta. 
 

 



Nota-se que o artigo 17 da Lei Municipal nº 2.037/2012 sofreu alteração da sua redação através da Lei 
Municipal nº 2.340/2015, e que os argumentos do presente recurso foram baseados na redação 
desatualizada. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, visto que apenas 
as assertivas II e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 17 da Lei Municipal nº 2.037/2012 e 
suas alterações posteriores até a data do edital do presente concurso. 
 

 
CARGO(S): VETERINÁRIO 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o Laboratório Nacional Agropecuário - 
LANAGRO/RS Laboratório de Produtos de Origem Animal, a acidez aceitável situa-se entre 14 e 18 
graus Dornic. Esta foi a fonte consultada para elaborar a questão.  Além da alternativa B, não há outra que 
possa ser marcada como correta, pois os intervalos de valores estão muito distantes do que é aceitável. 
 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão em tela foi retirada do texto emitido pelo Laboratório 
Nacional Agropecuário - LANAGRO/RS Laboratório de Produtos de Origem Animal que considera 
como normal a variação de pH entre 6,6 e 6,8 para o leite normal. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Em 1998, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
foram declarados como área livre SEM VACINAÇÃO, portanto, não há vinculação com o que está citado na 
alternativa A da questão. 
 
A zona livre de febre aftosa COM VACINAÇÃO foi consolidada no Brasil em maio de 2018, segundo o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. O erro na grafia do nome científico não deve ser valorizado, pois 
não foi com o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato sobre a grafia exata da planta tóxica em 
questão. Ao mesmo tempo, observa-se que não há qualquer outro nome científico na questão que possa 
prestar-se à confusão. 
 
A bibliografia consultada (RIET-COREA) cita textualmente que animais criados em áreas onde a planta 
existe não se intoxicam, pois não a ingerem. 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. O termo canofilia refere-se aos microrganismos que necessitam 
de uma atmosfera contendo valores de CO2 entre 2,5 a 10% para se desenvolver. O termo capnofilia, 
referenciado como pergunta norteadora da questão está corretamente grafado. 
 
Considerando que, entre os autores consultados, há uma variação nas concentrações de CO2, a banca 
considerou o mais amplo intervalo de CO2 no ambiente de crescimento microbiano. O objetivo da presente 
questão não foi o de avaliar o conhecimento do candidato acerca da exata concentração de dióxido de 
carbono que caracteriza um microrganismo como capnofílico. O objetivo da questão era avaliar o 
conhecimento sobre o termo capnofilia e não sobre a exata concentração de dióxido de carbono presente 
no ambiente de crescimento microbiano. 
 
Em nenhuma das outras alternativas há qualquer menção ao teor de CO2 que define um microrganismo 
como capnoofílico. Considera-se capnofília a atmosfera contendo entre 5 e 10% de CO2. Outros autores 
citam concentração mais baixa como 2,5%. 
 

 

 
CARGO(S): ODONTÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o documento "Acolhimento à demanda espontânea: 
queixas mais comuns na Atenção Básica", do Ministério da Saúde, as assertivas II e III estão corretas. A 
única incorreta é a I, pois, no caso de concussão em dente decíduo, são indicados a preservação e o 
acompanhamento do processo de reabsorção radicular. 
 
 

 



 
CARGO(S): TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão refere-se a questões ligadas à atuação profissional e 
à ética na profissão. A questão ética passa também por conhecer as competências e atribuições dos 
conselhos, seu papel e sua legislação.  

 

  
  

 


