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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015, 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 02 – VÁRIOS CARGOS 
DEFERIDA – Nula para os cargos de Agente administrativo, Almoxarife, Cozinheira, Eletricista, Fiscal ambiental, 
Fiscal sanitário, Gari, Pedreiro, Servente, telefonista, Tesoureiro, Tratorista agrícola e vigia. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 04 – CARGO DE FISCAL AMBIENTAL. 
INDEFERIDA 
 No recurso impetrado pelo candidato este afirma que a alternativa C não está totalmente correta, pois a 
importância econômica atual do petróleo no mercado é a produção de energia através do petróleo, por este 
motivo ele é considerado ouro negro e não pela gama de produtos derivados do petróleo, como plásticos e tintas. 

Devemos ressaltar que na afirmação pode-se ler que:Devido a grande variedade de produtos oriundos do 

petróleo, ele também é conhecido como "O Ouro Negro". 

 Pois bem, devemos inicialmente entender o que éproduto:Aquilo que é produzido; resultado da 
produção. Em química produto é a substância obtida de uma ou de outras substâncias, como resultado de uma 
transformação química. 
 Desta forma é evidente que a questão inclui na ideia de produto a geração de energia, e não só os 
derivados do petróleo como afirma o candidato. Estando portanto correto o gabarito preliminar. 
 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 07 – CARGO DE FISCAL SANITÁRIO 
DEFERIDA - Nula para os cargos de Agente administrativo, Almoxarife, Cozinheira, Eletricista, Fiscal ambiental, 
Fiscal sanitário, Gari, Pedreiro, Servente, telefonista, Tesoureiro, Tratorista agrícola e vigia. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 07 – CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE: 
INDEFERIDA 
 

Segundo o recurso impetrado, a afirmação I (Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, é a única 
capital estadual do Brasil localizada em uma ilha), também estaria correta. 

Existem três capitais estaduais localizadas em ilhas no Brasil: Florianópolis - SC, São Luís - MA e Vitória – ES 
https://culturaeviagem.wordpress.com/2013/05/29/as-capitais-ilhas-do-brasil/; 

Desta forma a afirmação I é incorreta, sendo correta somente a afirmação II, estando portanto correto o 
gabarito. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 08 - CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 
INDEFERIDA 

 
Segundo o recurso impetradoo gentílico do Rio de Janeiro é carioca e não Fluminense, é importante que o 

candidato se atente à pergunta. No questionamento da questão se refere ao gentílico do estado e não da cidade. 
(dentre as alternativas abaixo assinale aquela que apresenta a relação incorreta entre o estado e seu gentílico.) 

https://culturaeviagem.wordpress.com/2013/05/29/as-capitais-ilhas-do-brasil/
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 Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca, porém, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é 
Fluminense. 
http://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adjetivos-gentilicos/adjetivos-
gentilicos-das-capitais-brasileiras; 
 Desta forma está correto o gabarito preliminar. 

 
RECURSO QUANO À QUESTÃO 14 – AGENTE ADMINISRATIVO E OUTROS CARGOS 
INDEFERIDO 

A alternativa (C) é a alternativa incorreta, ( e  questão pede que:  De acordo com o texto, só não está 

correta a alternativa )pois no texto fica subentendido justamente o contrário do que ela afirma, ou seja, os 

médicos contestam (discordam) da crença em que muitos acreditam que faz mal comer manga com leite.Também 

é incorreta porque deveria ser: “os médicos afirmam que não há problema na mistura de manga com leite”, e 

não: “Os médicos afirmam que não há problema nessa crença;” 

É possível entender que do ponto de vista médico essa mistura nunca faz mal, portanto também não pode 
ser a alternativa (D), pois a posição dos médicos é contrária à crença (não acreditam na crença). 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – VARIOS CARGOS 
INDEFERIDA 

Utilizando as palavras do próprio recorrente, justificamos que a ideia foi justamente o leitor (candidato) 
perceber que o humor não está na fala da mãe no terceiro quadrinho, e sim na expressão facial e o tipo de lanche 
que Calvin já estava fazendo, etc. É exatamente isso que torna a alternativa incorreta. A fala em si não é o que 
provoca o humor. Conforme consta no recurso: “A questão solicita que o candidato assinale a opção INCORRETA 
sobre a tira, que por sua vez exige interpretação verbal e não verbal do texto. A alternativa B do gabarito estaria 
de acordo com o texto , pois o humor se dá justamente no terceiro quadrinho, diante da expressão facial e o tipo 
de lanche que Calvin já estava fazendo, pois sua mãe havia autorizado que ele mesmo fizesse seu lanche , o que é 
considerado por Calvin a oportunidade ideal de comer o que ele quisesse. Porém a mãe lembra o que ele deveria 
ter escolhido - frutas. Mas eis que ele já estava devorando biscoitos, com o pote nas mãos.  
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 19 – VARIOS CARGOS 
DEFERIDA: Nula para os cargos de: Atendente de creche, Enfermeiro, Engenheiro, Fiscal, Fonoaudiólogo, todos 
os cargos de Professor, Psicólogo, Técnico agrícola, Tecnico de Enfermagem e Veterinário. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20 – VÁRIOS CARGOS 
INDEFERIDA 

Considerando cerração como neblina espessa, nevoeiro; e serração ato de serrar, há uma lógica de que na 
frase: “Na manhã de hoje, devido ao frio, pode-se observar uma grande serração em Chiapetta.” , a palavra 
deveria ser cerração, (o que torna a frase ERRADA). Muito dificilmente seria lógico haver uma grande serração 
(ato de serrar) por estar frio. É claro que o frio não é o único motivo para que ocorra uma cerração, mas é uma 
razão pela qual ela pode acontecer e está evidenciada na frase. 
 
 
 
RECURSO QUANTO A QUESTÃO 22 – ANOS INICIAIS,TÉCNICO AGRICOLA ATENDENTE DE CRECHE 
INDEFERIDA 
 

http://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adjetivos-gentilicos/adjetivos-gentilicos-das-capitais-brasileiras
http://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adjetivos-gentilicos/adjetivos-gentilicos-das-capitais-brasileiras


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA, RS 
 

 

 

Edital de Concurso Público nº 1/2015 – fls. 3/7 

Inicialmente devemos dividir a distancia pela velocidade 
 
Assim temos 480/75 = 6,4 horas 

 
Neste ponto é importante perceber que 0,4 horas NÃO equivalem a 40 minutos, mais sim a 24 minutos, 

pois em uma hora temos 60 minutos. (0,4 x 60 = 24 min) 
 
Logo o tempo gasto foi de 6h e 24 min 
 

Se a ambulância saiu de Chiapetta às 7h45min, mais 6h24min, temos que ela chega a Porto Alegre às 
14h09min, estando assim correto o gabarito.  
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – TÉCNICO AGRICOLA 
INDEFERIDO 
 
Inicialmente vamos observar o enunciado da questão. 
 
22. O senhor Pedro é um pequeno agricultor do 

município de Chiapetta, recentemente fez uma plantação de 

milho, e para impedir que o gado adentre na sua plantação 

cercou a mesma conforme a figura ao lado: 

Sabe-se que o terreno utilizado para fazer a plantação 
de milho e a cerca é retangular e apresenta 125 metros de 
comprimento e 56 metros de largura. Pode-se afirmar que o 
senhor Pedro gastou aproximadamente: 
a) 181 metros de arame; 

b) 362 metros de arame; 

c) 1086 metros de arame; 

d) 2172 metros de arame; 

 
Para resolver a questão temos que fazer 125 + 125 + 56 + 56 = 362 metros. 
 
Porém, a figura faz parte do enunciado (conforme a figura ao lado), e ao observar a figura podem-se 

identificar 6 fios de arrame. Assim é necessário multiplicar o valor de 362 por 6, assim temos: 362 x 6 = 2172 
metros. 

Estando portanto correto o gabarito. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 
INDEFERIDA 
  

No recurso impetrado o candidato afirma que cada polegada tem 2m e 54cm e para chegar 
aproximadamente em 8metros seria necessário 3 polegadas. 
 Inicialmente o candidato deve perceber que desde 1959, a polegada foi definida e aceita 
internacionalmente como sendo equivalente a 25,4mm (milímetros). 
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Para efetuar o calculo temos que igualar as unidades de medida: 
8 metros = 800cm (um metro tem 100 cm) 
25,4mm = 2,54cm (um cm tem 10 mm) 
 
Fazendo a divisão temos: 800/2,54 = 314,96, ou seja, aproximadamente 315 polegadas. Estando portanto correto 
o gabarito  
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – ATENDENTE DE CRECHE E PROFESSOR ANOS INICIAIS 
INDEFERIDA 
 
Na questão observa-se a descrição abaixo: 
 
No comércio de Chiapetta uma bicicleta era comercializada antes do Natal por R$ 625,80, porém, devido a crise, 
após o Natal esta bicicleta entrou em promoção e passou a ser comercializada com um desconto de 38%. Neste 
contexto, qual é o valor, aproximadamente, que será pago pelo cliente na compra da bicicleta com o desconto? 
a) R$ 237,80 

b) R$ 388,00 

c) R$ 425,50 

d) R$ 514,60 

 
38% de 625,80 são 237,80 (625,80 x 0,38 = 237,80) 
 
Assim 625,80 – 237,80 = 388,00 
 
Estando portanto correto o gabarito. 

 
Da mesma forma pode-se observar que a questão fala em aproximadamente, porém os números são 

exatos, não dificultando os cálculos do candidato. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34 – ATENDENTE DE CRECHE 
INDEFERIDO 
 O recurso impetrado afirma que a resposta certa é educar e cuidar, exatamente como está no gabarito 
(LETRA B). Deve ter acontecido um equivoco na conferencia do gabarito por parte do candidato. 
 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – FISCAL SANITÁRIO 
INDEFERIDO 
Fiscal sanitário NÃO realiza inspeções em abatedouros ou frigoríficos e sim o SIM - Serviço de Inspeção, Municipal, 
Estadual ou Federal. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34 – FISCAL AMBIENTAL 
INDEFERIDO 
A questão estava solicitando qual dos produtos tem maior potencial poluidor e não as características de cada 
produto ou resíduo. 
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 35 – FISCAL AMBIENTAL 
DEFERIDO 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – FISCAL AMBIENTAL 
DEFERIDO 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34 – TECNICO AGRÍCOLA 
INDEFERIDO 
A resposta da questão não implica em análise de gráficos, imagens ou ilustrações, pelo simples conhecimento 
técnico, pode-se facilmente chegar a resposta correta. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 28 – MÉDICO VETERINÁRIO 
INDEFERIDO 
A resposta da questão não implica em análise científica, pelo simples conhecimento técnico, pode-se facilmente 
chegar a resposta correta, independente de existirem sintomas mais ou menos importantes. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – MÉDICO VETERINÁRIO 
INDEFERIDO 
Independentemente de ser um caso clinico ou não, existia uma resposta correta, ou mais recomendada, a qual 
deveria ser assinalada. Portanto não cabem pré-julgamentos ou fontes bibliográficas como justificativa, as quais 
inclusive trazem a mesma resposta. Por se tratar de questionamento redundante e sem foco em algum erro ou 
falha, indeferimos o pedido. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – MÉDICO VETERINÁRIO 
INDEFERIDO 
Apesar da fagocitose e pinocitose serem processos semelhantes a questão previa apenas uma resposta correta. 
Portanto não cabem pré-julgamentos ou fontes bibliográficas como justificativa, as quais inclusive trazem a 
mesma resposta. Por se tratar de questionamento redundante e sem foco em algum erro ou falha, indeferimos o 
pedido. 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – ALMOXARIFE 
INDEFERIDO 
Todas as alternativas estão corretas, o que muda é apenas a nomenclatura da peça. Indefere-se recurso. 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 32 – VIGIA 
INDEFERIDO 
INDEFERIDO, mascara de ar ou respiradora são da mesma classe ou tipo de EPIs. 
 
CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 29: DEFERIDO 
Questão: 31: DEFERIDO 
Questão: 32: INDEFERIDA. Em análise a questão 32, verifica-se que o enunciado refere-se a um Normativa 
Federal, sendo esta de uso em todo o território nacional. Assim INDEFERIMOS o recurso. 
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CARDO AGENTE ADMINISTRATIVO 
Questão 27: DEFERIDO. 
Questão: 32 – INDEFERIDO. Senão vejamos: 

 
 
Questão 36: DEFERIDO. 
Questão 38: INDEFERIDO. Segue cópia do Edital: 
 
Questão 40: INDEFERIDA. 
 Segue cópia do Edital onde trata sobre licitações. 
 
CARGO PROFESSOR DE INGLÊS 
Questão 38 – DEFERIDO 
 
CARGO TESOUREIRO 
Questão 34 – INDEFERIDO. A questão pede qual a operação para converter uma Taxa de Juros Simples de "ao 
mês" para "ao ano" e não para converter o tempo, (meses em anos) conforme no exemplo citado. Dessa maneira 
a alternativa (A) permanece como a correta. 
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Questão 37: INDEFERIDO. O prefeito exerce funções executivas e administrativas. É responsável pela condução 
das políticas públicas no município e pelo bom funcionamento da máquina administrativa. A administração 
pública municipal é composta por órgãos voltados a execução das políticas municipais. 
 
Legislar significa ordenar ou preceituar por lei, fazer leis. Além dessa função, compete também ao poder 
legislativo fiscalizar o Poder Executivo e julgá-lo se necessário, além de julgar também os seus próprios membros. 
O Poder Legislativo deve ser composto pelos legisladores, ou seja, os homens que elaboram as leis que regulam o 
Estado e que devem ser obedecidas pelos cidadãos e pelas organizações públicas ou empresas. Em países 
presidencialistas ou em monarquias, o Poder Legislativo é composto pelo congresso, o parlamento e as 
assembléias ou câmaras, já em regimes ditatoriais, o próprio ditador exerce esse poder ou nomeia uma câmara 
legislativa para isso. Assim o enunciado pretende verificar se o candidato compreende o verdadeiro papel dos 
poderes. 
 
Questão 40: INDEFERIDO. A LRF, trata sobre a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 
 
Existem passos que devem ser seguidos para elaboração e controle do Orçamento que estão definidos na 
Constituição Federal de 1988, na Lei nº 4.320/64, no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). A Constituição atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pelo Sistema de Planejamento e Orçamento 
e a iniciativa dos seguintes projetos de lei: Plano Plurianual (PPA); Diretrizes Orçamentárias (LDO); Orçamento 
Anual (LOA). 
  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.infoescola.com/direito/poder-executivo/

