
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

JUSTIFICATIVAS 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 MÉDIO 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EQUITADOR, MONITOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA, MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, MONITOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, TESOUREIRO 

 

 

  

QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém a resposta indicada no gabarito 
preliminar, da questão 04 da prova de Língua Portuguesa deste concurso. A assertiva III da 
questão, posta em dúvida pelo candidato, pode ser confirmada no seguinte trecho do texto 
(linhas 08 a 16): Mas descobertas arqueológicas feitas nas últimas três décadas indicam que, 
antes de o Brasil ser descoberto, a população nativa da Floresta Amazônica era muito mais 
numerosa e sofisticada do que se costuma imaginar.  Entre os anos de 1000 e 1400, 
verdadeiras superaldeias interligadas por boas estradas dominavam certas regiões. Em outras, 
grupos de até 15 mil pessoas erguiam aterros com até 10 
metros de altura para construir suas casas sobre eles e fugir das inundações. “Existiam 
sociedades complexas em quase todo o rio Amazonas, no médio e baixo rio Orinoco, na Bolívia 
e em outras áreas”, diz o arqueólogo americano Michael Heckenberger, que __ anos estuda 
um conjunto de agrupamentos desse tipo no Alto Xingu. “Em 1500, a Amazônia provavelmente 
era uma área de enorme variabilidade cultural, com grupos regionalmente interligados”. 
Portanto, o texto diz que "descobertas arqueológicas indicam"; logo, a crença de que tratava-
se de povos primitivos é equivocada, sim. 
 

 

QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'B'. A Banca mantém a resposta preliminarmente dada 
e esclarece que:  
- a frase na voz passiva não tem AGENTE DA PASSIVA; 
- logo, o SUJEITO DA VOZ ATIVA fica indeterminado, na 3ª PESSOA DO PLURAL; assim é 
prescrito na Gramática. 
 

 



QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém a resposta preliminarmente dada 
e esclarece que na alternativa E não há dígrafo, pois este caracteriza-se pela ocorrência de 
duas letras que exprimem um fonema só, como RR, CH, NH, entre outros. 
 

 

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém a resposta preliminarmente dada 
e responde que o fato de o segmento referido fazer parte de uma sequência TAMBÉM é 
indicativo da pontuação feita, mas isso não invalida a afirmativa que aparece na questão - que 
também é correta. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): MONITOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão foi elaborada tendo por base o 
Art. 6 º do Plano de Carreira do Magistério do Município que define cargo como o criado por lei, 
em número certo e com denominação própria, consistindo no conjunto de atribuições, deveres 
e responsabilidades do servidor, com retribuição pecuniária padronizada.  
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A conciliação bancária é um procedimento que a 
contabilidade que visa a conferir a exatidão do seu saldo.  É comum que o saldo da 
contabilidade da empresa não coincida com o saldo constante no extrato bancário. Isso não é 
erro e ocorre em fasse da assimetria da informação e dos processos que modificam os saldos. 
Por exemplo: a contabilidade emite um cheque e o registra na contabilidade imediatamente, 
entretanto o favorecido apresenta o mesmo ao banco somente em momento posterior. Durante 
esse período, em que o cheque ainda não foi apresentado, os saldos do banco e da 
contabilidade da empresa são diferentes. Mas, não errados. No caso da questão em tela, há 
uma diferença de R$ 320,00. Mas, na verdade, a diferença sobe para R$ 440,00 após ajuste 
das duas pendências mencionadas. Portando, com as informações contidas no enunciado, não 
há como concluir se há ou não erro. Daí se conclui que a única afirmativa correta é a III 
(A contabilização da despesa bancária de R$ 100,00, provocará uma redução no saldo da 
conta BANCOS (da contabilidade), bem como repercutirá na redução do Patrimônio Líquido                 
da empresa). 
 

BANCO    2.250,00      220,00    2.030,00 

RAZÃO - 2.570,00      100,00 - 2.470,00 

DIF PB -     320,00      320,00 -     440,00 

    
 

 

 
CARGO(S): MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, artigo 7, é certo dizer que “A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida 
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. Dessa forma, a 
alternativa CORRETA é a letra C. 

 

  



 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE CRECHE, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA - 04 HORAS, 
MÉDICO PEDIATRA - 08 HORAS, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, 

PROFESSOR DE PEDAGOGIA 
 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém a resposta preliminarmente dada 
e esclarece que: 
-  a alternativa C é incorreta porque TÊM (verbo conjugado na 3ª pessoa do plural no Presente 
do Indicativo) está acentuado para diferenciar-se de TEM (mesmo tempo verbal, mas 3ª pessoa 
do singular). Portanto, TÊM não se inclui na regra de acentuação das palavras oxítonas. As 
demais assertivas apresentam regras e palavras condizentes com as normas gramaticais. 
 

 

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'A'. A Banca mantém a resposta preliminarmente dada 
e esclarece que o candidato tem razão em parte, pois o verbo PROVAR gera uma série de 
cognatos, como IMPROVAR (PORTANTO EXISTE "IMPROVA"), PROVÁVEL, 
PROVAVELMENTE, IMPROVAVELMENTE etc. 
  

 

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca mantém a resposta preliminarmente dada 
e esclarece ao candidato que se a sugestão de substituição - na assertiva I - fosse de AOS 
SEUS por ÀS SUAS, estaria correto; porém a substituição sugerida é por À SUAS, e nesse 
caso o uso de sinal de crase é interditado pela Gramática. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE CRECHE, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA - 04 HORAS, 
MÉDICO PEDIATRA - 08 HORAS 

 

 

 

QUESTÃO: 26 - ANULADA. Argumentação válida. Recurso deferido. As alternativas "b" e "c", 
equivocadamente constantes da questão, realmente representam o mesmo valor e, portanto, a 
questão está com duas alternativas corretas. Uma vez que a necessidade de se manter a lisura 
no processo seletivo do concurso é objetivo primário, acata-se a argumentação dada e invalida-
se a questão. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE PEDAGOGIA 

 

 

 

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão foi elaborada tendo por base o 
Art 12 do Plano de Carreira do Magistério do Município de Água Santa que estabelece que 
Merecimento é a demonstração positiva do profissional da educação no exercício do seu cargo 
e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe 
são cometidas, bem como pela assiduidade, pontualidade e disciplina. Portanto, estão 
corretas as assertivas II, III e IV. 

 

 
 
 

 



QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elaborada tendo por base o 
conteúdo expresso no Plano Municipal de Educação. Segundo esse documento, em seu Art. 
5º, A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 
contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: I- Secretaria 
Municipal de Educação II- Comissão de Educação da Câmara de Vereadores III – Conselho 
Municipal de Educação IV – Fórum Municipal de Educação. Portanto, todas as assertivas 
propostas na questão estão corretas. 
 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE PEDAGOGIA 

 

 

 

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo e os conceitos utilizados na referida 
questão foram baseados em LIBANEO: José Carlos. Temas de Pedagogia. São Paulo: Cortez, 
2012, p. 50/51. Segundo o autor, a relação dinâmica entre três elementos constitutivos do ato 
didático - o professor, o aluno, a matéria - forma as categorias da didática: para que ensinar? 
o que ensinar? quem ensina? para quem se ensina? como se ensina? sob que condições se 
ensina e se aprende? Tais categorias formam, por sua vez, o conteúdo da didática 

 

 

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. O conteúdo e os conceitos utilizados na referida 
questão foram baseados em LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem: componente do 
ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011, p. 171. Ao analisar o processo de avaliação o autor 
concentra-se em dois conceitos: o de investigação e o de intervenção. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): FISIOTERAPEUTA 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a bibliografia utilizada para 
elaboração da questão, Umphred, pág. 627 “os deficits perceptivos na disfunção que acometem 
o SNC no hemisfério direito não cita a instabilidade afetiva. Esta instabilidade que é perceptiva, 
não condizendo com o recurso apresentado acomete o hemisfério esquerdo”. Por esta 
explicação, mantém-se a questão. 
 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a bibliografia utilizada para 
elaboração da questão, Lianza, pág. 286, todas alternativas estão corretas. Sendo assim, 
mantém-se a questão. 

 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com Lianza, pág 405, todas as 
alternativas estão corretas. Sendo assim, mantém-se a questão. 

 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com Lianza, pág 205, apenas a I está 
incorreta pois a musculatura perilesional tenderá a contraturar-se reflexamente ao processo 
irritativo local. O autor utiliza da nomenclatura colocada na questão para referir-se a perda da 
função. Por esta explicação, mantém-se a questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): FONOAUDIÓLOGO 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A bibliografia Cartilha “Contribuições do 
Fonoaudiólogo Educacional para seu Município e Escola” do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia (CFFa) foi utilizada por ser uma referência na área Saúde Escolar/Saúde 
Coletiva, ou seja, é utilizada pela muitos dos profissionais da área, e por ter amplo acesso, 
disponibilizada no link https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/guias-e-manuais/. 
Sendo assim, improcedentes os recursos, ficando mantida a questão. 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A bibliografia Cartilha “Contribuições da 
Fonoaudiologia para o avanço no SUS” do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) foi 
utilizada por ser uma referência na área Saúde Coletiva, ou seja, é utilizada pela muitos dos 
profissionais da área, e por ter amplo acesso, disponibilizada no link 
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/guias-e-manuais/. Sendo assim, 
improcedentes os recursos, ficando mantida a questão. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. A bibliografia "Diretrizes de Atenção da Triagem 
Auditiva Neonatal" do Ministério da Saúde foi utilizada por ser uma referência na área da TANU, 
ou seja, é de conhecimento dos profissionais da área, e por ter amplo acesso, disponibilizada 
no link 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonatal.pdf. 
Sendo assim, improcedentes os recursos, ficando mantida a questão. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A bibliografia "Caderno de Atenção Básica nº 23 – 
Saúde da Criança: Nutrição Infantil" do Ministério da Saúde foi utilizada por ser uma referência 
na área do Aleitamento Materno/Saúde do Trabalhador, ou seja, é de conhecimento dos 
profissionais da área, e por ter amplo acesso, disponibilizada no 
link http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimenta
cao.pdf. Sendo assim, improcedentes os recursos, ficando mantida a questão. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia "Caderno de Atenção Básica nº 19 – 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa" do Ministério da Saúde foi utilizada por ser uma 
referência na área do Saúde Coletiva: Saúde do Idoso, ou seja, é de conhecimento dos 
profissionais da área, e por ter amplo acesso, disponibilizada no 
link http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf. Sendo assim, improcedentes os 
recursos, ficando mantida a questão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/guias-e-manuais/
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/guias-e-manuais/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonatal.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf


QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A bibliografia utilizada nesta questão foi o livro 
"Aquisição Fonológica do Português - Perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia" 
(Lamprecht e col, 2004) por ser uma referência na área de linguagem oral/aquisição fonológica, 
ou seja, é muito conhecida pelos profissionais da área e amplamente utilizada no ensino dos 
cursos de graduação em Fonoaudiologia. Segue abaixo página original da referência. Sendo 
assim, improcedentes os recursos, ficando mantida a questão. 
 

Legenda: PÁGINA DO TEXTO ORIGINAL  

  

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia utilizada nesta questão foi o livro 
"Tratado De Audiologia" (Bevilacqua e col, 2012) por ser atual e uma referência na área, ou 
seja, é muito conhecida pelos profissionais e amplamente utilizada no ensino dos cursos de 
graduação em Fonoaudiologia. Anexa página do texto original da referência. Sendo assim, 
improcedentes os recursos, ficando mantida a questão. 
 

 

Legenda: PÁGINA DO TEXTO ORIGINAL  

 
 
 

 



 
CARGO(S): MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme o livro de referência utilizado, Cecil 
Medicina 23ª Edição, capítulo 239, a loratadina é citada como droga que pode promover ganho 
de peso, assim como amitriptilina, insulina e propranolol. Sendo a alternativa C a única correta 
da referida questão.  

 

 

QUESTÃO: 35 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'D'. Os 
sintomas presentes na EM podem se apresentar de muitas formas clínicas, sendo a 
apresentação clássica com alteração visual ou de sensibilidade. A fadiga, depressão, urgência 
miccional, fraqueza, desequilíbrio e coordenação motora prejudicados são sintomas comuns. 
Tremor postural é incomum, mas pode compor o quadro clínico. Dessa forma, a alternativa B 
está CORRETA. Em relação aos exames diagnósticos para EM, a referência utilizada, Cecil 
Medicina, capítulo 436, cita a ressonância magnética do cérebro como extremamente útil, 
devendo ser realizada em todos os pacientes nos quais a EM seja uma consideração 
diagnóstica. Entretanto, deve-se considerar as contraindicações ao exame, estando a 
alternativa D INCORRETA. Em relação à idade de apresentação da doença, a referência 
descreve a maior frequência na 3ª e 4ª décadas de vida. Sendo assim, a alternativa A está 
CORRETA. Considerando os itens expostos acima, a banca altera o gabarito, sendo a 
alternativa D a resposta da questão. 
 

 

 
CARGO(S): MÉDICO GINECOLOGISTA - 04 HORAS 

 

 

 

QUESTÃO: 36 - ANULADA. Na questão 36, a bibliografia usada foi o Tratado de Ginecologia 
FEBRASGO/ editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe Silva de Sá. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2019, que aponta a doença de von Willebrand como a coagulopatia que mais 
frequentemente causa sangramento uterino anormal em adolescentes. No entanto, a 
bibliografia MARTINS-COSTA, S.H. et al. Rotinas em Obstetrícia. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed. 
2017, diz que o distúrbio hemorrágico mais comumente detectado em adolescentes foi o defeito 
de função plaquetária, seguido em frequência pela doença de von Willebrand. Em função da 
divergência entre as literaturas, defiro o pedido de anulação da referida questão. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. MANTIDA: A questão solicitava que fossem 
avaliadas as ocorrências de pronomes no texto, conforme listagem apresentada (que (l. 01). 
lhe (l. 10); naquilo (l. 11); que (l. 18 – 2ª ocorrência); eles (l. 18).) e a seguir, fosse indicada a 
alternativa cujos pronomes representavam anáforas. Ou seja, a questão é clara, precisa e 
objetiva - indicar aqueles que representavam anáforas - não havendo, portanto, qualquer 
indicação a outro tipo de colocação ou referenciação de pronomes e referentes no texto. 

 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. MANTIDA: A questão solicitava que, sobre 
conjunções, locuções conjuntivas e pronomes relativos, fossem avaliadas as afirmações a 
seguir descritas e, a seguir, fossem indicadas aqueles consideradas corretas. 
I. Conjunção é uma palavra invariável que liga um termo independente a um termo principal, 
estabelecendo uma relação entre ambos. Afirmação incorreta, conforme conta em Domingos 
Paschoal Cegalla, à página 268, a definição apresentada na assertiva é a de preposição. 
II. Locuções conjuntivas são expressões que ligam orações ou palavras da mesma oração; 
compostas pela união da palavra ‘que’ com uma conjunção, as quais estabelecem uma relação 
de sentido; Afirmação incorreta, conforme se verifica em Evanildo Bechara, à pág. 325. 
(Observe-se que assertiva diz que 'a palavra que se une a conjunção'. Ora, a conjunção é a 
própria palavra que com outra - uma preposição, de advérbios e de particípios - Celso Cunha, 
pág. 576) III. Pronomes relativos são aqueles que normalmente se referem a um termo anterior 
chamado antecedente, desempenhando dois papéis gramaticais: além de sua referência ao 
antecedente como pronome, funciona também como transpositor de oração originariamente 
independente a adjetivo. Afirmação correta, conforme consta em Bechara, à pág. 141 

 



 


