
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO DEFINITIVO E  

DIVULGAÇÃO DO GABARITO RETIFICATIVO 
 

Tendo em vista as manifestações encaminhadas no período correspondente ao item 8.8 do Edital de 
Abertura, a Fundatec procedeu à nova e acurada análise das solicitações encaminhadas. Após esse 
processo, aponta-se o que consta a seguir. Para os demais questionamentos, que não estão aqui 
respondidos, mantém-se o que foi divulgado anteriormente, sem nenhum tipo de alteração. 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

CARGO(S): ARQUITETO E URBANISTA, ASSISTENTE SOCIAL II, BIÓLOGO II, CIRURGIÃO 
DENTISTA, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO QUÍMICO, FARMACÊUTICO II, FISIOTERAPEUTA 

II, FONOAUDIÓLOGO II, GEÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA 
OBSTÉTRICO , MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO II, 

NUTRICIONISTA, PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, TURISMÓLOGO 
 

 
QUESTÃO: 27 – ANULADA. Após nova análise, entende-se que, devido à frase final do enunciado 
“Assinale a alternativa que indica a quantidade total de ovelhas que Maximus Julius tinha”, o gabarito 
correto seria 275, conforme se observa no cálculo abaixo: 
 
 
33 ovelhas – 12% do rebanho 
 
X ovelhas - 100% do rebanho 
  
33x100/12 =275 ovelhas – total inicial do rebanho 
 
Caso o enunciado solicitasse a quantidade de ovelhas restantes após as contagens, o seguinte cálculo 
seria desenvolvido: 
 
275-33 
 
242 ovelhas após a primeira contagem 
 
121 ovelhas na segunda contagem 
 
121 ainda no rebanho 
 
Por essa razão, torna-se nula a questão, pois não há gabarito compatível com o que o enunciado solicita 
 
 



 
GABARITO RETIFICATIVO 

 
  

Q
u

e
s
tã

o
 

   
  R

e
s
p

o
s
ta

 

   

 
 

Matéria 

26 * Matemática/raciocínio lógico 

27 * Matemática/raciocínio lógico 

28 * Matemática/raciocínio lógico 

29 B Matemática/raciocínio lógico 

30 C Matemática/raciocínio lógico 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): INSTALADOR HIDRÁULICO, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, MOTORISTA DE 

VEÍCULOS PESADOS, PADEIRO 
 

 
QUESTÃO 24 – ANULADA. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas normas que 

foram divulgadas através do Edital, de 26 de agosto de 2019 e do Anexo VI – Programas Prova Base, na 

mesma data. 

A questão 24 foi embasada na Lei Municipal nº 419/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Capão da Canoa, disponível 

em http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/site/home, na data da abertura do concurso, e o Art. 114 da 

referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 114. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:   

I - por um dia, em cada doze meses de trabalho, para doação de sangue;   

II - até dois dias, para se alistar como eleitor;   

III - até cinco dias consecutivos, por motivo de:      

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos;   

IV - até dois dias consecutivos por motivo de falecimento de avó ou avô;   

V - Meio dia, em cada trinta dias de trabalho, enquanto no exercício de cargo de direção em Confederação, 

Federação, ou Sindicato Representativo da Categoria. (AC) (Inciso acrescentado pelo art. 4º da Lei 

Municipal nº 595, de 07.07.1992)   

VI - por dois descansos especiais de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho diária para 

amamentar o próprio filho, até que este complete seis meses de idade. (AC) (Inciso acrescentado pelo art. 

3º da Lei Municipal nº 1.446, de 03.04.2000)” 

Inicialmente, salientamos que as disposições do Art. 114 relativas à licença gala não foi bem clara em 

definir se os dias seriam úteis ou não, uma vez que estabelece a licença em cinco dias consecutivos. Em 

segundo lugar, o Art. 114 não estabeleceu se o início da licença seria a partir do dia do casamento ou no 

dia subsequente, da mesma forma que não especificou qual cerimónia seria considerada. 

Entretanto, perante a sociedade civil, o casamento civil é o responsável por atestar a comunhão plena de 

vida de um casal, e que essa hipótese não foi levada em consideração no enunciado e nas alternativas da 

questão 24. Da mesma forma que o horário de funcionamento do Cartório Civil em Capão da Canoa não 

prevê horário em feriados e finais de semana. Desta forma, não existe uma resposta correta na questão 

24. 

http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/site/home


Portanto, a banca com vistas a manter a idoneidade da prova e do processo, reconsidera a manifestação 

anterior e acolhe o recurso, anulando a questão 24. 

 
GABARITO RETIFICATIVO 
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Matéria 

16 E Legislação 

17 A Legislação 

18 D Legislação 

19 B Legislação 

20 B Legislação 

21 D Legislação 

22 E Legislação 

23 C Legislação 

24 * Legislação 

25 A Legislação 

 
 

 
CARGO: TÉCNICO DE RX 

 
 

QUESTÃO 31 – ANULADA. Devido à dubiedade contida na assertiva I em relação à conjunção “e”, que 
originalmente seria “ou”, decide-se por anular a questão. 

 

 
GABARITO RETIFICATIVO 
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Matéria 

31 * Conhecimentos Específicos 

32 C Conhecimentos Específicos 

33 C Conhecimentos Específicos 

34 D Conhecimentos Específicos 

35 A Conhecimentos Específicos 

36 D Conhecimentos Específicos 

37 E Conhecimentos Específicos 

38 B Conhecimentos Específicos 

39 C Conhecimentos Específicos 

40 E Conhecimentos Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

CARGO(S): AGENTE FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, TÉCNICO 
AGRÍCOLA, TÉCNICO DE RX, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM II, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TOPÓGRAFO, 

ELETROTÉCNICO, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL 

 
 

QUESTÃO: 24 – MANTIDA alternativa 'E'. Ainda que seja um documento publicado em 2003, trata-se de 
um tema atual, visto o grande aumento à Violência da Mulher, conforme divulgado em vários noticiários e 
indicadores públicos. No que se refere ao conteúdo da questão, podemos encontrar na página 28 do 
documento, que pode ser consultado pelo link: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres  "No tange à assistência 
às mulheres em situação de violência, a Política Nacional deve garantir o atendimento humanizado e 
qualificado àquelas em situação de violência por meio da formação continuada de agentes públicos e 
comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-Abrigo, Centros de Referência, Serviços de 
Responsabilização e Educação do Agressor, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
Defensorias da Mulher); e da constituição/fortalecimento da Rede de Atendimento (articulação dos 
governos Federal, Estadual/Distrital, Municipal e da sociedade civil para o estabelecimento de uma rede 
de parcerias para o enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de garantir a integralidade 
do atendimento)." Onde nesse mesmo documento consta: "O Serviço de Responsabilização e Educação 
do Agressor constitui parte da Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
e deverá atuar de forma articulada com os demais serviços da rede". Podemos ainda encontrar em outra 
consulta, pelo link: "Centro de Educação e Reabilitação do Agressor: Constituem espaços de atendimento 
e acompanhamento de homens autores de violência, encaminhados pelos Juizados Especiais de Violência 
Doméstica/Familiar contra a Mulher e demais juizados/varas. Os Centros de Educação e Reabilitação do 
Agressor visam à reeducação dos homens autores de violência e à construção de novas masculinidades, 
a partir do conceito de gênero e de uma abordagem responsabilizante." 
 
Vejamos, que consta nesse último documento a descrição dos serviços oferecidos, no âmbito do governo, 
a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência. 
 
Cabe ressaltar que esses espaços, entre outros objetivos, busca o questionamento das relações de gênero 
que têm legitimado as desigualdades sociais e a violência contra as mulheres, por meio de atividades 
educativas, reflexivas e pedagógicas vinculadas à responsabilização dos agressores. 
 
O requerente poderá consultar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

disponível pelos links: http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/politica-nacional-de-

enfrentamento-a-violencia-contra-asmulheres.pdf ,  

https://www.editorasolucao.com.br/media/downloads/banrisul-2019-politica-nacional-de-enfrentamento-a-

violencia-contra-as-mulheres-secretaria-especial-de-politicas-para-as-mulheres.pdf, onde consta: 

Página 13:  No que tange à assistência às mulheres em situação de violência, a Política Nacional deverá 

garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação 3 de violência por meio da 

formação continuada de agentes públicos e comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-

Abrigo, Centros de Referência, Centros de Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da Mulher); e da constituição/fortalecimento 

da Rede de Atendimento (articulação dos governos – Federal, Estadual, Municipal, Distrital- e da 

sociedade civil para o estabelecimento de uma rede de parcerias para o enfrentamento da violência contra 

as mulheres, no sentido de garantir a integralidade do atendimento). 

Páginas 14 a 17:  "No âmbito do governo, a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência é 

composta pelos seguintes serviços: 

(...) 

  Centro de Educação e Reabilitação do Agressor: Constituem espaços de atendimento e 

acompanhamento de homens autores de violência, encaminhados pelos Juizados Especiais de Violência 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-asmulheres.pdf
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-asmulheres.pdf
https://www.editorasolucao.com.br/media/downloads/banrisul-2019-politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres-secretaria-especial-de-politicas-para-as-mulheres.pdf
https://www.editorasolucao.com.br/media/downloads/banrisul-2019-politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres-secretaria-especial-de-politicas-para-as-mulheres.pdf


Doméstica/Familiar contra a Mulher e demais juizados/varas. Os Centros de Educação e Reabilitação do 

Agressor visam à reeducação dos homens autores de violência e à construção de novas masculinidades, 

a partir do conceito de gênero e de uma abordagem responsabilizante.    

Podemos ainda constatar o termo Centro de Educação e Reabilitação do Agressor em outras publicações 

oficiais, tais como: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/enfrentamento_violencia_mulher.pdf   

https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-
mulheres/TRRevisoResponsabilizaodeAgressores.pdf 
 
*Atualizado em 22/11/2019. 
 
 

AUXILIAR DE FARMÁCIA E FISCAL 
 
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. Ainda que seja um documento publicado em 2003, trata-se de 
um tema atual, visto o grande aumento à Violência da Mulher, conforme divulgado em vários noticiários e 
indicadores públicos. No que se refere ao conteúdo da questão, podemos encontrar na página 28 do 
documento, que pode ser consultado pelo link: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres  "No tange à assistência 
às mulheres em situação de violência, a Política Nacional deve garantir o atendimento humanizado e 
qualificado àquelas em situação de violência por meio da formação continuada de agentes públicos e 
comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-Abrigo, Centros de Referência, Serviços de 
Responsabilização e Educação do Agressor, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
Defensorias da Mulher); e da constituição/fortalecimento da Rede de Atendimento (articulação dos 
governos Federal, Estadual/Distrital, Municipal e da sociedade civil para o estabelecimento de uma rede 
de parcerias para o enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de garantir a integralidade 
do atendimento)." Onde nesse mesmo documento consta: "O Serviço de Responsabilização e Educação 
do Agressor constitui parte da Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
e deverá atuar de forma articulada com os demais serviços da rede". Podemos ainda encontrar em outra 
consulta, pelo link: "Centro de Educação e Reabilitação do Agressor: Constituem espaços de atendimento 
e acompanhamento de homens autores de violência, encaminhados pelos Juizados Especiais de Violência 
Doméstica/Familiar contra a Mulher e demais juizados/varas. Os Centros de Educação e Reabilitação do 
Agressor visam à reeducação dos homens autores de violência e à construção de novas masculinidades, 
a partir do conceito de gênero e de uma abordagem responsabilizante." 
 
Vejamos, que consta nesse último documento a descrição dos serviços oferecidos, no âmbito do governo, 
a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência. 
 
Cabe ressaltar que esses espaços, entre outros objetivos, busca o questionamento das relações de gênero 
que têm legitimado as desigualdades sociais e a violência contra as mulheres, por meio de atividades 
educativas, reflexivas e pedagógicas vinculadas à responsabilização dos agressores. 
 
O requerente poderá consultar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

disponível pelos links: http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/politica-nacional-de-

enfrentamento-a-violencia-contra-asmulheres.pdf ,  

https://www.editorasolucao.com.br/media/downloads/banrisul-2019-politica-nacional-de-enfrentamento-a-

violencia-contra-as-mulheres-secretaria-especial-de-politicas-para-as-mulheres.pdf, onde consta: 

Página 13:  No que tange à assistência às mulheres em situação de violência, a Política Nacional deverá 

garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação 3 de violência por meio da 

formação continuada de agentes públicos e comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-

Abrigo, Centros de Referência, Centros de Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da Mulher); e da constituição/fortalecimento 

da Rede de Atendimento (articulação dos governos – Federal, Estadual, Municipal, Distrital- e da 

sociedade civil para o estabelecimento de uma rede de parcerias para o enfrentamento da violência contra 

as mulheres, no sentido de garantir a integralidade do atendimento). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/enfrentamento_violencia_mulher.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/TRRevisoResponsabilizaodeAgressores.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/TRRevisoResponsabilizaodeAgressores.pdf
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-asmulheres.pdf
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-asmulheres.pdf
https://www.editorasolucao.com.br/media/downloads/banrisul-2019-politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres-secretaria-especial-de-politicas-para-as-mulheres.pdf
https://www.editorasolucao.com.br/media/downloads/banrisul-2019-politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres-secretaria-especial-de-politicas-para-as-mulheres.pdf


Páginas 14 a 17:  "No âmbito do governo, a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência é 

composta pelos seguintes serviços: 

(...) 

  Centro de Educação e Reabilitação do Agressor: Constituem espaços de atendimento e 

acompanhamento de homens autores de violência, encaminhados pelos Juizados Especiais de Violência 

Doméstica/Familiar contra a Mulher e demais juizados/varas. Os Centros de Educação e Reabilitação do 

Agressor visam à reeducação dos homens autores de violência e à construção de novas masculinidades, 

a partir do conceito de gênero e de uma abordagem responsabilizante.    

Podemos ainda constatar o termo Centro de Educação e Reabilitação do Agressor em outras publicações 

oficiais, tais como: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/enfrentamento_violencia_mulher.pdf   

https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-
mulheres/TRRevisoResponsabilizaodeAgressores.pdf 
 
*Atualizado em 22/11/2019. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'.  Conforme o livro: Brincar e Interagir nos espaços da escola 
infantil de Maria da Graça Souza Horn, nas páginas 17, 18, 21, as três assertivas estão corretas. E sobre 
o parceiro relatado na assertiva I está se referindo ao espaço (sala de aula). Dessa forma, a letra E está 
correta. A questão está dentro do PROGRAMA proposto no edital:  
 
# Organização do trabalho na educação infantil: tempo e espaço 
# Cuidar e educar - função indissociável na educação infantil 
 
*Atualizada em 22/11/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/enfrentamento_violencia_mulher.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/TRRevisoResponsabilizaodeAgressores.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/TRRevisoResponsabilizaodeAgressores.pdf

