
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO – SISPREM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2015 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 FUNDAMENTAL INCOMPLETO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): CONTÍNUO

QUESTÃO 01 – MANTIDA alternativa 'E'. A questão 01 solicitava que se apontasse qual pergunta NÃO
poderia ser respondida pelo texto. Dessa forma, a única alternativa que atende ao enunciado é a letra E)
Qual a quantidade ideal de alimentos que uma pessoa adulta deve ingerir? O texto deixa claro que não há
uma quantidade ideal para uma pessoa adulta, há, sim, uma quantidade de alimentos necessária para cada
um de nós, ou seja, para cada pessoa individualmente, que vai depender de fatores como sexo, idade e
atividade física. Ou seja, o texto não aponta a quantidade ideal de alimentos para uma pessoa adulta de
forma a generalizar essa quantidade, pois ela depende de fatores que são individuais.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): CONTÍNUO

QUESTÃO 20 – MANTIDA alternativa 'E'. Conforme Lei Orgânica do Município de Santana do Livramento,
artigo 9º, inciso IV, ao Município compete privativamente licenciar, para funcionamento, os estabelecimentos
comerciais, industriais, de serviços similares, mediante alvará de localização, portanto o gabarito está correto
e será mantido.



NÍVEL FUNDAMENTAL

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa 'B'. O vocábulo função (l. 06), como está empregado no texto, tem o
sentido de utilidade e pode ser substituído, sem causar alteração de sentido, por serventia, todas as outras
alternativas não cabem, correta e respectivamente, como preenchimento das lacunas do trecho. Por isso,
mantém-se o gabarito previamente publicado.

QUESTÃO 05 – MANTIDA alternativa 'D'. Para manter a correção do período, quatro palavras deveriam
ser alteradas: A boneca existe há milhares de anos, desde os tempos das cavernas, e, no começo de sua
história, ela não servia para brincar. Por isso, mantém-se o gabarito previamente publicado.

QUESTÃO 14 – MANTIDA alternativa 'A'. O enunciado da questão solicitava o seguinte: Assinale a
alternativa em que o sujeito está destacado corretamente. Na alternativa C) Os egípcios, por exemplo, faziam
bonecas de terracota (l.14), está destacado apenas “egípcios” enquanto que o sujeito é “Os egípcios”,
portanto a alternativa está incorreta. Por isso, mantém-se o gabarito previamente publicado.

MATÉRIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

QUESTÃO 26 – MANTIDA alternativa 'C'. Conforme edital nº 01/2015 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
ABERTURA - é informado que para cargos de nível fundamental completo e incompleto haverá 15 questões
de matemática e 10 questões de legislação. A questão é clara e informa que a professora tem 38 anos e seu
aluno, 8 anos, o que não corresponde ao triplo da idade de seu aluno. Como a questão solicita daqui a
quantos anos a professora terá o triplo da idade de seu aluno, procederemos da seguinte maneira para
efetuar o cálculo: Considerando x o número de anos para a professora ter o triplo da idade de seu aluno: x
+ 38 = 3. ( x + 8 ) x + 38 = 3x + 24 x 3x = 24 ? 38 -2x = - 14 x = -14/-2 x = 7 anos. Portanto, daqui a 7 anos o
aluno terá 15 anos e a professora, 45 anos, ou seja, o triplo da idade do aluno.

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CAIXA EXECUTIVO, ESCRITURÁRIO

QUESTÃO 06 – MANTIDA alternativa 'C'. Para manter a correção do período, quatro palavras deveriam
ser alteradas: O exato mecanismo cerebral que controla a fixação de memórias durante o sono. Por isso,
mantém-se o gabarito previamente publicado.

QUESTÃO 07 – MANTIDA alternativa 'E'. Conforme gabarito divulgado, na frase “Os pesquisadores fizeram
uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de sete escolas da cidade de Natal” (l. 08 e 09), os
termos sublinhados são classificados, correta e respectivamente, como sujeito e objeto direto. Por isso,
mantém-se o gabarito previamente publicado.

QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'D'. Na questão 08, é solicitado que sejam analisadas as afirmações,
verificando quais estão corretas. A assertiva II, Os travessões da linha 11 poderiam ser substituídos por
vírgula sem prejuízo semântico ou sintático à frase, está correta. Em nenhum momento é citado se pode ser
substituído por dois pontos. O candidato deve se ater ao que está sendo solicitado. Por isso, mantém-se o
gabarito previamente publicado.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CAIXA EXECUTIVO, ESCRITURÁRIO

QUESTÃO 15 – MANTIDA alternativa 'E'. Conforme Regime Jurídico do Município de Santana do
Livramento, Artigo 43, parágrafo 1, a remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição,
e a remoção poderá ocorrer: I - a pedido, uma vez atendida a conveniência do serviço; II - de ofício, quando
do interesse da administração; III - por permuta. Portanto, o gabarito divulgado está correto e será mantido.

QUESTÃO 18 – MANTIDA alternativa 'A'. Todas os dados constantes na questão fazem parte das
disposições gerais da Lei 8.666, as disposições gerais também deveriam ser estudas pelos candidatos.
Conforme Art. 3º, parágrafo 3, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos
de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. O Art. 2º define
que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. No Art. 2º, parágrafo único, está informado que para
os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. E, por fim, o Art. 5º define que as normas de
licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas
de pequeno porte na forma da lei. Tendo em vista o informado anteriormente, a questão e seu gabarito serão
mantidos.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CAIXA EXECUTIVO, ESCRITURÁRIO

QUESTÃO 24 – MANTIDA alternativa 'C'. A questão 24 está relacionada com a Figura 1 (Windows
Explorer), portanto não há como ter um "resultado 24".

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): CONTADOR, PROCURADOR JURÍDICO

QUESTÃO 03 – MANTIDA alternativa E. A supressão do advérbio aqui, em “Nossos direitos aqui foram
suprimidos”. (l. 17) implica alteração semântica no enunciado, visto que tira-se do leitor a possibilidade de
ter a informação sobre o local onde os direitos foram suprimidos, portanto, vocábulo em questão não pode
ser retirado do período, sob pena de promover alteração relevante no enunciado.

QUESTÃO 04 – MANTIDA alternativa A. No contexto em ocorrência - Hoje, o mundo está em choque, em
guerra. (l. 21-22), o verbo funciona como intransitivo, visto as expressões em choque e em guerra atribuírem
à frase ideia de modo. Logo ambas são locuções adverbiais.

QUESTÃO 06 – MANTIDA alternativa B. A única alternativa cujo vocábulo atende corretamente ao sentido
que atônicos tem na frase “Assistimos atônitos __ violência cotidiana” (l. 18), sem prejuízo ao sentido que
tem no texto, é estupefatos, conforme indicado. Observe-se que a banca, assim como todos os candidatos,
tem como referência Aurélio (Dicionário da Língua Portuguesa) e, de acordo com essa bibliografia, apenas
e tão somente estupefatos substitui adequada e corretamente atônitos. E, segundo essa bibliografia,
inexpressivo, significa aquele que não é expressivo, diferente, portanto, de atônito.



QUESTÃO 09 – MANTIDA alternativa A. A questão solicitava que se fizesse a análise das propostas I, II e
II, relativamente ao fragmento: Obviamente que não podem ser toleradas atitudes de barbárie, mas também
não podemos aceitar que o nosso país seja vítima de desastres sem precedentes e não consigamos,
minimamente, manifestar nossa indignação. (l. 19 a 21), portanto qualquer outra informação do texto não
poderia ser utilizada como argumento para análise das propostas, especificamente a II, em que se propunha
a retirada dos pronomes possessivos nosso (3ª linha) e nossa (5ª linha) não implicaria qualquer alteração
semântica ao período. Nesse caso, a supressão dos possessivos implicada alteração semântica, à medida
que retira informação relevante de inserção do autor do texto, que, nesse caso, se insere pelo uso dos
pronomes.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): CONTADOR, PROCURADOR JURÍDICO

QUESTÃO 22 – MANTIDA alternativa 'A'. A referência utilizada pelo recurso
(http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/mail-keyboard-shortcuts) se refere ao aplicativo E-mail,
porém a questão aborda o Windows Explorer.

QUESTÃO 27 – MANTIDA alternativa 'D'. O recurso relata que há duas alternativas erradas e requer
anulação. Na verdade, há quatro alternativas erradas e apenas uma correta (alternativa D), conforme consta
no Edital (Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D,
e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta).

QUESTÃO 29 – MANTIDA alternativa 'C'. A questão se refere ao atalho e não à tecla em que se encontra.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO

QUESTÃO 37 – MANTIDA alternativa 'D'. A questão 37 da prova, ao explicitar o artigo 27 da Lei nº 9.868/99,
coloca o que a doutrina expõe como "modulação dos efeitos" da declaração de inconstitucionalidade. Nesse
sentido afirma Alexandre de Moraes, na obra Direito Constitucional, 30.ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 777
(obra indicada nas referências bibliográficas do edital): "A Lei nº 9.868/99 inovou em relação à ação direta,
permitindo ao Supremo Tribunal Federal a limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
(modulação dos efeitos). Assim, o art. 27 prevê que 'ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado'. Logo, o enunciado não questionou a admissibilidade/utilidade pelo STF das prerrogativas
constantes no artigo 27 da lei. Unicamente exigiu do candidato o conhecimento do nome da teoria
(modulação de efeitos) presente no artigo 27 da Lei nº 9.868/99 e trabalhada pela doutrina (citada no edital).


