
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
 

EDITAL Nº 282, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
SOBRE O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS – EDITAL DE ABERTURA Nº 242/2022 
– CONCURSO PÚBLICO. 

O PREFEITO DE VERANÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Edital, 
o que segue: 

1.  DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS.
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO PÚBLICO DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO
 
LÍNGUA PORTUGUESA
 
Questão 10 – Gabarito mantido.
A primeira afirmação é verdadeira, pois – na linha 25 – é dito que 131 mil educadores passaram 
pelas formações, logo, isso representa mais de 130 mil. 
A segunda afirmação é falsa, pois ele surgiu em 2012, conforme o que consta na linha 14.
A terceira afirmação é falsa, pois ele atende apenas alunos de escolas públicas. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar.
 
LEGISLAÇÃO
 
Questão 13 – Gabarito anulado.
Tendo em vista que o prazo de dois dias deve ser considerado a partir da “designação” do 
servidor, a questão não contempla gabarito a ser assinalado, razão pela qual deve ser anulada.
 
Questão 19 – Gabarito anulado.
Tendo em vista disposições legais vigentes contrárias ao disposto no enunciado, a questão deve 
ser anulada.
 
Questão 20 – Gabarito anulado.
Tendo em vista disposições legais vigentes contrárias ao disposto no enunciado, a questão deve 
ser anulada. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO
 
Questão 21 – Gabarito mantido.
Seja x o número de garrafas vendidas em outubro, então temos que:

x – 80%
750 – 100%

Resolvendo, obtemos que o número de garrafas vendidas em outubro foi de 600.
Porém, com atenção na leitura do enunciado, temos que o número de vendas em outubro 
representa um aumento de 50% em relação ao número de garrafas vendidas em setembro. Seja 
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y o número de garrafas vendidas em setembro, então temos que:
600 – 150%

y – 100%
Resolvendo, obtemos que y = 400.
Assim, a única e correta resposta desta questão é a que está descrita na alternativa B.
Portanto, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido.
Segundo os dados do enunciado, temos:
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CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO PÚBLICO DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR
 
LÍNGUA PORTUGUESA
 
Questão 02 – Gabarito mantido.
A alternativa que preenche corretamente os parênteses a respeito da análise extraída do texto é 
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a letra D, pois “Consciência e lucro não são excludentes” não é uma afirmação do Instituto 
Akatu; empresas que não são engajadas podem ser alvo de boicote; parte das empresas 
brasileiras aderiram ao consumo consciente; os oceanos estão poluídos com milhões de 
toneladas de plástico – material que leva anos para se decompor. Sendo assim, o 
preenchimento dos parênteses é: F-F-F-V, ficando mantido o gabarito da questão.
 
Questão 05 – Gabarito mantido.
O autor CEGALLA, Domingos Paschoal, em sua obra: Novíssima gramática da língua portuguesa. 
São Paulo: Nacional, 2010 foi utilizado para fundamentação da questão. Ademais, a alternativa 
que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é a letra D, pois ambiente possui 
6 fonemas; história possui 7 fonemas; virgem possui 6 fonemas. Sendo assim, o preenchimento 
dos parênteses é: V-V-V, ficando mantido o gabarito da questão.
 
Questão 08 – Gabarito mantido.
O autor CEGALLA, Domingos Paschoal, em sua obra: Novíssima gramática da língua portuguesa. 
São Paulo: Nacional, 2010 foi utilizado para fundamentação da questão. Apenas a alternativa “A” 
está correta, pois a palavra “até” é acentuada por ser oxítona. A palavra “brechós” é acentuada 
por ser oxítona. A palavra “fiéis” é acentuada por ser oxítona. A palavra “proteína” é acentuada 
por ser hiato. Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
LEGISLAÇÃO
 
Questão 12 – Gabarito mantido.
Nos termos do Art. 14, inciso VI, alínea “d”, a idade mínima como condição de elegibilidade para 
vereador é 18 anos, razão pela qual o gabarito deve ser mantido.
 
Questão 13 – Gabarito mantido.
A questão é expressamente clara em seu enunciado, determinado seja assinalado, nos termos 
do Art. 73 da Lei Orgânica Municipal os princípios da Administração, razão pela qual o gabarito 
deve ser mantido.
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A questão é clara em seu enunciado, bem como em sua respectiva proposta, não gerando 
prejuízo de entendimento ao candidato, visto que a informação apresentada é suficiente para 
conhecimento e interpretação do que se pede. Mantendo-se assim o gabarito preliminar. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido.
Nos termos do §4º do Art. 86, “ficará suspensa por um ano a efetividade, para fins de adicionais, 
ao servidor punido com pena de suspensão superior a cinco dias”, razão pela qual o gabarito 
deve ser mantido.
 
Questão 16 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão é claro no que se pede, e as definições elencadas na questão estão 
expressamente de acordo com o Art. 3º da legislação referenciada no enunciado. Não 
incorrendo irregularidades na questão, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido.
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A questão proposta está expressamente de acordo com o Art. 115 da Lei Orgânica Municipal. 
Eventuais discussões no âmbito de competência ou acerca de revogação tácita da matéria não 
se constituem na proposta da mesma, bem como não estão contempladas no conteúdo do 
certame, razão pela qual não podem ser objeto de discussão. Desse modo, mantém-se o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido.
Passamos à análise dos itens apresentados na questão: 
De acordo com o Art. 63 do Estatuto dos Servidores, que NÃO foi revogado, O ITEM I ESTÁ 
INCORRETO. 
Nos termos do Art. 65 do Estatuto, que NÃO foi revogado, O ITEM II ESTÁ CORRETO. 
O item III, conforme disposições legais vigentes, ESTÁ INCORRETO. 
Sendo assim, APENAS O ITEM II ESTÁ CORRETO, razão pela qual o gabarito deverá ser mantido.
 
Questão 19 – Gabarito mantido.
A questão trata dos termos do inciso III do Art. 21 da lei 5.998/2011, as faltas injustificadas em 
número superior a três interrompem o triênio, conforme enunciado proposto na questão. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão aborda o Art. 5º da Constituição Federal consta do “Título II – Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais”, que constou expressamente dos conteúdos do Edital 
“Constituição Federal: [...] Dos Direitos e Garantias Fundamentais”.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
 
Questão 34 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está correta, conforme a bibliografia Brasil (2016), Manual de vigilância, 
prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e operacionais. Os carrapatos são 
responsável pela febre maculosa, e, como existe mais de uma espécie que pode causar a febre 
maculosa, quando não é especificada espécie, por regra para definição dos nomes científicos, 
após o nome do gênero é utilizado sp. (abreviatura de espécie). 
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A alternativa “B” está incorreta, pois o mosquito vetor da malária é o Anopheles, o mosquiteiro é 
impregnado com inseticida de longa duração e pode-se utilizar a nebulização espacial para 
situações emergenciais ou de supressão vegetal.
A alternativa “C” está incorreta, pois não há indicação do controle químico para o ambiente 
silvestre.
A alternativa “D” está incorreta, pois existem três mecanismos de controle do Aedes sp: químico 
(inseticidas), mecânico (manejo ambiental) e biológico. 
A alternativa “E” está incorreta, pois não há recomendação do controle biológico pelo Ministério 
da Saúde. 
Mantendo-se o gabarito preliminar.
 
Questão 37 – Gabarito mantido.
A questão versa sobre Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Assim, tem-se: 
A alternativa “A” está incorreta, pois a Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas.
A alternativa “C” está incorreta, pois a Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da 
Família sua estratégia prioritária. 
A alternativa “D” está incorreta, pois universalidade, equidade e integralidade são princípios do 
SUS e da RAS.
A alternativa “E” está incorreta, pois todos os estabelecimentos de saúde mencionados serão 
denominados Unidade Básica de Saúde – UBS. Estamos apenas a alternativa B correta e de 
acordo com o que se pede no enunciado, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 
Questão 35 – Gabarito mantido.
De acordo com o autor Clóvis Luis Padoveze no seu livro Contabilidade Geral - Facilitada (2017) 
em relação ao Balanço Patrimonial temos: 
A primeira assertiva é falsa, pois o valor total do ativo tem de ser sempre igual ao valor total do 
passivo. 
A segunda assertiva é verdadeira, pois é a representação estática de um patrimônio e 
A terceira assertiva é verdadeira, pois a demonstração contábil do balanço patrimonial é 
entendida em qualquer parte do mundo porque todos os elementos patrimoniais são 
apresentados com seus valores econômicos, medidos em moeda de cada país.
Apenas a alternativa E possui a sequencia correta: F – V – V, sendo mantido o gabarito. 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
 
Questão 37 – Gabarito mantido.
Segundo a referência utilizada (COIMBRA, J. L.; dos SANTOS, W. N. ASB: Auxiliar em Saúde Bucal. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2014), Alicate de cutícula: Serve para adelgaçar tecidos gengivais, 
removendo a porção superficial sem diminuir sua altura, e dar acabamento plástico em 
cirurgia. 
 
PROFISSIONAL DE APOIO/ASSISTENTE EDUCACIONAL
 
Questão 31 – Gabarito mantido.
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A alternativa “D” apresenta corretamente quatro princípios dos quatorze estabelecidos pelo 
artigo 3º da Lei 9394/96, a LDB, a saber: princípios I, III, IV e XIV - este último incluído pela Lei nº 
14.191, de 2021, razão pela qual fica mantido o gabarito da questão. 
 
TESOUREIRO
 
Questão 34 – Gabarito mantido.
A questão utiliza como referência Chiavenato, conforme apresentado nos conteúdos 
programáticos. Ademais, “atividades” fazem parte das TAREFAS, e não representam uma ênfase 
das teorias da administração, conforme o próprio autor indicado. Desse modo, não incorrendo 
irregularidades em seu conteúdo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão é claro ao solicitar elementos patrimoniais e critério de avaliação e 
mensuração que estão diretamente vinculadas aos ativos atrelados às atribuições da tesouraria. 
O item do MCASP que trata sobre avaliação de ativos, disponibilidades mais especificamente é o 
3.2.1, e as questões assinaladas como VERDADEIRAS estão de acordo com a bibliografia 
indicada.
 
AGENTE TRIBUTÁRIO
 
Questão 35 – Gabarito mantido.
Conforme expresso na Lei Orgânica Municipal, dentre as competências do município com a 
União ou Estado, ou supletivamente não existe a previsão de “preparação de documentos” 
desse modo, a alternativa não descaracteriza o não enquadramento da assertiva como FALSA. 
Assim, apenas a alternativa D está correta, mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido.
As afirmativas “vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de 
cozinha”; e “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no Art. 155, I, b, da Constituição 
Federal.” foram revogados na Lei Orgânica pela Emenda À Lei Orgânica Municipal nº 6, de 2009, 
sendo consideradas afirmativas falsas. Desse modo, a sequencia correta de preenchimento (V-F-
F-V-V) é compreendida apenas na alternativa C, sendo mantido o gabarito preliminar. 
 
ENGENHEIRO CIVIL
 
Questão 34 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão é claro no que se pede, e de acordo com a bibliografia que trata do 
tema que relaciona as variações de temperatura com a alteração na consistência do asfalto, está 
indicado o processo de caracterização desse atributo que é o Ensaio de Suscetibilidade Térmica. 
(alternativa “D”)
A) O Ensaio de ductibilidade - verifica a capacidade de resistência dúctil, ou seja, deformar sem 
romper. (errado)
B) O Ensaio de conformação por temperatura - não é utilizado em pavimentações. Ensaia a 
capacidade de conformar com o uso de ferramentas ou tensões. (errado)
C) O Ensaio SBS sólido avalia parâmetros de agregados. (errado)
E) O Ensaio de Amolecimento de Hass está em desuso – verifica a tensão de cristalização em 
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vidros. (errado).
As recomendações DNIT, contidas nas referências: DNIT 131/2010, DNIT 001/2009-PRO e DNIT 
095/2006, tratam de recomendações para o formato de redação normativa, tabela aplicativa de 
índices qualitativos de insumos betuminosos para pavimentação ou não, desse modo não 
atendem o que se pede no enunciado. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido.
De acordo com a Legislação citada no enunciado “Código de Obras do município de 
Veranópolis” a alternativa que apresenta a resposta correta em relação às dimensões em altura 
de muros levantados nos alinhamentos é a “E”, como no texto trazido à questão.
 
Questão 39 – Gabarito mantido.
De acordo com a Norma citada no enunciado:
Afirmativa I - está correta a definição de Escada de Emergência.
Afirmativa II – está incorreta a definição de Local de saída única, pois não permite a passagem 
de apenas uma pessoa por vez.
Afirmativa III – está incorreta, a definição de Área do maior pavimento exclui o da descarga.
Portanto alternativa “E” é a correta.
 
Questão 40 – Gabarito anulado.
De acordo com a NBR 9575, a questão não apresenta alternativa correta, merecendo ser 
anulada. 
 
FARMACÊUTICO
 
Questão 37 – Gabarito mantido.
O enunciado é claro no que se pede, e de acordo com a RDC 67/2007, Anexo I tem-se: 
O item I está correto, de acordo com a RDC 67/2007, Anexo I, Item 3.1.1j.
O item II está correto, de acordo com a RDC 67/2007, Anexo I, Item 3.1.1c.
O item III está correto, de acordo com a RDC 67/2007, Anexo I, Item 3.1.1d.
O item IV está incorreto, pois trata-se de atribuição da Gerência, de acordo com a RDC 67/2007, 
Anexo I, Item 3.1.2g.
Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido.
A afirmativa "I", está correta de acordo com a Lei 8080/1990, Art. 8º.
A afirmativa "II" está incorreta de acordo com a Lei 8080/1990, Art 10, os municípios poderão 
constituir consórcio.
A afirmativa "III" está incorreta de acordo com a Lei 8080/1990, Art. 9º, incisos I, II e III, a direção 
do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde no âmbito da união, pelas Secretarias de Saúde nos 
âmbitos dos estados e municípios.
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
MÉDICO (20H SEMANAIS E 40H SEMANAIS)
 
Questão 33 – Gabarito mantido.
É principio do tratamento farmacológico da pessoa idosa o começo com doses menores e o 
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escalonamento das doses de maneira mais lenta e gradual em relação ao adulto. Na questão, a 
menor dose é a da Alternativa A – que está correta tanto na miligramagem quanto no número 
de tomadas ao dia. 
Ref: Guideline de Parkinson da Academia Brasileira de Neurologia – Versão mais atual. 
https://www.scielo.br/j/anp/a/JvGNHpsPBBFm7vrwXb6vNPp/?lang=en#
Texto da Academia Americana de Neurologia: https://n.neurology.org/content/97/20/942
 
Questão 37 – Gabarito anulado.
Apesar da reação adversa medicamentosa cutânea da lamotrigina ser motivo de destaque em 
Referências de psicofarmacologia, há publicações recentes mostrando que o mesmo acontece 
com os outros fármacos antiepiléticos em questão, assim, anula-se o gabarito. 
 
MÉDICO GERIATRA
 
Questão 37 – Gabarito anulado.
Apesar da reação adversa medicamentosa cutânea da lamotrigina ser motivo de destaque em 
Referências de psicofarmacologia, há publicações recentes mostrando que o mesmo acontece 
com os outros fármacos antiepiléticos em questão, assim, anula-se o gabarito. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA
 
Questão 32 – Gabarito mantido.
‘Funções neuropsicológicas’ diferenciam-se de ‘alterações ou déficits no exame neurológico de 
um paciente acometido por doença de origem orgânica’. Observe que a alternativa A faz essa 
distinção de forma clara. 
A alternativa B está incorreta, pois não há obrigatoriedade de reconhecimento de algum fator 
orgânico causal para o diagnóstico de dissociação.
A alternativa C, por sua vez, não discute causalidade (biológica x psicológica) e se limita a listar 
algumas das alterações afetadas durante os episódios de dissociação. 
A alternativa D esta incorreta pois as interrupções podem ser incompletas ou variáveis 
A alternativa E está incorreta, pois não as intervenções precisam ser combinadas (abordagens 
psicossociais e farmacológicas).
 
Questão 33 – Gabarito mantido.
O Plano Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio é parte dos temas ligados à 
Saúde Pública e Coletiva; Sistema Único de Saúde e Organização da rede de atendimento de 
saúde mental no SUS previstos no Edital. O tema do suicídio indiscutivelmente envolve a 
participação ativa de profissionais de saúde mental.
 
Questão 34 – Gabarito anulado.
O enunciado da questão solicita que seja identificada a alternativa INCORRETA acerca da Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída pela Portaria GM/MS de 13/05/2009, 
no entanto, as alternativas de letras C e D atendem ao disposto, razão pela qual fica anulada a 
questão. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido.
O DSM 5 serve como referência para descrição e critérios diagnósticos e não de causalidade dos 
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transtornos psiquiátricos. 
A alternativa “A” está incorreta, pois ela é classificada como Crônica e de Curto Prazo.
A alternativa “B” está incorreta, pois o uso dos tricíclicos não é recomendado para SDE.
A alternativa “C” está correta.
A alternativa “D” está incorreta, pois o UPDRS-III é voltado a avaliação de problemas do 
movimento.
A alternativa “E” está incorreta, pois estes são fatores predisponentes, não precipitantes.
 
Questão 37 – Gabarito mantido.
A questão envolve conhecimentos sobre Saúde Pública e Coletiva; Sistema Único de Saúde e 
Organização da rede de atendimento de saúde mental no SUS (já que atenção à população 
trans envolve a participação direta de profissionais de Saúde Mental) previstos no Edital. Ela 
ainda incorpora a alternativa que faz menção a uma resolução do CFM que é também conteúdo 
previsto no edital.
 
Questão 38 – Gabarito anulado.
A questão não atende ao conteúdo programático específico para o respectivo cargo, desse 
modo, deve ser anulada.
 
MUSEÓLOGO
 
Questão 38 – Gabarito mantido.
A assertiva I está correta, de acordo com a Lei nº 11.904/2009, subseção III, Art. 32.
A assertiva II é correta e está contemplada na Lei nº11.904/2009, artigo 35.
A sssertiva III coloca que “a museália selecionada para composição de uma exposição 
temporária, não se obriga a assinalar reproduções, tendo em vista a ideia de representação 
como suporte de informação”. O problema da assertiva está na negação da obrigatoriedade de 
assinalar reproduções. Segundo o Estatuto dos Museus, lei nº 11.904/2009, Subseção III - Da 
Difusão Cultural e Do Acesso aos Museus –artigo nº 33, § 2 – “Todas as réplicas e demais cópias 
serão assinaladas como tais, de modo a evitar que sejam confundidas com os objetos ou 
espécimes originais”. Portanto, aplica-se a determinação legal as exposições, que tem a 
obrigatoriedade de assinalar reproduções, tornando a afirmação inverídica.
A assertiva IV está correta e de acordo com a Lei nº11.904/2009, artigo 37.
Desse modo, apenas a alternativa “D” está correta porque os itens I, II e IV contemplam as 
deliberações legais referentes ao tema tratado na questão, mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
ODONTÓLOGO
 
Questão 32 – Gabarito mantido.
Segundo a Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, no item 3.3, “Funcionamento”, está 
escrito:
“Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 
equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda-se:
I.- População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 
3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 
Atenção Básica”.
Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
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Questão 34 – Gabarito anulado.
A classe II de Black envolve a face proximal dos dentes molares e pré molares, e, em alguns 
casos, pode preservar a crista marginal. O preparo tipo túnel também preserva a crista 
marginal, sendo assim, a questão possui duas alternativas corretas, razão pela qual anula-se o 
gabarito preliminar.
 
Questão 35 – Gabarito mantido.
De acordo com a bibliografia utilizada (FEJERSKOV, Ole; NYVAD, Bente; KIDD, Edwina. Cáries 
Dentárias - A Doença e Seu Tratamento Clínico, 3ª edição. Grupo GEN, 2017): “Contudo, com 
base em uma revisão crítica das evidências epidemiológicas e uma série de estudos 
laboratoriais sobre a química do esmalte, Fejerskov et al. promoveram um novo paradigma 
sobre o modo de ação dos fluoretos em 1981, de acordo com o qual os fluoretos não previnem 
o desenvolvimento da cavidade formando um “esmalte mais resistente”, mas exercem seu 
efeito cariostático, interferindo nos processos de desmineralização e remineralização durante o 
desenvolvimento da lesão e, desse modo, tratando as lesões de cáries ativas conforme elas 
evoluem!... o fluoreto tem um efeito somente quando está presente durante períodos “de 
doença ativa”, ou seja, quando o pH cai e flutua como resultado do metabolismo do 
biofilme”. Ainda na mesma referência, na página 212, é expresso: “Por questões anatômicas, as 
cavidades de cárie nos dentes decíduos são mais rasas e fáceis de limpar do que as cavidades 
nos dentes permanentes”. 
Mantendo-se assim o gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido.
Na referência utilizada (LANG, N.P.; LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia 
Oral, 6ª edição: Grupo GEN, 2018), consta que: “Este capítulo discute os fatores que podem 
modificar a suscetibilidade do hospedeiro para a doença periodontal e o fenótipo clínico da doença, 
incluindo sua extensão, gravidade, progressão e resposta à terapia”. Na tabela 14.1, na mesma 
página, são citados os potenciais modificadores da saúde periodontal: diabetes melito, 
tabagismo, obesidade e nutrição, osteoporose e osteopenia, estresse psicossocial, ciclo 
menstrual, gravidez, medicamentos, HIV/AIDS, alterações hematológicas e genéticas e 
síndromes associadas.
Mantendo-se assim o gabarito preliminar. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido.
Segundo a referência utilizada (ANTUNES, J.L.F.; PERES, M.A.; JR., O.C. Epidemiologia da Saúde 
Bucal - Série Fundamentos de Odontologia, 2ª edição: Grupo GEN, 2013), no capítulo 2, está 
escrito: “Toda vez que o tamanho da população de referência for inferior ou igual a 250 indivíduos, 
recomenda-se a realização de um censo”. Assim, fica mantido o gabarito preliminar.
 
Questão 38 – gabarito mantido.
Segundo a referência utilizada (Fenyo-Pereira, M. Série Fundamentos de Odontologia - 
Radiologia Odontológica e Imaginologia. Grupo GEN, 2021), no capítulo 14, na página 136, está 
escrito: “A imagem radiográfica apenas sugere que há um defeito ósseo; porém, a sua extensão, o 
número de paredes envolvidas, o nível da reabsorção e a distribuição não podem ser identificados 
pelas radiografias”. Assim, fica mantido o gabarito preliminar.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
 
Questão 31 – Gabarito mantido.
Ao analisar as asserções apresentadas, verifica-se que: a primeira asserção é falsa, pois as 
tecnologias não são e nem devem ser consideradas protagonistas do processo de ensino-
aprendizagem. O protagonismo deve ser do estudante e as tecnologias digitais são uma 
estratégia para ampliar a construção de saberes do mesmo. A segunda asserção também é 
falsa, tendo em vista que a utilização de recursos digitais, assim como qualquer outra 
metodologia, não garante a aprendizagem ou construção de saberes de todos os estudantes. 
Estas, assim como os outros recursos disponíveis, são mais uma estratégia a ser incluída pelo 
professor em sua prática pedagógica. A terceira asserção é verdadeira, pois jogos 
especializados como o Brincando com Ariê permitem a descoberta e a aprendizagem por meio 
da ludicidade, sendo um elemento com potencial de engajar os estudantes no processo de 
aprendizagem. A quarta asserção também é verdadeira, tendo em vista que o professor, 
além de propor a utilização de determinada atividade envolvendo ou não tecnologias, deve 
participar do processo de construção de saberes de forma ativa, interagindo e mediando as 
aprendizagens, além de contextualizar a atividade com os objetos do conhecimento trabalhados 
em sala de aula. Assim, a Alternativa C está correta, ficando mantido o gabarito da questão.
 
Questão 33 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está incorreta, pois crianças em idade pré-escolar, principalmente em idade de 
pré-escola, muitas vezes já conseguem discernir e desenhar letras e números, bem como 
escrever seu nome em atividades, por exemplo. A alternativa “B” está correta, pois apresenta 
uma situação corriqueira e relacionada ao desenvolvimento da criança. Até os seis anos, em 
média, a criança está desenvolvendo gradativamente a linguagem e aprendendo a aplicar as 
regras de conjugação da língua, normalmente aprendendo primeiro de forma generalizada. 
Conforme dito na alternativa, a situação traz uma média limite de idade, podendo ser vencida 
antes pela criança, conforme os estímulos disponíveis e o próprio nível de desenvolvimento da 
criança. Esta é uma característica da quarta fase da aquisição da linguagem, que corresponde à 
“fase de estabilização”, que inicia aos dois anos e seis meses. Nesta etapa ocorre o que é 
chamado de maturidade linguística, que ocorre até os seis ou sete anos de idade. Este é um 
processo que varia de criança para criança e que pode ocorrer dentro da faixa etária 
estabelecida na alternativa. A alternativa “C” está incorreta, pois até os dois anos, a criança vive o 
período cunhado por Piaget como Sensório motor, onde os sentidos corporais estão em pleno 
desenvolvimento e os movimentos do próprio corpo sendo explorados com maior intensidade. 
A alternativa “D” está incorreta, pois o desenho é um elemento importantíssimo relacionado ao 
desenvolvimento infantil, devendo ser incentivado, observado e acompanhado durante toda a 
infância. A alternativa “E” está incorreta, pois as idades relacionadas a cada fase são apenas um 
referencial, tendo em vista que cada criança se desenvolve de maneira única. Dessa forma, o 
tempo de mudança entre cada fase do desenvolvimento pode variar de criança para criança.
 
Questão 35 – Gabarito anulado.
A primeira afirmativa está correta, segundo as premissas do Plano Nacional de Educação. A 
segunda afirmativa é falsa, pois a Meta 05 do PNE propõe “ Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental.”, e não o primeiro ano, 
conforme apresentado na afirmativa. A terceira asserção é falsa, pois parte das metas e 
também das diretrizes se voltam à valorização e qualificação dos profissionais da Educação. A 
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quarta afirmativa é verdadeira, tendo em vista que a promoção humanística, científica, cultural 
e tecnológica do País compõe a diretriz VII do PNE. Dessa forma, não há alternativa que 
apresenta apenas as asserções corretas (I e IV), razão pela qual anula-se o gabarito preliminar 
da questão. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido.
As alternativas A e B estão incorretas, pois generalizam uma situação que nem sempre se 
confirma durante a transição para o Ensino Fundamental, uma vez que muitas crianças ficam 
inseguras frente à nova etapa de ensino. Conforme previsto na Base, “Torna-se necessário 
estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os 
docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de 
fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo.”. A alternativa “C” está 
incorreta, pois a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências na 
Educação Infantil não tem por objetivo sua progressão para o Ensino Fundamental, e sim “[...] 
ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a ser explorados em todo 
o segmento da Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino 
Fundamental, e não como condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental.”. A 
alternativa “D” está incorreta, pois as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental são 
distintas na maioria dos aspectos, o que faz com que a rotina da criança seja alterada, 
principalmente em função da organização curricular inerente a cada etapa. A alternativa “E” 
está correta, pois, conforme previsto na Base, “Conversas ou visitas e troca de materiais entre 
os professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida 
escolar''.
 
Questão 37 – Gabarito mantido.
A primeira afirmativa é falsa, pois é o conceito de alfabetização que se refere à aquisição inicial 
da leitura e da escrita. A segunda afirmativa é verdadeira, uma vez que o método sintético prevê 
a aprendizagem de forma mecânica, indo da percepção fônica, passando pela silábica e então 
para a leitura de palavras inteiras. A terceira afirmativa é verdadeira, pois ao ser letrado, o 
sujeito é capaz de refletir sobre os sentidos e usos do texto que estão lendo ou escrevendo, 
superando o conceito de analfabeto funcional, que é o sujeito que não consegue aplicar a língua 
escrita em situações do cotidiano. A quarta afirmativa é falsa, pois para trabalhar o letramento é 
necessário desenvolver atividades que permitam a utilização prática e reflexão sobre a escrita e 
também a leitura. Dessa forma, a alternativa correta é a Letra A.
 
Questão 38 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está incorreta, pois a LDB determina que “a carga horária mínima anual será 
de oitocentas horas para o ensino fundamental [...], distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver”. 
A alternativa “B” está incorreta, pois, conforme previsto na LDB, “o controle de frequência fica 
a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema 
de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas 
para aprovação”. A alternativa “C” está correta, pois, conforme previsto na LDB, “Os currículos 
da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
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cultura, da economia e dos educandos.”. A alternativa “D” está incorreta, pois a adoção destes 
conteúdos é obrigatória, segundo a LDB: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena.”. A alternativa “E” está incorreta, pois a LDB continua vigente mesmo 
após a implementação de documentos norteadores e referenciais da educação nacional. Da 
mesma forma, vem sendo atualizada continuamente a partir da promulgação de novas 
diretrizes que impactam o disposto na referida Lei.
 
PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA
 
Questão 38 – Gabarito mantido.
A questão é clara no que se pede, e está de acordo com o edital, atendendo expressamente ao 
conteúdo “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. Não havendo irregularidades em seu 
conteúdo ou formulação, mantém-se o gabarito preliminar.  

GABINETE DO PREFEITO DE VERANÓPOLIS, em 20 de dezembro de 2022.

WALDEMAR DE CARLI, Prefeito.

Ricardo Ledur Gottardo, Secretário Municipal de Governo.
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