ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE EREBANGO
EDITAL Nº 07 JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
O MUNICÍPIO DE EREBANGO torna público, a quem possa interessar, o JULGAMENTO DOS
RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018,
conforme segue:
Questão nº 01 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conto caracteriza-se por ser uma narração breve, oral ou
escrita, de teor imaginário. Tem um número reduzido de personagens que participam de uma só
ação, em um foco temático. A crônica, por sua vez, tem por objetivo fazer uma crítica ou uma
análise psicológica mais aprofundada acerca de algum tema social real. Assim sendo, o excerto
trata-se de um conto de Machado de Assis, pois tem por finalidade narrar uma história breve. A
questão está correta e seu tema está previsto no edital, portanto, não deverá ser cancelada.
Questão nº 02 – Língua Portuguesa – Nível Médio
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Os períodos compostos necessitam de dois ou mais núcleos
verbais. A sentença II trata-se de uma oração absoluta, pois apresenta apenas um núcleo verbal:
viveu. A questão está, portanto, correta, e não deverá ser cancelada.
Questão nº 02 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O tema “Literatura Brasileira” estava previsto no edital e a
questão está correta, portanto, não deverá ser cancelada.
Questão nº 03 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O Parnasianismo foi uma época na qual os escritores
pretendiam atingir o mais alto grau de perfeição na sua escrita, por isso, havia grande
preocupação com a estética poética, com a metrificação, a versificação e o esquema de rimas,
inclusive foi no Parnasianismo que mais se utilizou o soneto. Assim sendo, a sentença II não está
correta ao afirmar que havia eles não se preocupavam com a métrica. Quanto à sentença III, que
afirma que o Parnasianismo fazia forte crítica ao cientificismo, não se aplica, pois eles escreviam
justamente acerca destas temáticas em forma de culto a elas, e não de maneira a criticá-las. Assim
sendo, a questão está correta e não deverá ser cancelada.
Questão nº 05 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A alternativa A é uma ênclise, porém, de acordo com a
gramática normativa, após palavras negativas deve-se usar a próclise. Assim, o correto seria:
Nunca me faça duvidar da sua competência. Desta maneira, a questão está correta e não deverá
ser cancelada.
Questão nº 06 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O tema “Literatura Brasileira” estava previsto no edital e a
questão está correta, portanto, não deverá ser cancelada.
Questão nº 07 – Língua Portuguesa – Nível MédioDespacho/Justificativa: INDEFERIDO.
Metonímia e catacrese são figuras de palavras; polissíndeto é figura de sintaxe; Apenas o
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eufemismo é uma figura de pensamento. Assim sendo, a questão está correta e não deverá ser
cancelada.
Questão nº 07 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Exatamente pelo motivo apresentado pelo(a) candidato(a)
no recurso trata-se de uma sentença FALSA. Assim sendo, a sentença está correta e não deverá ser
cancelada.
Questão nº 09 – Língua Portuguesa – Nível Fundamental
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão foi fundamentada na
Gramática da Língua Portuguesa de Celso Cunha e Lindley Cintra, os quais afirmam que o coletivo
é “um grupo de coisas” ou seja, uma manada é “um grupo de bois”, um molho é “um grupo de
chaves”, não sendo a palavra GRUPO considerada um coletivo, porém, há inúmeros sites que,
equivocadamente, citam a palavra grupo como coletivo. Por haver estas divergências, a questão
deverá ser cancelada.
Questão nº 09 – Língua Portuguesa – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O uso ou não da vírgula após o uso de advérbios não é
obrigatório. Apenas serve para enfatizar alguma ação. De acordo com o site “Recanto das Letras”:
“Muita gente embarca na tendência de que os advérbios terminados em [-mente] devem ser,
obrigatoriamente, grafados entre vírgulas. Não há obrigatoriedade de colocá-los entre vírgulas;
mesmo no início, ou no fim da frase. Entretanto, você pode usá-los entre vírgulas se quiser realçar,
dar ênfase ao que ele expressa:
● Infelizmente o juiz viu o pênalti.
● Infelizmente, o juiz viu o pênalti. (com realce)
● Felizmente não houve feridos no acidente.
● Felizmente, não houve feridos no acidente. (com realce)”
Desta maneira, a sentença está correta e não deverá ser cancelada.
Questão nº 10 – Língua Portuguesa – Nível Médio
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão deve ser cancelada porque
não foram especificadas todas as funções dos advérbios.
Questão nº 11 – Matemática – Nível Médio
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Não há ambiguidade na questão.
Supondo que a área inicial da folha seja X temos:


Área da folha após o 1° corte =



Área da folha após o 2° corte = área após o 1° corte dividido por 2.

Área da folha após o 2° corte =

Área da folha após o 2° corte =
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Logo, a área inicial teve uma redução de 75%.
Questão nº 11 – Matemática – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conteúdo abordado na questão é PROBABILIDADE, o jogo
de baralho conforme explicado a sua constituição refere-se apenas a uma aplicação do conteúdo
probabilidade previsto em edital.
Resolução:
A questão está tratando da união de dois eventos E1 e E2, cuja resolução pode ser realizada pela
fórmula: P(E1 E2 ) = P(E1) + P(E2) - P(E1 E2 )
E1 = ser um valete
n(E1) = 4
E2 = ser uma carta de ouro
n(E2) = 13
(E1

E2 ) = ser um valete de ouro.

n P(E1

E2 ) = 1

P(E1

E2 ) = P(E1) + P(E2) - P(E1

P(E1

E2 ) =

P(E1

E2 ) =

P(E1

E2 ) =

E2 )

Questão nº 13 – Matemática – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A resolução da equação exponencial p(t) = 80 * 2t é:
p(t) = 80 * 2t
1310720 = 80 * 2t

16384 =

T = 14 dias.
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Questão nº 14 – Matemática – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Sendo que a questão está tratando de juro composto irmos
utilizar a fórmula =
ASSIM TEMOS:

C = R$ 5.399,947719
Aproximadamente: R$ 5.400,00
Questão nº 15 – Matemática – Nível Médio
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Chamando os dois números em questão de x e y temos o
sistema linear
Resolvendo o sistema pelo método da Adição temos:
2x = 50
X = 25
x + y = 39
25 + y = 39
y = 39 -25
y = 14
logo o produto X

*

Y = 25 * 14 = 350

Questão nº 15 – Matemática – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A escala 1 : 300 significa que 1 cm equivale a 300 cm no real,
logo a planta com 7 cm de largura e 10 cm comprimento implica em um terreno real de 2.100 cm
de largura por 3.000 cm de comprimento, logo o terreno possui 21 m de largura e 30 m de
comprimento.
Assim temos que a área é 21 m * 30 m = 630 m2.
Questão nº 16 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Nível Médio
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O próprio enunciado cita o período que de ser observado
para a resolução da questão: “Os militares que tomaram o poder em 1964 acreditavam que o
regime democrático vigente no Brasil desde o fim da Segunda Guerra Mundial não se mostrava
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capaz de deter a "ameaça comunista"”. Com os pontos que grifamos do enunciado é
absolutamente fácil identificar a resposta correta, que também pode-se observar pela fonte citada
na questão ao referir-se ao Golpe de 1964. O comando da questão retrata-se ao seu enunciado e
ao início desse regime que foi abordado: Ditadura militar (1964–1985).
Questão nº 17 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O tema referente a questão retrata-se aos aspectos sociais
referentes ao mercado de trabalho, alinhado a conceitos presentes em história e geografia e
cultura, portanto, de acordo com o conteúdo programático do edital. Este é um tema atual e
veiculado pela mídia. Em outubro de 2016, o G1 publicou uma matéria intitulada 'Geração Z' envia
206 mensagens por dia e 25% já receberam 'nudes''Centennials', os nascidos no fim de 1990,
preferem emojis a fotos; em junho de 2017, a Revista Exame, publicou uma artigo intitulado
“Como conversar com a geração X (e conquistá-la)” e, assim, muitas outras reportagens podem ser
vistas em diferentes sites de revista e jornal e mídia televisiva.
Questão nº 20 – Conhecimentos Gerais e Atualidades – Nível Médio
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Não cabe, para esta questão, a discussão de que fenômeno
atmosférico que atingiu a parte litorânea dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no
final do mês de março de 2004, foi um furacão ou ciclone, como afirmam os candidatos, uma vez
que, todas alternativas referem-se à furacão. Contudo, o termo “batizado de”, no enunciado, foi
usado exatamente para não entrar nas controvérsias sobre a classificação do fenômeno. Portanto,
indefere-se o pedido de anulação da questão. Nesse caso não há como indagar confusão na hora
de escolher a resposta correta. Cabe ressaltar que o termo furacão é utilizado exaustivamente por
meios de comunicação, órgãos governamentais e universidades brasileiras para a identificação
deste fenômeno atmosférico.
Fontes:
https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/7865
http://www.ceped.ufsc.br/2004-furacao-catarina/
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/12176/000624058.pdf?sequence=1
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/03/dez-anos-depois-do-furacao-catarina-scainda-pena-para-avancar-na-prevencao-4454190.html
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=265
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil-noite/episodio/veja-como-foi-formado-o-primeirofuracao-brasileiro
Questão nº 21 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Em relação a questão 21, segue imagens das referências no
qual foi utilizada para a questão.
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Referência: Nutrição clínica no Dia a Dia. Larissa Calixto- Lima e Maria Cristina Gonzales. Editora
Rúbio, 2013.
Portanto de acordo com a literatura utilizada mantem-se a questão com a alternativa correta letra
c) I e III, apenas.
Questão nº 21 – Professor Séries Iniciais
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “C”. O conteúdo da
questão consta no documento do MEC, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 1, disponível em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5707-escolaativa-alfabetizacao1-educador&Itemid=30192, :Essa escrita constitui um grande avanço, e se
traduz num dos mais importantes esquemas construídos pela criança, durante o seu
desenvolvimento. Pela primeira vez, ela trabalha com a hipótese de que a escrita representa
partes sonoras da fala, porém, com uma particularidade: cada letra vale por uma sílaba. Assim,
utiliza tantas letras quantas forem as sílabas da palavra. A alternativa correta é a letra C NÍVEL
SILÁBICO.
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Questão nº 22 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O enunciado da questão é bastante claro ao solicitar que
seja assinalada a alternativa que versa sobre o princípio da impessoalidade. Concordamos que a
probidade administrativa perpassa por todos os demais princípios, mas isolado, não contempla,
em sua nuance central, o princípio da impessoalidade.
Questão nº 22 – Servente
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No item II a primeira oração da frase é uma justificativa para
a segunda: garante-se a proteção do meio ambiente por proporcionar o destino adequado dos
resíduos. Nesse sentido, o item II encontra-se correto, inclusive é corroborado pela fonte
apresentada a seguir. Não há como considerar a alternativa “c) I e II, apenas” como a correta a ser
assinalada, pois conforme o comando da questão pede-se para assinalar a alternativa que
apresenta os itens INCORRETOS, nesse sentido o item I não pode ser considerado incorreto pelas
mesmas justificativas que o(a) candidato(a) apresentou.
Fonte:
http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2012/05/saneamento-basico-qualidade-devida-e-preservacao-do-meio-ambiente.html
Questão nº 23 – Farmacêutico
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A resposta está correta, pois de acordo com as Diretrizes
Brasileiras de Antiagregantes Plaquétarios e Anticoagulantes em Cardiologia o AAS é um
antiagregante plaquetário pois, possui essa ação, além de ser um antiinflamatório não esteroidal,
ou seja possui as duas ações.
Questão nº 23 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Em relação a questão 23, seguindo as
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, está correta a classificação dos dois recursos
solicitados, sendo os itens I e II estarem em desacordo com essa diretriz, e dessa forma não há
resposta correta a ser assinalada.
Questão nº 24 – Monitor
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conteúdo da questão correspondente ao conteúdo que
poderia ser abordado na prova para o cargo de Monitor O desenvolvimento infantil:
desenvolvimento sócio-afetivo, cognitivo e psico-motor. Linhas norteadoras da ação educativa
com crianças: o sono, o choro, a chupeta, a higiene, a alimentação, a sexualidade, as atividades
lúdicas. Procedimento, orientação e auxílio às crianças no que se refere à higiene pessoal. O
conteúdo encontra-se no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2, sua
leitura e conhecimento dos conteúdos que integram os referenciais é de suma importância para
quem atua ou tem interesse de atuar na Educação Infantil. Portanto, será mantida.
Questão nº 24 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão não é passível de anulação. Não assiste razão aos
candidatos. Isso porque no ato composto (proposição IV) há dois atos, com duas vontades de um
órgão, com aprovação de outro. Ademais, a proposição I está correta, pois ato administrativo
vinculado é aquele em que a Administração não possui qualquer margem de liberdade de decisão,
visto que o legislador pré-definiu a única conduta possível do administrador diante da situação,
sem deixar-lhe margem de escolha.
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Referências:
BORTOLETO, Leandro. Direito Administrativo. 2. ed. Salvador: Juspodvim.
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo Descomplicado. 24. ed. São
Paulo: Método.
Questão nº 25 – Farmacêutico
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “C”. Conforme Bula
da Anvisa do Rubidox (Cloridrato de Doxorrubicina) só é administrado por via intravenosa ou até
intravesical. Portanto a resposta C está INCORRETA, já que afirma que não deve ser administrada
via intravenosa. Conforme a Bula da Anvisa do Genuxal (Ciclofosfamida) a velocidade do
metabolismo e a atividade leucopenica aumentam se administrado junto com o fenobarbital,
portanto está CORRETA. Como a questão pede para assinalar a questão incorreta a letra C é a
resposta correta.
Questão nº 25 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão não é passível de anulação. Como o próprio
candidato informa o entendimento da doutrina é no sentido de que o poder discricionário permite
a Administração Pública a praticar determinados atos pautados em liberdade de escolha. A
matéria encontra-se descrita no edital, de modo que cabe aos candidatos estuda-la em todas as
suas fontes, seja legislação ou doutrina.
Questão nº 26 – Nutricionista
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Apesar de haver duas alternativas iguais (que não
constituem a resposta correta) e tendo os candidatos não apontado erro de conteúdo nos itens da
questão, só há uma alternativa a ser assinalada, que é a de letra: “a) I, III e V, apenas”.
Questão nº 26 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão não é passível de anulação.
I – a proposição está correta, pois não se está afirmando que todos os atos administrativos são
passíveis do atributo da autoexecutoriedade.
II - A coercibilidade, caracteriza-se pela imposição coativa das medidas adotadas pela
Administração, que, diante de eventuais resistências dos administrados, pode se valer, inclusive,
da força pública para garantir o seu cumprimento. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro. 35ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 135. Assim sendo, não há necessidade
de se especificar o tipo de força utilizada, sendo essa uma questão de interpretação dos
candidatos.
III – O poder de polícia deve ser utilizado de forma a respeitar os limites de necessidade e
adequação. “O princípio da proporcionalidade deriva, de certo modo, do poder de coerção de que
dispõe a Administração ao praticar atos de polícia. Realmente, não se pode conceber que a
coerção seja utilizada indevidamente pelos agentes administrativos, o que ocorreria, por exemplo,
se usada onde não houvesse necessidade.” (FILHO, 2009, p.80).
Questão nº 27 – Farmacêutico
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A resposta está correta, pois os Anabolizantes não precisam
de notificação de receita, visto que a notificação de receita é o documento que acompanhado de
Receita autoriza a dispensação de medicamentos a base de substancias constantes na lista A1 e A2
(entorpecentes), A3, B1 e B2 (psicotrópicas), C2 (retinóicas de uso sistêmico), e C3
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(imunossupressores). Os anabolizantes lista C5 precisam da Receita de Controle Especial em duas
vias sem Notificação de receita, conforme Portaria 344/88.
DA RECEITA
Art. 52. O formulário da Receita de Controle Especial (ANEXO XVII), válido em todo o Território
Nacional, deverá ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado ou informatizado,
apresentando, obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias os dizeres: "1ª via Retenção da Farmácia ou Drogaria" e "2ª via - Orientação ao Paciente".
§ 1º A Receita de Controle Especial deverá estar escrita de forma legível, a quantidade em
algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura e terá validade de 30 (trinta) dias
contados a partir da data de sua emissão para medicamentos a base de substâncias constantes
das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações.
Questão nº 27 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Assiste razão aos candidatos, pois as
alternativas “C” e “D” estão incorretas.
Questão nº 27 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão solicita associar o sucesso da tarefa desenvolvida
por Brian com um tipo de inteligência de acordo com o teórico Howard Gardner. Portanto o
candidato deve partir das informações da questão para responder corretamente.
Brian tem 8 anos de idade, ele pega o avião de lego do seu irmão, separa e depois reúne
novamente como tinha sido deixado pelo irmão.
A resposta correta nesta questão é a alternativa “B”, ao afirmar ser a inteligência lógicomatemática aquela utilizada mais especificamente neste caso. A Inteligência Lógico-Matemática se
refere a capacidade de raciocinar bem e inclui sensibilidade a padrões e relacionamentos lógicos,
funções e outras abstrações relacionadas. Ou seja, ela inclui, a habilidade para o raciocínio
dedutivo, para a compreensão de cadeia de raciocínios, além da capacidade para solucionar
problemas envolvendo números e demais elementos matemáticos. Isto é, temos aqui a
sensibilidade para padrões, ordem e sistematização. Habilidade para explorar relações, categorias
e padrões, através da manipulação de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma
controlada.
A competência que Gardner define como inteligência lógico-matemática desenvolve-se no
confronto do sujeito com o mundo dos objetos. Essa forma de inteligência, portanto, manifesta-se
na facilidade para o cálculo, na capacidade de perceber a geometria nos espaços.
O estímulo a essa forma de inteligência encontra-se muito bem fundamentado nos estudos de
Piaget. Segundo sua concepção, o entendimento lógico-matemático deriva, inicialmente, das
ações da criança sobre o mundo quando, ainda no berço, explora suas chupetas, seus chocalhos,
seus móbiles e outros "brinquedos" para, em seguida, formar expectativas sobre como esses
objetos irão se comportar em outras circunstâncias. Mas é especialmente a partir de 7 anos de
idade (no caso o Brian já tem 8 anos de idade) que a criança está mais capacitada para perceber
padrões, ordem e sistematização e aplicar a habilidade para explorar relações, categorias e
padrões, através da manipulação de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma
controlada.
Então, na desmontagem e remontagem do avião de peças de lego, o Brian precisa utilizar com
mais especificidade a inteligência lógico-matemática, pois não é apenas a percepção do brinquedo
em diversos ângulos (Piaget afirma que a processo visuo-espacial estaria ligada de certa forma ao
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processo lógico-matemática da inteligência), e sim a utilização de um raciocínio dedutivo, que
apreenda a sequência lógica, a ordem sistemática de montagem, etc.
Deste modo, o sucesso de Brian, uma criança de 8 ano de idade, em desmontar e montar
novamente um avião de lego, é atribuído às operações presentes especificamente na Inteligência
Lógico-Matemática. Portanto, a alternativa “B” é a correta, coerente com o gabarito oficial.
Questão nº 28 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão não é passível de anulação. A única alternativa
incorreta é a “C”, conforme o Item 1, do Manual de Redação Oficial da Presidência da República.
Questão nº 29 – Servente
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O enunciado da questão é claro ao tratar-se especificamente
da Lei Orgânica Municipal de Erebango e sobre a aposentadoria compulsória. Mesmo havendo
divergência com a Lei Federal a questão não é passível de anulação por tratar-se exclusivamente
da Lei Orgânica Municipal de Erebango.
Questão nº 31 – Técnico em Enfermagem
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o artigo 199 da CF: “É vedada a destinação
de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas COM fins lucrativos”
estando estritamente de acordo com a alternativa “B”. As instituições privadas que podem
participar de forma complementar do sistema único de saúde, são as entidades filantrópicas e as
instituições SEM fins lucrativos.
Questão nº 33 – Monitor
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão refere-se ao conceito de Família Ampliada
presente na lei, que no caso, refere-se ao Parágrafo Único do art. 25 do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por
parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.

Portanto a questão, encontra-se em consonância com a referida norma legal.
Questão nº 33 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Assiste razão aos candidatos, pois a
proposição I está incorreta, com base no artigo 19 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.
Questão nº 35 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O termo “serviços naturais” na
alternativa “D” pode remeter aos recursos ou elementos naturais tornando esta alternativa
também incorreta.
Questão nº 37 – Oficial Administrativo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O Ms-Access pode exportar uma base de dados para
arquivos com extensão “rtf”, porém não poderá abrir arquivos neste formato. Ao executar o
processo de exportação para arquivos com extensão “rtf”, ao final da conversão o MS-Access
abrirá o arquivo, não no próprio programa, mas no programa padrão do sistema operacional,
como pode ser constato em https://www.youtube.com/watch?v=EKb4pm5BnOw, o mesmo
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ocorre nas demais versões do MS-Access. Ao tentarmos abrir um arquivo com extensão “rtf” no
MS-Access obtemos a seguinte caixa de diálogo:

Sendo assim, a alternativa “a” não pode ser considerada correta para a questão. A questão
envolve o conhecimento dos arquivos que podem ser aberto pelo MS-Word, portanto, de acordo
com o conteúdo programático do edital.
Prefeitura Municipal de Erebango, 02 de março de 2018.

Valmor Tomazini
Prefeito

