PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO
DE GABARITOS PRELIMINARES
De acordo com o Edital 01/2007, que rege o Processo Seletivo, argumentações inconsistentes,
extemporâneos, 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 e nem as questões que
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (todas as áreas)
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 05 – MANTIDA. Dentre todas as palavras listadas, apenas a palavra três não constitui outra
caso lhe seja retirado o acento gráfico. O fato de constituir um prefixo não atribui sentido, sendo que esse
morfema modifica o sentido de um radical. Uma palavra tem sentido completo, enquanto que os morfemas –
prefixos - só tem sentido completo quando atrelados a outro morfema lexical.
QUESTÃO 08 – Alterado Gabarito para letra E. Nas palavras do grupo 1 e 3, todas as palavras possuem
encontros consonantais. Em 1: Faculdade, psicologia e cognitiva; em 3: Problemas, professor e enfrentar.
LEGISLAÇÃO
QUESTAO 20 – MANTIDA. Não assiste razão ao recorrente. Lei específica, pode ser uma lei ordinária
quanto uma complementar, desde que especificamente trate da matéria.
QUESTAO 23 – ANULADA. Efetivamente, a data que deveria constar na alternativa C da questão era o dia
31 de março e não como constou.
QUESTAO 25 – MANTIDA. A questão foi elaborada com base na Lei Orgânica Municipal, conforme Edital
do concurso e em seu art. 104, preconiza que o Município de São Leopoldo terá 21 vereadores.
MATEMÁTICA
Não foi interposto recurso para a matéria de Matemática neste cargo.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01 – MANTIDA. A questão solicita que sejam informadas quais as alternativas estão incorretas,
portanto, conforme gabarito divulgada, apenas a II e a III não estão de acordo com as informações do texto.
QUESTÃO 07 – MANTIDA. A questão faz referência à palavra que em determinadas linhas do texto.
Devendo, portanto, ser feita uma análise de todas elas nesse espaço de ocorrência. Dessa forma, é
necessário domínio quanto às várias possibilidades gramaticais que a palavra em análise pode ter. No
contexto das linhas em estudo, somente estavam relacionadas conjunções e pronomes relativos, e, a partir
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disso, analisar as alternativas da questão. No caso das letras a, b e e, há referência a apenas duas
palavras, e, no entanto, há três. Na letra c, a palavra que pode ser pronome relativo e conjunção integrante,
já que há duas ocorrências. Na letra d, ocorre apenas um que, funcionando como conjunção integrante.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 15 – MANTIDA. Não assiste razão aos recorrentes. Lei especifica, pode ser uma lei ordinária ou
uma complementar, desde que especificamente trate da matéria.
QUESTÃO 18 – MANTIDA. A questão foi elaborada com base na Lei Orgânica Municipal, conforme Edital
do concurso e em seu art. 104, preconiza que o Município de São Leopoldo terá 21 vereadores.
QUESTÃO 22 – MANTIDA. A resposta da questão é efetivamente a alternativa C, conforme grade de
respostas e o art.230, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 28 – MANTIDA. O valor total de prêmios distribuídos é de R$ 7.000,00, conforme gabarito
preliminar, alternativa C. Não há razão para anulação da questão, visto que é possível encontrar a solução
sem necessitar conhecimento dos valores dos demais participantes.
INFORMÁTICA
QUESTÃO 39 – MANTIDA. A questão 39, conforme afirmado pelo candidato, estão corretas as alternativas
I e III, conforme consta no gabarito oficial. Entretanto, o item II está errado, pois ao ser dado um clique, com
o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 2, o valor numérico 21 não será apagado
da célula F5.
FUNDATEC
Comissão de Concursos/Processos Seletivos
Porto Alegre, 13 de agosto de 2007.
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