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Realização: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015 
 

AVISO Nº 06 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

O Prefeito do Município de Nova Bassano/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o 
que segue: 
 

1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas das provas objetivas. 
 

Conhecimentos Gerais – Cargos de Nível Escolar Médio e Superior 
 

Língua Portuguesa 
 

Questão 02 – Gabarito anulado 
Não há alternativa passível de ser considerada correta.  

 
Questão 04– Gabarito mantido 
Encontramos a resposta para a primeira pergunta na linha 06; já para a pergunta três, a resposta está na linha 13. No entanto, 
a segunda pergunta não é respondida pelo texto.  
 

Questão 06– Gabarito mantido 
De acordo com as informações do primeiro parágrafo, a afirmação um é verdadeira. No segundo parágrafo, vemos que a EPTC 
é considerada uma indústria imaginária da multa, o fato, portanto, não é verdadeiro. No último parágrafo, o termo “temos hoje” 
representa o presente, não há como afirmar que no passado tínhamos este mesmo número de faixas monitoradas. 
 

Raciocínio Lógico 
 

Questão 22 – Gabarito mantido 
O preço de venda do produto é R$ 120,00. A questão indaga ao candidato qual seria o preço original, visto que Carlos 
aumentou 50% do preço original para atingir o preço atual. 
Logo: 
100% ------- x 
150% ----- 120 reais 
x = 80 reais.  
 

Questão 30 – Gabarito mantido 
No primeiro caso, Joana levou 140 dias. No segundo caso, ela levaria 56 dias. Porém, a questão pergunta em quantos dias 
diminuiria a arrecadação se fosse passado do primeiro para o segundo caso, logo 140 – 56 = 84 dias a menos. 
 

Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Médio e Superior 
 

Professor de Geografia 
 

Questão 31 – Gabarito anulado 
A partícula “não” foi indevidamente inserida na comanda da questão, a saber: “A notícia publicada pelo site subentende o 
seguinte conceito bastante relevante na ciência geográfica, o qual não está vinculado à ideia de posse, domínio e poder de um 
espaço socializado que independe da sua extensão”. 
 

Questão 36 – Gabarito mantido 
Analisando as afirmações, observa-se que a afirmação I é falsa, uma vez que não há qualquer vínculo da obra com as 
investigações da operação “lava-jato” que está em curso há menos de dois anos. A afirmação II está correta e pode ser 
confirmada em vários documentos, entre eles http://www.ihu.unisinos.br/noticias/528033-transposicao-do-rio-sao-francisco-um-
projeto-dos-tempos-do-imperio e http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/RDG/RDG_17/Jose_Vieira_Camelo_Filho.pdf.  A 
afirmação III está incorreta, uma vez que os estados de Tocantins e do Maranhão não deverão receber as águas do Rio São 
Francisco.  Finalmente, a afirmação IV também é incorreta uma vez que as águas não estão sendo retiradas de regiões 
densamente povoadas que, tampouco, estão se desenvolvendo “significativamente”.   
 

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO-RS, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 

 
 

 Darcilo Luiz Pauletto, 
Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
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