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MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO / RS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2015 

 
AVISO Nº 09 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 

CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

 
O Prefeito do Município de Novo Hamburgo/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por 
este Aviso, o que segue: 
 
1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas do gabarito preliminar 

das provas objetivas. 
 
Conhecimentos Gerais – Cargo de Nível Escolar Médio 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
O texto não informa que a educação é o único caminho para a educação no trânsito, mas sim um dos 
caminhos, pois existem outros. A expressão “Nem sempre” faz com que a segunda afirmação seja 
falsa. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
A alternativa E possui apenas a palavra “para” paroxítona, tanto “querer” quanto “começar” são 
oxítonas. 
 
Legislação 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 
Os artigos de lei 57 e 97 possuem redações diferentes. Por isso, não implicam nas mesmas 
disposições trazidas pelo Estatuto em comento. Não são previsões análogas ou que guardam a 
mesma (idêntica) abrangência. Uma consiste em infração administrativa, outra em crime. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria lógica, a negação de uma proposição “se p, então q” é dada por “p e não q”, onde p 
e q são proposições lógicas. Logo, a negação solicitada é dada por “Ana é guarda municipal e Bruno 
não é policial”. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria dos conjuntos, ao afirmar que “50 entrevistados possuem carro” nada se pode 
concluir sobre possuírem ou não moto.  
Conforme este conteúdo especificado no edital, temos que o número de entrevistados que possuem 
somente carro é dado por 50 – 15 = 35 entrevistados. Donde vem que, o número de entrevistados 
que possuem somente moto é dado por 100 – (35+15+25) = 25 e o número de entrevistados que 
possuem moto (com ou sem carro) é igual a 25 + 15 = 40 entrevistados. Portanto, não possuem moto 
60 entrevistados. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
A alternativa A (cuja ordem é D – A – C – B) não pode ser a correta, pois neste caso, ao ligarmos a 
lâmpada B por último, a lâmpada C apagaria. E, portanto, não estariam todas as lâmpadas acesas 
como solicitado. A única alternativa que cumpre o que é solicitado é a apresentada na alternativa B. 
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Conhecimentos Gerais – Cargo de Nível Escolar Médio 
 
Cargo - Guarda Municipal 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A questão está de acordo com o conteúdo programático “Direito Penal”. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão foi elaborada a partir do Código de Trânsito Brasileiro e, independentemente de constar a 
fonte no enunciado da mesma, “fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, 
licenciamento ou habilitação” se constitui, sem quaisquer dúvidas, em infração gravíssima. 

 
 
 
 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 
 
 

 Luis Lauermann, 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 


