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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
CACHOEIRINHA - IPREC 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 

 
AVISO Nº 08 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 

PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

 
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeirinha- IPREC, no uso 
de suas atribuições, torna público, por este Aviso, que segue: 
 
 
1. Das Respostas aos Recursos Administrativos Sobre o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - CARGO DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
A resposta para a questão II encontra-se na linha 15 do texto. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
De acordo com o texto, não é possível afirmar que a receita não irá ultrapassar os quinhentos 
bilhões. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito anulado 
A Legislação Municipal de Cachoeirinha prevê a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos 
de idade, a superveniência da Emenda Constitucional nº 88/2015, que alterou a idade da 
aposentadoria compulsória para 75 (setenta e cinco) anos de idade, torna a assertiva III da questão 
incorreta, circunstância que ocasiona a anulação da questão, visto que não apresenta alternativa 
passível de ser considerada correta. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria lógica, a negação da proposição “Maria é viúva” é dada por “Maria não é viúva”. 
Portanto o item está incorreto. Como os itens I e III estão corretos, a alternativa C apresenta a 
resposta correta.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria lógica, uma proposição do tipo P  Q é equivalente às proposições “~Q  ~P” e 
“~P ou Q”. A alternativa A está correta, pois é a proposição descrita pela segunda forma das 
equivalências citadas. As demais alternativas não são equivalentes.  
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão refere-se ao hardware computacional utilizando o modelo de Von Neumann. As 
alternativas estão claras e somente uma é correta. 
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Questão 38 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
O termo utilizado na questão é o mesmo utilizado na documentação online da fabricante do 
software. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGO DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO  
 
 
AGENTE PREVIDENCIÁRIO 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
Todas as alternativas, a exceção da alternativa D, são apresentadas pelo autor como vantagens da 
aplicação do fluxograma como ferramenta de apoio a racionalização dos processos, conforme 
consta na bibliografia indicada. Apesar de afirmar que a aplicação da ferramenta reduz as 
divergências de como a tarefa deveria ser feita e como ela é realizada, o autor não atribui à mesma 
a eliminação total dessas divergências. 
 

 
 

Município de Cachoeirinha / RS, 20 de Junho de 2016. 
 
 

Sérgio Luiz Krautheim Duarte 
Presidente 
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