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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA / RS  
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018 
 

AVISO Nº 09 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO 

 
A Prefeita do Município de Nova Santa Rita/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por 
este Aviso, o que segue:  
 
1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO 

GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL INCOMPLETO E 
COMPLETO 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 05 – Gabarito alterado para D. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 5º, XLVII, da Constituição Federal. 
 
 
RACICÍNIO LÓGICO 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Para se afirmar que é verdade, necessita-se da garantia de sua veracidade. A única alternativa que 
apresenta uma afirmação que é verdadeira, sobretudo é a expressa na alternativa E.  
 
Questão 26 – Gabarito anulado. 
A questão se trata de negação de proposições lógicas. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
O elemento sublinhado sintaticamente deve ser analisado, como solicitado no enunciado da questão. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
Diante de pronomes possessivos femininos, a crase é facultativa. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão diz “quantas outras palavras”, ou seja, o vocábulo “termo” não faz parte da 
contagem. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
Conforme o art. 8º, XIV, da Lei Orgânica de Nova Santa Rita, cabe ao Município disciplinar os serviços 
de carga e descarga, não havendo previsão legal paras as demais alternativas. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 99 da Lei Orgânica do Município de Nova Santa Rita, a competência tributária da 
municipalidade é de instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 5º, IV, XVI, XVII e LII da Constituição Federal. 

 
 
RACICÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
De acordo com a teoria dos conjuntos, o número de pessoas que não aprovaram o projeto piloto da 
série B é igual a 70. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Analisando o enunciado através de um sistema de equações do primeiro grau, pode-se concluir que há 
24 mulheres a mais do que homens na reunião. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Segundo a análise combinatória, o número de maneiras distintas de realizar a atividade é igual a 5.4.3 
= 60. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O conteúdo da questão está contemplado no edital em “equivalências lógicas”. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Segundo uma regra de três simples inversa, obtém-se que o serviço diário passará a durar 8 horas. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado, temos que P(1) = 3/10, P(2) = 6/15 = 2/5 e P(3) = 10/25 = 2/5, conclui-se P(1) < 
P(2) = P(3). 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria da lógica, a negação solicitada está expressa na alternativa D. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 

 
 
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão trata da utilização de cores para identificação de tubulações aparentes. Seu objetivo é 
verificar o conhecimento básico de segurança, desejável para o cargo. A resposta correta está de 
acordo com a Bibliografia Sugerida no Edital. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão trata de elementos importantes da apresentação pessoal de funcionários e servidores de 
uma empresa, em especial do Guarda Municipal, que tem parte de suas atividades relacionadas ao 
atendimento ao público. As assertivas apresentam cuidados recomendados na bibliografia sugerida no 
Edital para essa função. 
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ALMOXARIFE 
 
Questão 40 – Gabarito alterado para B. 
As 3 assertivas estão corretas: 
I – De acordo com a boa prática e a legislação sanitária, produtos como solventes e saneantes não 
devem ser armazenados junto a produtos de alimentação. 
II – Na prática de estocagem os volumes, caixas, fardos, etc. não devem ter empilhamento em altura 
ou peso além do determinado ou indicado pelo fabricante. 
III – O armazenamento dos materiais deve sempre levar em conta a sua data de validade. 
 
 
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 30 – Gabarito anulado. 
A questão está de acordo com a bibliografia mencionada em seu enunciado, porém, a Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009, presente na bibliografia sugerida do edital, apresenta a terceira afirmativa com o 
termo “até”, o que pode gerar dúvida por parte do candidato no momento da resolução da questão 
 
 

Município de Nova Santa Rita / RS, em 26 de Junho de 2018. 
 
 

 
Margarete Simon Ferretti 

Prefeita Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 

 


