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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  

 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018  
 

AVISO Nº 10 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/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 – NÍVEL ESCOLAR MÉDIO  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
A resposta para a primeira pergunta encontra-se nas linhas 55 e 56: “O impacto do estupro sofrido em 
casa ou fora dela tem consequências físicas e psicológicas terríveis e duradouras.”. Neste período, o 
núcleo do sujeito é “impacto”, logo, o que se afirma na sequência refere-se ao núcleo ora citado. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
Na alternativa E, “fama” é substantivo, porém “esse” é pronome demonstrativo. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
“Estupradores”, embora esteja no plural, possui apenas um núcleo. Trata-se, portanto, de sujeito 
simples. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A palavra “indevida” é o núcleo do predicado nominal e completa o verbo de ligação “é”. Logo, é 
sintaticamente classificada como predicativo do sujeito. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão diz “quantas OUTRAS palavras deverão, obrigatoriamente, ser alteradas”. 
Logo, a palavra “leitora” não faz parte da contagem. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O enunciado questiona o uso das vírgulas, dessa forma, a única resposta correta é isolar o adjunto 
adverbial deslocado, uma vez que isola o termo “no Brasil”. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
A conjunção “mas” tem a função de exprimir ideia de oposição. 
 
Questão 20 – Gabarito anulado. 
Há duas alternativas que podem ser consideradas corretas. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Na forma do art. 12 da Lei nº 12.527/2011, o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. 
O que pode ser cobrado é o serviço de reprodução de documentos, caso necessário. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado, denotando por x o número de pessoas que aprovaram apenas o vinho A, a 
partir da teoria dos conjuntos, temos que: 
 

x + 15 + 2(x+15) + 25 = 160  x = 30 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo os dados apresentados, a média é igual a 60km/h. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão abrange o conteúdo de regra de três, conteúdo esse cobrado pelo presente edital. Resolve a 
devida regra de 3, obtém-se como resultado o valor de 3.920 km. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A probabilidade de ambos sofrerem acidente de trânsito é 40%.25% = 10% (probabilidade de eventos 
independentes). Portanto, a probabilidade de pelo menos um deles não sofrer é 100% - 10% = 90%. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
GUARDA CIVIL 
 
Questão 42 – Gabarito mantido. 
A diferença a ser observada na legislação é o objetivo do ato, se para consumo próprio ou para venda, 
distribuição ou para fornecimento. O Art. 33 trata dos casos de venda, distribuição ou fornecimento, o 
Art. 28 trata de consumo pessoal. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
A Lei nº 10.884, citada no recurso alterou prazos da Lei nº 10.826, cuja redação incorporou o 
estabelecido. Assim, o texto da Lei em questão é o que está explícito na alternativa “C”.  
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
Ser “proprietário de imóvel rural” não é uma situação especial que confere ao mesmo o direito de 
obtenção de porte de arma de fogo. De acordo com a Lei citada e também o recurso apresentado, em 
determinadas situações especiais o “residente em áreas rurais” que comprovar determinados atributos, 
como depender de arma de caça para seu sustento, poderá obter o porte de arma. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
O extintor de incêndio que deve ser utilizado para o combate aos princípios de incêndio de tipologia “C” 
(no caso em questão em um quadro elétrico energizado) é o extintor “Classe C”. 
Os extintores “BC” podem ser utilizados em princípios de incêndio “B” e “C”, porque são projetados 
para as duas tipologias. Isso não significa que um extintor “Classe C” deva ser usado para princípios de 
incêndio de outras tipologias. 
 
Questão 54 – Gabarito anulado. 
O fato de disparar arma de fogo em local público deixou de ser considerado contravenção penal após a 
criação do Estatuto do Desarmamento (2003), embora não tenha sido revogado expressamente o 
Decreto (Lei das Contravenções Penais). 
 
Questão 55 – Gabarito anulado. 
O conteúdo abordado na questão não consta nos conteúdos programáticos do presente edital.  
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Questão 59 – Gabarito mantido. 
O recurso apresentado reforça o gabarito: 
Os representantes dos empregados são escolhidos por escrutínio secreto (e não como constou – 
designados pelo sindicato) ( F ). 
Os representantes dos empregadores são por eles nomeados (e não como constou – eleitos por 
escrutínio direto ( F ). 
As demais assertivas são verdadeiras. 
 
Questão 60 – Gabarito mantido. 
O uso indevido de materiais e equipamentos de uma organização pública ou privada pode ser 
considerado falta grave. 
 

 
 
 
 

Município de Bento Gonçalves / RS, 02 de Outubro de 2018. 
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