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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018  
 

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

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

 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO E COMPLETO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
Marcus Maia trabalha na capital paulista, não na capital brasileira (Brasília). 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito anulado. 
Embora a modalidade de licença para resolver problemas particulares não conste no art. 117 do 
Regime Jurídico Único, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Saldanha Marinho, ela está 
presente na Lei Municipal nº. 1.227/2009. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A modalidade de caução existente é de título de dívida pública e não de dívida privada. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A legislação específica será de âmbito nacional (Federal). O direito a greve sempre será tratado por 
legislação de nível federal, sendo que as legislações estaduais e municipais não poderão ser contrárias 
a essa legislação.  
 
Questão 16 – Gabarito alterado para D. 
A resposta correta é a letra “D”, pois o prazo máximo para disponibilizar a documentação é de 15 dias, 
conforme Emenda 001 de 07 de dezembro de 2012. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão solicita uma análise morfológica da palavra “cujo”. Assim sendo, esse 
vocábulo pertence à classe dos pronomes relativos. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
A resposta para a terceira afirmativa encontra-se na linha 09, “pessoas de 45 a 64 anos”. Logo, 
participaram da pesquisa pessoas com idade igual ou superior a 45 anos. 
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Execução: Fundação La Salle 

Questão 07 – Gabarito mantido. 
A palavra “entretanto” é uma conjunção adversativa, estabelecendo, portanto, ideia de oposição. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmação é falsa porque se trata de uma contingência. A segunda afirmação é falsa porque 
se utilizou um quantificador existencial. A terceira afirmação é falsa, pois a negação de uma disjunção 
é uma conjunção. Assim, todas as afirmações são falsas. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO PÚBLICO 
 
PEDREIRO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Concreto ciclópico ou “ciclope” não é um tipo de fundação, mas uma forma de preparo, onde o 
concreto é produzido com a aplicação de “pedras de mão”. O tipo de fundação que não possui 
armadura é chamado Bloco, sendo essa a sua principal característica. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Após a conclusão do revestimento com argamassas as alvenarias poderão receber outros elementos, 
um deles poderá ser a “feltragem”, assim como com massa niveladora, massa corrida, selador, papel 
de parede, vinil, placas, etc., porém o revestimento com argamassas é realizado com as camadas 
aplicadas como descrito na assertiva. As camadas são 3, sendo a última é chamada de reboco, 
conforme bibliografia sugerida no Edital. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A assertiva II está correta. A utilização de contra vergas é opcional, a questão trata dos elementos 
“essenciais”. A possibilidade de utilização de outros elementos (contra vergas, alisares, estroncas, etc) 
em esquadrias, não torna a assertiva incorreta, pois esses elementos são optativos e não essenciais. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO PÚBLICO 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a alternativa C como correta. 

 
 
 
 

Município de Saldanha Marinho / RS, 16 de Outubro de 2018. 
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