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Execução: Fundação La Salle 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018 
 

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

 
O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeirinha, 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  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
A resposta para o questionamento da questão III encontra-se nas linhas 29 a 31. Cabe salientar que – 
na pergunta – há uma conjunção alternativa, ou seja, de escolha. É questionado ao candidato se algum 
país utiliza (no presente) OU já utilizou (no passado) o sistema tricameral. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
As afirmativas correspondem ao que é apresentado no texto, logo, a afirmação III não é verdadeira, 
conforme verificamos nas linhas 20 e 21. Além disso, se mudássemos para a afirmação contida no item 
III, alteraríamos o sentido e a informação trazida pelo texto. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
Trata-se de um adjunto adverbial, pois somente eles são isolados por vírgulas quando não estão na 
ordem direta. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A alternativa correta é a letra B, pois apresenta duas palavras que possuem ditongo: 
dois – ditongo 
du-as – hiato 
ór-gão – ditongo 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o disposto no art. 29 da Constituição Federal. 
 
Questão 24 – Gabarito anulado. 
Na forma do caput do art. 5º da Constituição Federal, a segurança representa um direito individual e 
coletivo, de modo que a questão apresentava duas alternativas corretas. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro quanto à informação de que existe a cobrança de UMA multa fixa de R$ 50,00. 
Portanto, conclui-se que a taxa de juros cobrada na operação do enunciado é de 6% ao mês.  
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Segundo a lógica, uma proposição composta do tipo pq é equivalente à proposição ~q~p. Assim, a 
resposta correta é A. A proposição expressão em B não é equivalente! 
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Questão 32 – Gabarito mantido. 
Através da teoria dos conjuntos, se determina que 100 pessoas gostam de comédia, 200 gostam de 
drama, sendo 30 dessas pessoas o número de entrevistados que gostam de comédia e drama, e 
apenas 30 pessoas não gostam de nenhum dos dois gêneros. Portanto, apenas 70 gostam de 
comédia, mas não de drama. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
TÉCNICO LEGISLATIVO 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
Na forma do disposto no art. 46, §4º da Lei Orgânica Municipal, “a matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma Sessão 
Legislativa.” A assertiva, por sua, vez, referia que “a matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma Legislatura.” 
Desse modo, a assertiva é falsa. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
Conforme dispõe o art. 49 da Lei Orgânica Municipal “a iniciativa popular será exercida mediante 
projeto de lei subscrito, no mínimo, por cinco por cento do eleitorado do Município”, razão pela qual a 
alternativa B é incorreta. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto nos arts. 53 e 54 da Lei Orgânica Municipal. 

 
 
 

Município de Cachoeirinha/RS, 03 de Dezembro de 2018.  
 
 

Rubens Otávio Steigleder  
Presidente  
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