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MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS/RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020 
 

AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS    

 
O Prefeito do Município de Charqueadas/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
Aviso, o que segue: 
 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
O texto não afirma que a depressão leva inevitavelmente a problemas crônicos de saúde; 
Não há a menção à falta de recursos sobretudo em municípios mais afastados; 
O texto não aborda que envelhecer sem atentar para a prática de atividades físicas regulares é um 
gatilho para o desenvolvimento de doenças como o Mal de Alzheimer; 
O texto não apresenta o dado de que Segundo a Organização Mundial de Saúde as doenças mentais 
acometem cerca de 50% da população em todo o mundo; 
O texto de fato traz a ideia de que com o envelhecimento é comum o aumento de doenças cerebrais, 
dentre as quais destacam-se as demências, como o Mal de Alzheimer. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
O termo sugerido como correto (letra D), embora seja registrado em dicionários online, não é um 
vocábulo usual da língua portuguesa do Brasil. No Português Brasileiro (PB), os termos utilizados para 
a acepção sugerida são “memorizar” ou “rememorar”. Por sua vez, o verbo “iniciar” (apresentado na 
forma “inicio” – letra C do gabarito) é de uso corrente em todos os dialetos da língua portuguesa, sejam 
eles de cunho social ou geográfico, apresentando ampla utilização em diferentes registros da língua. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro, pois deixa evidente que o solicitado é conforme disposto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, presente nos conteúdos programáticos do edital, não cabendo qualquer 
outro tipo de analogia. A resposta se encontra no art. 8º, § 1º, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, não podendo ser considerada outra alternativa correta senão a letra “A”, conforme 
publicado no gabarito preliminar. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro, pois deixa evidente que o solicitado é conforme proporção para o 
cuidado em enfermaria de 8 a 10 leitos, não cabendo qualquer outro tipo de analogia. Assim, a única 
alternativa que pode ser considerada correta é a letra “B”. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão solicita a mediana e não a média. A mediana, em casos de um número par de dados, é dada 
como a média dos dois termos centrais quando ordenados. Assim, a mediana é a média de 39 e 43, o 
que vale 41. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO  
 
 
ENFERMEIRO DE SAÚDE COLETIVA 
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a letra E como alternativa correta da questão. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
A está correta pois, a alternativa A é a única que contempla os três princípios da PNH, de acordo com 
a bibliografia recomendada no edital e, conforme imagem abaixo. 
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Questão 47 – Gabarito mantido. 
O gabarito preliminar já apresenta a letra D como alternativa correta da questão. 
 
 

 
 
 

Município de Charqueadas / RS, 15 de Maio de 2020. 
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Prefeito Municipal 
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