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MUNICÍPIO DE PEJUÇARA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020 
 

AVISO Nº 12 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

 
A Prefeita do Município de Pejuçara/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 – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL COMPLETO – AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 15 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro material, contendo duas alternativas iguais. Desse modo, anula-se o gabarito.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO / TÉCNICO – TURNO DA MANHÃ 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
O primeiro vocábulo, de acordo com dicionários da língua portuguesa, é grafado com “ch”. O segundo vocábulo é 
derivado do verbo “rugir”, portanto, deve ser grafo com “g”. O terceiro vocábulo, de acordo com dicionários da 
língua portuguesa, é grafado com “ç” e não possui dígrafo. Sendo assim, fica mantido o gabarito da questão.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO – OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
Analisando as alternativas, a alternativa A está incorreta, pois “solidária” é um vocábulo paroxítono. A alternativa 
B está correta, pois “também” é um vocábulo oxítono, “solidária” é um vocábulo paroxítono, “centímetros” é um 
vocábulo proparoxítono e “dá’ é um vocábulo monossílabo tônico. A alternativa C está incorreta, pois “também” é 
um vocábulo oxítono, “solidária” é um vocábulo paroxítono e “centímetros” é um vocábulo proparoxítono. A 
alternativa D está incorreta, pois “centímetros” é um vocábulo proparoxítono. A alternativa E está incorreta, pois 
“também” é um vocábulo oxítono e “solidária” é um vocábulo paroxítono. Desta forma, fica mantido o gabarito 
preliminar da questão.  
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação aos prazos máximos de restrição de 
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acesso à informação, de acordo com a sua classificação, segundo disposto na Lei de Acesso à Informação. A 
afirmativa I, está incorreta, visto que em caso de informação reservada, seu prazo é de 05 anos (art. 24, § 1º, III), 
e não 10 anos, como constou na afirmativa, não sendo possível traçar analogias com outros dispositivos legais, 
uma vez que o questionamento é claro, e principalmente específico. Ressalta-se que o mandado do Presidente e 
Vice-Presidente da República é de 4 (quatro) anos. 
As afirmativas II e III estão corretas, posto que atendem aos prazos dispostos no art. 24, § 1º, II, I, 
respectivamente, da Lei de Acesso à Informação. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “C”. 
Portanto, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação a administração pública, segundo preceitua 
a Constituição Federal. As alternativas “A”, “B”, “D” e “E” estão incorretas, uma vez que divergem do disposto no 
art. 37, III, VI, XIV, XII, respectivamente, da Constituição Federal. A alternativa “C” está correta, pois se encontra 
em consonância com o disposto no art. 37, VII, da Constituição, in verbis:  “o direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em lei específica;”. Não há justificativa para considerar a alternativa “C” incorreta, 
sendo que se trata de disposição legal a ser obedecida. Dessa forma, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação aos adicionais de insalubridade e 
periculosidade, segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara. As alternativas “B”, 
“C”, “D” e “E” estão incorretas, uma vez que divergem do disposto no art. 91, art. 89, art. 92, art. 90, 
respectivamente, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara. A alternativa “A” está 
correta, pois se encontra em consonância com o disposto no art. 93, da referida legislação, in verbis: “O direito ao 
adicional de insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram 
causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico 
ou Engenheiro do Trabalho.” Disponível 
em:<https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7753&cdDiploma=20019958>. Ressalta-se que 
não houve nenhuma alteração ou supressão, por legislação superveniente, em relação ao disposto no art. 93, do 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara. Dessa forma, não há justificativa para a 
alternativa ser considerada incorreta. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Segundo a análise combinatória, o problema do enunciado pode ser associado ao número de anagramas 
distintos da sequência VVVVAAAA, onde V é vermelho e A é azul. Assim sendo, o número de possibilidades é 
igual a 8!/(4!.4!) = (8.7.6.5)/(4.3.2.1) = 70. Portanto, apenas a alternativa D está correta, visto que, não é possível 
associar diretamente o princípio fundamental da contagem, pois há repetição de termos.  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Segundo o conectivo da condicional, uma condicional só é falsa quando V  F. Assim, temos que “Naiara não 
mora em Pejuçara” é verdadeira e “Mônica mora em Panambi ou Luana não mora em Ijuí” é falsa. Sabendo que 
esta última proposição é falsa, temos que sua negação é verdadeira. Logo, é verdade que “Mônica não mora em 
Panambi e Luana mora em Ijuí”. Diante das afirmações verdadeiras “Naiara não mora em Pejuçara” e “Mônica 
não mora em Panambi e Luana mora em Ijuí” é possível concluir que é verdade que: 
- Luana mora em Ijuí. 
- Mônica mora em Pejuçara. 
- Naiara mora em Panambi. 
Portanto, apenas a alternativa C está correta, ficando mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Como se trata de uma progressão aritmética, temos que C é a razão, pois a_3 = I e a_4 = C + I. Então, sabemos 
que C é a razão, isto é, r = 7, e a PA descrita no enunciado é dada por (2, 9, 16, 23, 30, 37). Logo, A = 30 e L = 
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37. Portanto, apenas a alternativa A está correta, ficando mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está incorreta, uma vez que o princípio da razoabilidade não está previsto expressamente no caput 

do art. 37 da Constituição Federal. 
A assertiva II está incorreta, porquanto o exercício do direito à livre associação sindical não está condicionado à 
estabilidade do servidor, conforme disposto no art. 37, inciso VI da Constituição Federal. 
A assertiva III está incorreta está incorreta, pois o art. 37, inciso I da Constituição Federal permite o acesso de 
estrangeiros a cargos públicos, na forma da lei. 
A assertiva IV está correta, porquanto está em conformidade com o disposto no art. 37, inciso VII da Constituição 
Federal.   
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Segundo a análise combinatória, o número de comissões possíveis é igual ao produto de combinações C4,2 * C3,2 
* C2,2 = 6 * 3 * 1  = 18 comissões distintas. Neste caso, utiliza-se combinações pois a ordem não importa na 
formação do grupo. Assim sendo, apenas a alternativa A está correta. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Segundo os conectivos lógicos, temos as seguintes análises para cada item: 
- O item I está correto. Segundo o enunciado p e q têm valor lógicos diferentes, assim “p se, e somente se, q” 
será obrigatoriamente falsa, pois a bicondicional sempre resulta em F, quando p e q têm valores lógicos 
contrários.  
- O item II está correto, pois uma das duas proposições será verdadeira, logo a disjunção será obrigatoriamente 
verdadeira. 
- O item III está INCORRETO, pois p pode ser V e q falsa, assim “p e ~q” será verdadeira. 
Conclui-se, assim, que apenas os itens I e II estão corretos. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia utilizada, Medeiros e Hernandes (2010), a primeira afirmação é falsa porque a 
natureza dessa documentação citada é oficial e não comercial pois atende a administração pública. As demais 
asserções são verdadeiras, ficando mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A descrição da questão referente ao conteúdo atende à resposta proposta na alternativa “A” que é Integridade, 
isto é, atende a atribuição “Redigir e datilografar expedientes administrativos (memorandos, ofícios, informações, 
relatórios e outros)” e “Executar outras tarefas correlatas”. 
A alternativa B está incorreta, porque autenticidade é qualidade da informação que tenha sido produzida, 
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expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 
A alternativa C está incorreta, pois disponibilidade é qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 
A alternativa Destá incorreta, porque tratamento da informação é conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. 
Por fim, a alternativa E está incorreta, visto que, informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à 
restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 
Diante disso, fica mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
O conteúdo referente a essa questão encontra-se na bibliografia indicada de MATIAS-PEREIRA, J. Curso de 
Administração Pública. 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2010.  Em relação às alternativas, segue a justificativa de todas 
as asserções: 
A alternativa A está incorreta, pois Stakeholders são atores/ envolvidos com expectativas/interesses. 
A alternativa B está incorreta, porque  Legitimidade é o reconhecimento que tem uma ordem política, ela depende 
das crenças e das opiniões subjetivas, e seus princípios são justificações do poder, ou seja, o direito de mandar. 
É proveniente da capacidade do governo de representar os interesses de suas próprias instituições. 
A alternativa C está incorreta, visto que, Governabilidade está relacionado ao grau no qual o sistema político se 
institucionaliza (MATIAS-PEREIRA, 2010b, 2012a). Assim, enquanto a governabilidade diz respeito às condições 
do exercício da autoridade política, a governança qualifica o modo de uso dessa autoridade. 
A alternativa D está incorreta, pois Governança pode ser aceita como a forma com que os recursos econômicos e 
sociais de um país são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento. Diante disso, a única alternativa 
que apresenta o conceito solicitado no enunciado da questão, é a alternativa de letra E, ficando mantido o 
gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A alternativa de letra B responde corretamente ao questionamento abordado no enunciado da questão, e teve 
como base a bibliografia indicada de MATIAS-PEREIRA, J. Curso de Administração Pública. 3. ed. - São Paulo: 
Atlas, 2010. As outras respostas referem-se a: A) Princípio da Imparcialidade, C) Princípio da Totalidade, D) 
Princípio da Legalidade e E) Princípio da Autonomia. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático abordado na questão refere-se a “Documentação e Arquivo”, atende a atribuição de 
“Elaborar e atualizar arquivos e fichários”, disponível na bibliografia indicada de “MEDEIROS, J. B.; 
HERNANDES, S. Manual da Secretária: técnicas de trabalho. São Paulo: Atlas, 2010.” Não havendo nenhuma 
inconsistência em sua formulação, fica mantido o gabarito da questão.  
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
Por não haver resposta correta dentre as alternativas apresentadas, anula-se a questão. 
 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
O Decreto nº 5420/05, indicado na bibliografia foi revogado pelo Decreto nº 10024/19 de 20 de Setembro de 
2019, por esse motivo, anula-se a questão.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático utilizado na questão refere-se a “Comunicação Escrita e Oral” e “Documentos e 
Modelos”, atende a atribuição “redigir e datilografar projetos e textos definitivos de leis, decretos, portarias e 
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outros atos administrativos” e “secretariar reuniões e lavrar atas” e conta na bibliografia indicada no edital, 
KASPARY, A. J. Redação Oficial: normas e modelos. Porto Alegre: Edita. Não havendo nenhuma inconsistência, 
fica mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA  
 
Questão 34 – Gabarito alterado. 
As afirmativas corretas são II e III. Por erro de transcrição do gabarito preliminar, altera-se o gabarito para a 
alternativa de letra E.  
 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O uso de jargão é típico da línguagem técnica de qualquer área, mas o texto não aponta precisamente o seu 
surgimento, sendo assim, fica mantido o gabarito.  
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão trata de um tema que está presente no conteúdo programático do Edital em “Ética profissional.”. 
Quanto a bibliografia sugerida, não cabe imputar vícios quanto a data mencionada, visto que esta informação não 
prejudica a resolução da questão e trata-se da bibliografia sugerida do Edital de Abertura. Portanto, mantém-se o 
gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A questão trata de temas que estão presentes no conteúdo programático do Edital  em “técnicas de entrevistas”, 
“psicanálise” e “psicoterapia de orientação analítica”. Quanto a bibliografia sugerida, não cabe imputar vícios 
quanto a data de publicação da referida obra ou nomenclatura do autor, visto que a informação não prejudica a 
resolução da questão e trata-se da edição indicada na bibliografia sugerida do Edital de Abertura. Portanto, 
mantém-se o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Conforme a referência utilizada, BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional 
de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Justificam-se as alternativas: 
A alternativa A está incorreta pois, a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e 
grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas, Transversalizar é reconhecer que as 
diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. 
A alternativa B está incorreta, pois cogestão expressa tanto à inclusão de novos sujeitos nos processos de 
análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de 
realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de 
pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 
A alternativa C está correta, pois acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 
saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. 
Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos 
processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre 
as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva. 
A alternativa D está incorreta, pois ambiência é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que 
respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as 
pessoas. 
A alternativa E está incorreta, pois a clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é 
contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito 
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e a complexidade do processo saúde/doença, contempla o acolhimento, mas não o é por si só. Permite o 
enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. 
Sendo assim, fica mantido o gabarito.  

 

 

 

 

Município de Pejuçara-RS, em 26 de abril de 2022. 
 

 
Flaviana Brandemburg Basso 

Prefeita Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 
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