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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA 02/2022 
 

AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIAS 

 
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/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  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro no que se pede, sendo A alternativa “A” está incorreta, pois “aliança” altera o 
sentido do texto. “Inimizade” e “desavença” não alteram o sentido do texto. 
A alternativa “B” está incorreta, pois “inimizade” e “desavença” não alteram o sentido do texto. 
A alternativa “C” está incorreta, pois “aliança” altera o sentido do texto. “Inimizade” e “desavença” não 
alteram o sentido do texto. 
A alternativa “D” está correta, pois “inimizade” e “desavença” não alteram o sentido do texto. 
A alternativa “E” está incorreta, pois “aliança” altera o sentido do texto. “Inimizade” e “desavença” não 
alteram o sentido do texto. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois as aspas utilizadas nas linhas 24 e 25 servem para evidenciar uma 
expressão e a vírgula utilizada na linha 03 serve para separar uma oração de caráter explicativo. 
Sendo assim, elas também são afirmações corretas. 
A alternativa “B” está incorreta, pois a vírgula utilizada na linha 20 serve para separar um adjunto 
adverbial e a vírgula utilizada na linha 03 serve para separar uma oração de caráter explicativo. Sendo 
assim, elas também são afirmações corretas. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a vírgula utilizada na linha 03 serve para separar uma oração de 
caráter explicativo. Sendo assim, ela também é uma afirmação correta. 
A alternativa “D” está incorreta, pois as aspas utilizadas nas linhas 24 e 25 servem para evidenciar uma 
expressão. Sendo assim, ela também é uma afirmação correta. 
A alternativa “E” está correta, pois a vírgula utilizada na linha 20 serve para separar um adjunto 
adverbial, as aspas utilizadas nas linhas 24 e 25 servem para evidenciar uma expressão e a vírgula 
utilizada na linha 03 serve para separar uma oração de caráter explicativo. 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do candidato(a) em relação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em face do estágio de convivência. A questão está em conformidade com o disposto no 
art. 46, do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: 
“Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do 
caso.”(Grifou-se) Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “C”, visto que a única 
alternativa que atende ao prazo disposto no art. 46, do referido diploma legal. O enunciado da questão 
não menciona a possibilidade de prorrogação de prazo nem de situação excepcional. Destarte, é 
descabido fazer analogias ou criar situações hipotéticas não apresentadas no enunciado da questão, 
uma vez que este, é claro no que pede. Dessa forma, fica mantido o gabarito preliminar. 
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Município de Bento Gonçalves / RS, 28 de junho de 2022. 
 

 
 
 

     
 

Diogo Segabinazzi Siqueira  
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 

 
 


