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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/ RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA 01/2022
AVISO Nº 11 – 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 04 – Gabarito mantido.
Apenas a alternativa “A” está correta, pois há dígrafo vocálico em “en”. As demais alternativas não
atendem ao que se pede no enunciado, sendo assim, fica mantido o gabarito da questão.
Questão 08 – Gabarito mantido.
O verbo “assistir” no contexto em que se encontra, significa “ver, olhar”. Sendo assim, necessita de
preposição. O vocábulo “vontade”, no contexto em que se encontra, necessita da preposição “de”. O
verbo “afeta” é transitivo direto, não precisa, portanto, de preposição.
Questão 09 – Gabarito mantido.
A expressão “ainda que” estabelece ideia de concessão, desse modo, apenas a alternativa A está
correta, mantendo-se o gabarito preliminar.
Questão 11 – Gabarito mantido.
O período analisado é simples, ou seja, possui apenas uma oração. Nesse caso, há apenas oração
absoluta, pois orações coordenadas e subordinadas só existem em períodos compostos. Sendo assim,
mantém-se o gabarito preliminar da questão.
Questão 13 – Gabarito alterado para letra A.
A primeira pergunta não é respondida pelo texto, pois não há informação sobre o tempo exato,
conforme linhas 51 e 52. A segunda pergunta é respondida pelo texto na linha 12. A terceira pergunta
não é respondida pelo texto, pois nele é mencionado o que motivou nossos ancestrais a saírem das
suas cavernas em busca de alimentos e reprodução. Sendo apenas a pergunta II respondida pelo
texto, altera-se o gabarito preliminar da questão.
Questão 14 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está incorreta, pois somente “elétrico” possui encontro consonantal (tr). A alternativa
“B” está incorreta, pois somente “caminhos” possui dígrafo (nh). A alternativa “C” está correta, pois
“caminhos” possui dígrafo consonantal (nh). A alternativa “D” está incorreta, pois “elétrico” possui
encontro consonantal perfeito, ou seja, na mesma sílaba. A alternativa “E” está incorreta, pois nenhuma
das palavras possui encontro vocálico.
Questão 15 – Gabarito mantido.
A primeira afirmativa é falsa, pois “característica” é acentuada pela regra das proparoxítonas, já
“responsável”, pela regra das paroxítonas. A segunda afirmativa é falsa, pois “daí” é acentuada por ter
a segunda vogal do hiato a letra “i”. A terceira afirmativa é verdadeira, pois somente “responsável” é
uma palavra paroxítona.
Questão 17 – Gabarito mantido.
Analisando as frases uma a uma, vemos que:
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I – “mesmo” concorda em gênero e número com a palavra a que se refere, logo, deveria estar no
feminino, concordando com “Ela”.
II – “bastante”, neste contexto, significa “muitas”, logo, deverá estar no plural.
III – “anexas” concorda com “respostas” em gênero e número.
Assim sendo, fica mantido o gabarito preliminar da questão.
Questão 20 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está incorreta, pois “química” é proparoxítona e “provocar” é oxítona. A alternativa “B”
está correta, pois todas são paroxítonas. A alternativa “C” está incorreta, pois “mentais” é oxítona. A
alternativa “D” está incorreta, pois “cérebro” e “rápido” são proparoxítonas. A alternativa “E” está
incorreta, pois todas são oxítonas.
LEGISLAÇÃO
Questão 23 – Gabarito mantido.
A questão busca aferir o conhecimento do candidato em relação ao Estatuto do Idoso, quanto aos
direitos à saúde das pessoas idosas. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta
será feita pelo seu curador e não por tutor, razão pela qual a afirmativa I está incorreta (art. 17,
parágrafo único, I, do Estatuto do Idoso). Não há possibilidade de alguém ser tutor de uma pessoa
idosa, uma vez que é impossível a tutoria de pessoas maiores de 18 anos. As afirmativas II e III estão
corretas, visto que em conformidade com o disposto no art. 17, parágrafo único, II e III,
respectivamente, do Estatuto do Idoso. Assim, a alternativa a ser sinalizada como correta é a letra “C”,
motivo pelo qual fica mantido o gabarito preliminar.
Questão 24 – Gabarito mantido.
A questão busca aferir o conhecimento do candidato em relação às competências privativas da
Câmara dos Deputados, segundo o disposto na Constituição Federal. As alternativas “A”, “C”, “D” e “E”,
versam sobre competências privativas do Senado Federal, conforme preceitua o art. 52, V, VIII, IX, X,
respectivamente, da Constituição Federal, razão pela qual, as alternativas estão incorretas. A única
alternativa que apresenta uma competência privativa da Câmara dos Deputados é a letra “B” (art. 51, II,
da Constituição Federal), motivo pelo qual deve ser assinalada como correta. Assim, fica mantido o
gabarito preliminar.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 31 – Gabarito mantido.
Do segundo item, temos que uma condicional só é falsa quando V  F. Assim, Bruno é guarda
municipal e Carlos é guarda municipal também. O primeiro item será falso apenas se a primeira
proposição ser também verdadeira, dado que Carlos é guarda municipal. Logo, Amanda também é
guarda municipal. A última proposição somente será falsa de a primeira proposição ser falsa, dado que
a segundo é verdadeira. Logo, a única que não é guarda é a Daniela. Assim, Amanda, Bruno e Carlos
são guardas municipais e a única alternativa correta é A.
Questão 33 – Gabarito mantido.
Para calcular a média, temos que (36+35+50+44+35+56)/6 = 246/6 = 41. Logo, as alternativas A e D
estão incorretas. A moda é o valor mais frequente, logo a moda é 35 (único valor que tem frequência 2).
Logo, a alternativa C está incorreta. A mediana de um hall de dados com par dados é dada pela média
dos dois dados centrais, quando os dados forem ordenados (de forma crescente ou decrescente). Logo,
a mediana é a média de 36 e 40, isto é, a mediana é 38. Assim, apenas a alternativa E está correta.
Questão 36 – Gabarito mantido.
Nos primeiros 6 minutos, Gustavo irá percorrer 1400 metros (dado que, à velocidade de 14km/h,
percorre 14.000 metros em 60 minutos). Ao correr a uma velocidade de 12km/h, ele irá percorrer 1000
metros em 5 minutos (basta realizar uma regra de três). Assim, ele irá concluir a prova 2.400 metros
em 11 minutos. A única resposta correta é C.
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Questão 37 – Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato analise as alternativas, a fim de encontrar uma proposição lógica
composta verdadeira. Segundo a teoria de raciocínio lógica sobre os conectivos, temos que:
A alternativa A está incorreta, pois V  F = F.
A alternativa B está incorreta, pois “ou V, ou V” = F.
A alternativa C está incorreta, pois “V e F” = F.
A alternativa D está correta, pois “F se, e somente se, F” = V.
A alternativa E está incorreta, pois V  F = F.
Assim, a única alternativa que apresenta uma proposição lógica composta verdadeira é a alternativa de
letra D, ficando mantido o gabarito preliminar da questão.
Questão 38 – Gabarito mantido.
A probabilidade solicitada é dada por 5/8*4/7 = 20/56 = 10/28 = 5/14. Portanto, apenas a alternativa E
está correta.

CONHECIMENTO ESPECÍCIFO DO CARGO
GUARDA CIVIL
Questão 56 – Gabarito mantido.
A alternativa dada como correta é a redação exata constante no artigo 6°, parágrafo 3°, da Lei n.°
10.826/2003. Frise-se que a redação do artigo foi alterada pela Lei n.° 10.884/2004. Deste modo, fica
mantido o gabarito preliminar da questão.

Município de Bento Gonçalves / RS, 21 de junho de 2022.
Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
________________________
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