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MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2022 
 

AVISO Nº 10 – DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de São Leopoldo/RS, juntamente com a Fundação La Salle, TORNAM 
PÚBLICO, por este Aviso, o que segue: 

 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
 A questão solicita ao candidato a mudança de “efeitos” para “efeito”. Dessa forma, será necessário 
alterar “os” e “vão”. Sendo apenas duas palavras que sofreriam mudança, apenas a letra C está 
correta, mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A questão solicita a indicação das afirmações INCORRETAS. Assim temos:  
A primeira afirmação está incorreta, pois – no último parágrafo do texto – é informado que com 
frequência as crianças são desacreditadas ao relatarem o que sofreram. 
A segunda afirmação está incorreta, pois – de acordo com a linha 13 – o levantamento foi realizado em 
noventa e seis países.  
A segunda afirmação está incorreta, pois – conforme a linha 03 – o crime chocou o país. 
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação aos direitos dos servidores 
públicos municipais, consoante dispõe a Lei Orgânica do Município de São Leopoldo. As afirmativas I e 
III estão corretas, uma vez que de acordo com o disposto no art. 179, I e III, respectivamente, do 
referido diploma legal. A afirmativa II está incorreta, visto que em desacordo com o disposto no art. 
179, XII, a, da Lei Orgânica Municipal. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “D”. 
O enunciado da questão, menciona de maneira expressa, que o conteúdo abordado é a Lei Orgânica 
do Município de São Leopoldo, não cabendo analogias com outras legislações. Assim, fica mantido o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao treinamento e formação, 
segundo o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Poder Executivo de São Leopoldo. 
As alternativas “A”, “C”, “D” e “E” estão incorretas, pois se encontram em desacordo com o disposto 
nos incisos do art. 44, bem como no regulado pelo art. 45, do referido diploma legal. A alternativa  “B” 
está correta, visto que se encontra em consonância com o disposto no art. 46, do Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Poder Executivo de São Leopoldo. O enunciado da questão menciona 
treinamento e formação, que está abrangido no Capítulo VIII, que contempla os arts. 43 a 46, da 
referida legislação. Ademais, a alternativa “C” não pode ser considerada como correta, uma vez que o 
conceito correto é integração e não formação, como constou na alternativa. Destarte, fica mantido o 
gabarito preliminar. 
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Questão 16 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao Conselho Administrativo de 
acordo com o disposto no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município 
de São Leopoldo. As afirmativas I, II, III estão corretas, visto que em consonância com o disposto no 
art.12, XV, XIII e VI, respectivamente, do referido diploma legal, in verbis: 
“Art. 12 Compete ao Conselho Administrativo:  
(…) 
VI - opinar e aprovar sobre a contratação de agentes financeiros, a celebração de contratos, convênios 
e ajustes, bem como sobre a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias 
contábeis e estudos atuariais ou financeiros;  
[…] 
XIII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado;  
[…] 
XV - apreciar e aprovar a Política Anual de Investimentos;  
[…]” 
Dessa forma, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “E”. 
Ademais, não cabem analogias extensivas em relação ao enunciado, pois é claro ao que pede. Assim, 
fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
O enunciado deixa claro que são duas progressões aritméticas e ambas estão corretamente denotadas 
e separadas. Expandindo as progressões, temos as seguintes sequências: (4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 
28, 31, 34, 37, 40, ...) e (-11, -3, 5, 13, 21, 29, 37, 45, ...). Logo, a única alternativa que contém um 
número que aparece em ambas sequências é E) 37.    
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
Primeiramente, é importante observar que a razão entre o número de acidentes de trânsito e o número 
de habitantes é dada pela divisão do número de acidentes de trânsito pelo número de habitantes (não 
se pode dividir o contrário, pois estaríamos comparando uma outra razão). As razões solicitadas para 
comparação são dadas na tabela abaixo: 
 

Cidade Número de acidentes no trânsito População  Razão 

X 600 200.000 
 

Y 250 50.000 
 

Z 45 10.000 
 

W 400 100.000 
 

K 120 25.000 
 

 
Assim, a cidade que apresentou menor razão foi a cidade X. Logo, apenas a alternativa A está correta. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Basta resolver a regra de três, tendo a atenção de que 100% é o número de condutores em 2020: 
X – 100% 
490 – 35% 
X = 1400 
Logo, em 2021, como houve um aumento de 490, a cidade tinha 1400 + 490 = 1890 condutores. 
Assim, a única alternativa correta é D. 
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Questão 26 – Gabarito mantido. 
O conteúdo de análise combinatória está previsto neste edital e o cálculo de anagramas é uma 
aplicação direta deste conteúdo. 
A alternativa “A” está incorreta, pois AMOR apresenta 4! = 24 anagramas. 
A alternativa “B” está incorreta, pois CARRO apresenta 5!/2! = 60 anagramas, dado que possui 2 
repetições. 
A alternativa “C” está correta, pois MULTA apresenta 5! = 120 anagramas. 
A alternativa “D” está incorreta, pois GUARDA possui 6!/2! = 360 anagramas, dado que possui 2 
repetições.  
A alternativa “E” está incorreta, pois FISCAL apresenta 6! = 720 anagramas. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Temos que 88/53 é aproximadamente igual a 1,66, o que corresponde a um aumento de 66% 
aproximadamente. Logo, apenas a alternativa E está correta. A questão solicita um valor aproximado e 
está de acordo com as regras de aproximação de números reais. 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria dos conjuntos, a situação pode ser representada pelo diagrama: 
 

 
 

Logo, 120 inscreveram-se apenas no concurso C. Assim, a única alternativa correta é A. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Pelo enunciado, sabemos que as idades das três mulheres são 30, 30 e 26 anos, dado que a moda é 
30 anos e uma delas tem 26 anos. Mas não sabemos quem tem qual idade.  
A alternativa “A” está incorreta, pois, se Bruna tem 30 anos, Ana pode ter 30 ou 26 anos. Assim, esta 
não é obrigatoriamente verdadeira.  
A alternativa “B” está incorreta, pois pode ser que Ana tenha 26 anos e, neste caso, Bruna e Carla 
teriam 30 anos e a disjunção exclusiva é F, quando V-V.  
A alternativa “C” está incorreta, pois não podemos deduzir a idade específica de cada uma.  
A alternativa “D” está correta, pois, pelo menos uma delas terá 30 anos.  
A alternativa “E” está incorreta, pois não é uma proposição lógica composta, tão pouco é verdadeira. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao cobrar a redação da Lei n.° 13.022/2014, não cabendo analogias 
extensivas a outras legislações. Ademais, apenas a alternativa “D” está correta, pois corresponde aos 
requisitos constantes no artigo 10 da Lei n.° 13.022/2014. Mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
A questão exige conhecimento acerca do disposto no parágrafo segundo do artigo 9° da Lei n.° 
13.675/2018, que dispõe que são integrantes operacionais do SUSP a polícia federal,a polícia 
rodoviária federal, as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as guardas 
municipais, os órgãos do sistema penitenciário, os institutos oficiais de criminalística, medicina legal e 
identificação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), as secretarias estaduais de 
segurança pública ou congêneres, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a 
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Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad), os agentes de trânsito e a guarda portuária. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 44 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, B, D e E estão incorretas, pois estão em desacordo com o que descreve o crime de 
tortura, previsto no artigo 1°, Lei n.° 9.455/1997. Ademais, a questão é clara no que se pede, não 
apresentando prejuízos de entendimento ou resolução. Sendo apenas a alternativa “C” correta, 
mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
Analisando as assertivas, temos a alternativa “A” incorreta, pois contraria o disposto no artigo 4° da Lei 
de Contravenções Penais (Dec-Lei 3.688/1941).   
A alternativa “B” está correta, pois condiz com o disposto no artigo 4° da Lei de Contravenções Penais 
(Dec-Lei 3.688/1941).   
A alternativa “C” está incorreta, pois contraria o disposto no caput do artigo 6° da Lei de Contravenções 
Penais (Dec-Lei 3.688/1941).   
A alternativa “D” está incorreta, pois não prevê a pena de multa, prevista no inciso II do artigo 5° da Lei 
de Contravenções Penais (Dec-Lei 3.688/1941).   
A alternativa “E” está incorreta, pois contraria o disposto no artigo 6°, parágrafo segundo, da Lei de 
Contravenções Penais (Dec-Lei 3.688/1941).   
Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 

 
 
 
 

Município de São Leopoldo / RS, 02 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

     
 

Ary Jose Vanazzi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 


