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MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 125/2022 
 

EDITAL Nº 299/2022 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Uruguaiana/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 – NÍVEL ESCOLAR MAGISTÉRIO/SUPERIOR – TURNO MANHÃ 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Multiplicando a segunda linha do sistema de equações por -2 e somando-se as equações, temos: 

 
         
      

    
         

           
                      

Portanto, apenas a alternativa B está correta. 
OBS: Note que a segunda equação do sistema é uma diferença e não uma soma. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR MAGISTÉRIO/SUPERIOR – TURNO TARDE 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação a remédio constitucional previsto 
na Carta Magna. O conteúdo programático abordado na questão está previsto no edital de abertura do 
certame, qual seja:  
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. O enunciado apresentado é claro no que pede, não 
havendo que se falar em dubiedade, uma vez que não encontrada dificuldade no seu entendimento, 
compreensão e interpretação, sendo que o mesmo ocorre com as alternativas.  O conceito do remédio 
constitucional transcrito no enunciado da questão é o Habeas-data, nos moldes do art. 5º, LXXII, a e b, 
da Constituição Federal, in verbis: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (…) LXXII – conceder-se-á "habeas-
data": 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;  
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo;(…).  
Assim, as alternativas de letras “B”, “C”, “D” e “E” estão incorretas, devendo ser assinalada como 
correta a alternativa de letra “A”. Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação aos requisitos para concessão 
de uso, sob pena de nulidade, de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. 
O conteúdo programático abordado na questão é a Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, presente 
no edital de abertura do certame, não havendo que se falar em irregularidade no enquadramento do 
questionado. As afirmativas II e III estão corretas, uma vez que em consonância com o disposto no art. 
15, § 1º, I e II, respectivamente, da Lei Orgânica. A afirmativa I está incorreta, uma vez que diverge do 
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disposto no art. 15, § 1º, III, do referido diploma legal. Dessa forma, a alternativa a ser assinalada como 
correta é a letra “C”, razão pela qual fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
Como Carla terminou a corrida na posição 21, 20 corredores ficaram à frente dela. Assim, 20x3 = 60 
maratonistas ficaram atrás de Juliana. Podemos chamar de N o número de maratonistas que ficaram à 
frente de Juliana, e 2N o número de maratonistas que ficaram atrás de Carla. Assim, ao todo, 
participaram dessa maratona         maratonistas (os que ficaram à frente de Carla, Carla e os 

que ficaram atrás de Carla). Por outro lado, o número de maratonistas também é igual a     
   maratonistas (os que ficaram à frente de Juliana, Juliana e os que ficaram atrás de Juliana). Logo, 
         =        
Como N = 40, o número de maratonistas é 20 + 1 + 2.40 = 101. Alternativa E. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede, informando que o total de avaliações a serem 
corrigidas é 320. Como no dia de planejamento a professora corrigiu 20% das avaliações, tem-se que 
320 . 0,2 = 64 avaliações foram corrigidas, restando 320 – 64 = 256 avaliações para corrigir após as 
férias. Como após as férias ela corrigiu mais 50%, tem-se 256.0,5 = 128. Logo, 256 – 128 = 128 
avaliações ainda precisam ser corrigidas. Sendo assim, a alternativa de letra B é a correta, ficando 
mantido o gabarito da questão. 
 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A alternativa “B” está correta, pois considera como verdadeiras apenas as afirmativas que relacionam-
se acertadamente ao conceito de competências gerais da Educação Básica previsto na BNCC. Ao 
analisar as afirmativas, verificamos que: A primeira afirmativa é verdadeira, pois apresenta 
corretamente o conceito de competência previsto na BNCC. A segunda competência é falsa, pois as 
competências gerais da Educação Básica “[...] inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento 
didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e 
na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.”. A terceira afirmativa é verdadeira, pois a 
quinta competência da BNCC prevê “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.”. A quarta afirmativa, assim 
como a segunda, é falsa, pois as competências gerais estendem-se por toda a educação básica, não 
sendo substituídas pelos campos de experiência. Assim sendo, as afirmativas I e III estão corretas e 
fica mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 29 – Gabarito alterado para letra E. 
De acordo com o enunciado da questão, apenas a alternativa de letra “E” está correta, razão pela qual 
altera-se o gabarito preliminar.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – TURNO MANHÃ 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
Analisando os termos sublinhados e numerados do fragmento da questão vemos que o termo I é um 
advérbio de negação. O termo II é um substantivo. O termo III é um pronome demonstrativo. O termo 
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IV é um pronome indefinido. Das alternativas a que atende corretamente ao exposto é a letra B, ficando 
mantido o gabarito da questão.  
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação às medidas específicas de 
proteção, segundo o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em que pese não exista 
menção específica no enunciado sobre o artigo e parágrafo da Lei, não há nenhum outro parágrafo ou 
artigo nos mesmos termos do exigido na questão, com prazo diferente no Estatuto. Dessa forma, não 
prosperaram os argumentos apresentados. Assim, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o 
responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à 
autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em 
igual prazo, conforme preceitua o art. 101, § 8º, do refeito diploma legal, in verbis: 
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas:  
(…) 
§ 8º Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento 
familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério 
Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.  
(...) 
Destarte, a afirmativa a ser assinalada como correta é a letra “C”, razão pela qual fica mantido o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido.  
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação às classificações das categorias 
administrativas das instituições de ensino de acordo com o disposto na Lei nº. 9.394/1996. Inicialmente, 
ressalta-se, que o enunciado apresentado na questão é fechado, uma vez que menciona de maneira 
única e exclusiva o disposto na Lei nº. 9.394/1996, ou seja, não cabe traçar analogias sinonímias de 
palavras ou interpretações extensivas com outras legislações, visto que o conhecimento exigido é 
aquele expresso e literal do referido diploma legal. Ademais, o enunciado apresentado é claro no que 
pede, não havendo que se falar em dubiedade, uma vez que não encontrada dificuldade no seu 
entendimento, compreensão e interpretação, sendo que o mesmo ocorre com as afirmativas. Assim, as 
afirmativas II e III estão incorretas, visto que em desacordo com o disposto no art. 19, I e III, da Lei em 
comento, sendo que a afirmativa I está correta, pois de acordo com o disposto no inciso II, do art. 19, 
da referida Lei. Destarte, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “A”. Pelas razões acima 
expostas, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao processo legislativo do 
Município de Uruguaiana, segundo o disposto na Lei Orgânica Municipal. Inicialmente, ressalta-se, que 
o enunciado apresentado na questão é fechado, uma vez que menciona de maneira única e exclusiva 
o disposto na Lei Orgânica, no tópico processo legislativo (Seção V), ou seja, não cabe traçar 
analogias ou interpretações extensivas com outros dispositivos ou outras legislações, visto que o 
conhecimento exigido é aquele expresso e literal do referido diploma legal. Ademais, o enunciado 
apresentado é claro no que pede, não havendo que se falar em dubiedade, uma vez que não 
encontrada dificuldade no seu entendimento, compreensão e interpretação, sendo que o mesmo ocorre 
com as alternativas. O conteúdo programático abordado na questão é a Lei Orgânica do Município de 
Uruguaiana, presente no edital de abertura do certame, não havendo que se falar em irregularidade no 
enquadramento do questionado. O enunciado solicita, de acordo com disposição expressa na Lei 
Orgânica do Município de Uruguaiana, qual das disposições apresentadas não está compreendida pelo 
processo legislativo. De acordo com o disposto no art. 76, da Lei em comento, as alternativas “A”, “C”, 
“D” e “E” estão compreendidas pelas disposições dos incisos I, II, III e V, do artigo mencionado, 
respectivamente. Dessa forma, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “B”, razão pela 
qual fica mantido o gabarito preliminar. 
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Questão 14 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao disposto no Plano Municipal 
de Educação do Município de Uruguaiana. O enunciado apresentado é claro no que pede, não 
havendo que se falar em dubiedade, uma vez que não encontrada dificuldade no seu entendimento, 
compreensão e interpretação, sendo que o mesmo ocorre com as alternativas apresentadas. 
Questiona-se, pelo menos quantas conferências municipais de educação serão realizadas até o final 
do decênio do Plano Municipal de Educação e do Plano Nacional de Educação. De acordo com o 
disposto no plano Municipal de Educação do Município de Uruguaiana serão duas, conforme previsão 
expressa no art. 5º, in verbis: 
“Art. 5º O Município realizará, pelo menos, 2 (duas) conferências municipais de educação até o final do 
decênio do Plano Municipal de Educação e do Plano Nacional de Educação, com o objetivo de avaliar 
a execução das respectivas Leis.(...)” 
Assim, as alternativas de letras “B”, “C”, “D” e “E” estão incorretas, devendo ser assinalada como 
correta a alternativa de letra ”A”. Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao instituto da recondução, de 
acordo com o  
Regime Jurídicos dos Servidores Públicos do Município de Uruguaiana. Os argumentos apresentados 
em recurso  
versam sobre situações diversas ao do mérito da questão, visto que são contestados comportamentos. 
Da análise da questão e das alternativas não foi constatado equívoco ou irregularidade, visto que a 
alternativa “B” está em consonância com o disposto no art. 27, do referido diploma legal, sendo que as 
alternativas “A”, “C”, “D” e “E” estão incorretas, uma vez que divergem do disposto no referido artigo. 
Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “B”, razão pela qual fica mantido o gabarito 
preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
A imagem está disponível no site do Banco Central do Brasil em 
https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasemitidas. Para resolução, bastava ser possível 
reconhecer os valores das 4 cédulas apresentadas. Portanto, a questão possui elementos suficientes 
para a sua resolução. Tendo pelo menos uma cédula de cada tipo, certamente Amanda tem já R$ 
37,00 (uma de R$ 2,00, uma de R$ 5,00, uma de R$ 10,00 e uma de R$ 20,00). Para fechar mais R$ 
12,00 com apenas 2 cédulas, ela precisa ter, obrigatoriamente, mais uma de R$ 2,00 e mais uma de 
R$ 10,00. Logo, Amanda tem: 2 notas de R$ 2,00, 1 nota de R$ 5,00, 2 notas de R$ 10,00 e uma nota 
de R$ 10,00. Assim, apenas a alternativa E está correta. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
Para resolução da questão, é necessário que o candidato resolva uma equação do primeiro grau e 
tenha conhecimentos sobre o cálculo de média (ambos conteúdos previstos neste edital). Denotando 

por x a nota da primeira prova, temos que 
       

 
          Logo, na segunda prova Marcos tirou 

4*1,75 = 7,0. Assim, a única resposta correta é D. 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
A razão dada no enunciado não é um número aproximado, mas sim um número exato. Portanto, não 
há algum arredondamento de valores nesta questão. A razão entre os aprovados e os reprovados é 
igual a 0,2, isto é 2/10. Portanto a razão de aprovados em relação ao total de candidatos é de 2/12. 

Assim, o número de aprovados é dado por 
 

   
 

 

  
        Logo, apenas a alternativa A está 

correta. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido.  
A questão está corretamente elaborada, dado que os 100 alunos estão distribuídos no diagrama, o qual 
é limitado por formas geométricas fechadas. O número de alunos que gostam de matemática, mas não 
sabem falar espanhol é B – A. Logo, apenas a alternativa B, 25 alunos, é a correta.  

https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasemitidas
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A alternativa “E” está correta, pois apresenta o único parâmetro que não está relacionado diretamente 
à construção do Projeto Político-pedagógico e sim ao regimento escolar. Segundo as Diretrizes (p. 
2013, p. 51), “o regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição; da relação da gestão 
democrática com os órgãos colegiados; das atribuições de seus órgãos e sujeitos; das suas normas 
pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, e a mobilidade do escolar; e dos direitos e 
deveres dos seus sujeitos: estudantes, professores, técnicos, funcionários, gestores, famílias, 
representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas.” Em relação às demais alternativas, 
alinham-se ao exposto nas Diretrizes: 
Reconhecendo o currículo como coração que faz pulsar o trabalho pedagógico na sua 
multidimensionalidade e dinamicidade, o projeto político-pedagógico deve constituir-se: 
I – do diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizado no espaço 
e no tempo; (alternativa A) 
II – da concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar; 

(alternativa B) 
III – da definição de qualidade das aprendizagens e, por cI – do diagnóstico da realidade concreta dos 
sujeitos do processo educativo, contextualizado no espaço e no tempo; 
IV – de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa 
(SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos resultantes das avaliações em rede nacional e outras; 
pesquisas sobre os sujeitos da Educação Básica), incluindo resultados que compõem o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e/ou que complementem ou substituam os 
desenvolvidos pelas unidades da federação e outros; 
V – da implantação dos programas de acompanhamento do acesso, de permanência dos estudantes e 
de superação da retenção escolar; (alternativa C) 
VI – da explicitação das bases que norteiam a organização do trabalho pedagógico tendo como foco os 
fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa (órgãos colegiados, de 
representação estudantil e dos pais). (alternativa D) 
Assim sendo, a alternativa que atende ao solicitado no enunciado da questão é a letra E, ficando 
mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão solicita que o candidato identifique a alternativa INCORRETA em relação ao 
disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica sobre a Educação Especial 
e a inclusão de estudantes na Educação Básica. A alternativa de letra “B” atende ao solicitado, pois 
apresenta uma informação falsa a respeito do que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais da Educação Básica. No art. 42 da Resolução nº 7/2010, é previsto que “O atendimento 
educacional especializado aos alunos da Educação Especial será promovido e expandido com o apoio 
dos órgãos competentes. Ele não substitui a escolarização, mas contribui para ampliar o acesso ao 
currículo, ao proporcionar independência aos educandos para a realização de tarefas e favorecer a sua 
autonomia, conforme Decreto nº 6.571/2008, Parecer CNE/CEB nº 13/2009 e Resolução CNE/CEB nº 
4/2009”. As demais alternativas estão incorretas, pois apresentam afirmações verdadeiras em relação 
ao que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica a respeito da 
Inclusão Escolar. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – TURNO TARDE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
O item III apresenta erro de concordância do verbo EXISTIR, o qual está anteposto ao sujeito a que se 
refere. Deste modo, apenas os itens I e IV estão corretos, ficando mantido o gabarito preliminar da 
questão.  
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à instituição de impostos 
municipais, segundo o disposto na Lei Orgânica Municipal. Inicialmente, ressalta-se, que o enunciado 
apresentado na questão é fechado, uma vez que menciona de maneira única e exclusiva o disposto na 
Lei Orgânica, ou seja, não cabe traçar analogias ou interpretações extensivas com outros dispositivos 
ou outras legislações, visto que o conhecimento exigido é aquele expresso e literal do referido diploma 
legal, não cabendo discutir a sua constitucionalidade. Ademais, o enunciado apresentado é claro no 
que pede, não havendo que se falar em dubiedade, uma vez que não encontrada dificuldade no seu 
entendimento, compreensão e interpretação, sendo que o mesmo ocorre com as alternativas. O 
conteúdo programático abordado na questão é a Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, presente 
no edital de abertura do certame, não havendo que se falar em irregularidade no enquadramento do 
questionado. 
 Questiona-se qual imposto não pode ser instituído pelo município de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal. Verifica-se que os impostos mencionados nas alternativas “A”, “B”, “C” e “E”, podem ser 
instituídos pelo município, visto que elencados no rol do art. 110, I, II, III e IV, respectivamente, do 
referido diploma legal. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “D”, visto que não 
está elencado no rol do art. 110, da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, fica mantido o gabarito 
preliminar. 
 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A alternativa “E” está correta, pois indica de forma adequada às dimensões básicas da avaliação no 
ambiente educacional previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Segundo o 
documento, no item 2.6.2 Avaliação, “Muitas são as formulações que tratam da avaliação. No ambiente 
educacional, ela compreende três dimensões básicas: I – avaliação da aprendizagem; II – avaliação 
institucional interna e externa; III – avaliação de redes de Educação Básica.” (p. 51). Diante do exposto, 
fica mantido o gabarito da questão.  
 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍCIFO POR CARGO 
 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
A reação entre bicarbonato de sódio e ácido clorídrico é tanto uma reação de dupla troca como de 
neutralização. Existem dois tipos de reações de neutralização, a parcial e a completa. A reação da 
questão é classificada como uma reação de neutralização parcial pois o bicarbonato neutraliza uma 
parte dos íons H+ do ácido. Com isso, a alternativa D também está correta, pois ao falarmos de reação 
de neutralização estamos englobando tanto as reações parciais como a totais. Desta forma, por 
existirem duas respostas corretas, o gabarito está anulado. 
 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão se refere ao conteúdo programático “O objeto de estudo e as especificidades da Educação 
Física Escolar”. Seguindo legislação e documentos orientadores do âmbito nacional, depreende-se que 
o conteúdo compõe o objeto de estudo da Educação Física escolar. Atento ao fato de que o conteúdo 
para a elaboração da questão consta no capítulo 2 da obra cuja bibliografia é FINCK, Silvia Christina 
Madrid (Org.). Educação Física escolar: saberes, práticas pedagógicas e formação. Curitiba: 
InterSaberes, 2014. Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
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Execução: Fundação La Salle 

PROFESSOR ANOS FINAIS – HISTÓRIA  
 
Questão 34 – Gabarito mantido.  
O enunciado é claro no que se pede ao solicitar a leitura do texto apresentado para subsidiar a escolha 
das afirmativas que estariam corretas, não cabendo trazer analogias extensivas ao proposto na 
questão. Deste modo, as afirmações I, II e III estão corretas e as afirmações IV e V estão incorretas. A 
alternativa que deveria ser assinalada é a letra A, ficando mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
 
 

 
 
 

Município de Uruguaiana/RS, 13 de setembro de 2022. 
 
 
 

Ronnie Peterson Colpo Mello 
Prefeito Municipal 
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