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MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO/RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2022  
 

EDITAL Nº 07/2022 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Nova Bassano/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 – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito anulado. 
A afirmativa I está correta, pois “inquérito” e “telefônico” são proparoxítonas e todas são acentuadas. 
A afirmativa II está incorreta, pois “aldeídos” é acentuada pela regra do hiato. 
A afirmativa III está correta, pois o verbo “vêm” está conjugado na terceira pessoa do plural, 
concordando com “os profissionais de saúde”. Não havendo alternativa que contemple apenas as 
assertivas I e III, anula-se a questão.   
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A oração principal inicia com verbo de ligação e não possui sujeito. Logo, a oração subordinada 
substantiva será classificada como subjetiva, ficando mantido o gabarito da questão. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
Observando as orações vemos que: 
Em 1, o “que” introduz uma oração subordinada substantiva. Assim sendo, é uma conjunção integrante.  
Em 2, o “que” introduz uma oração subordinada adjetiva. Assim sendo, é um pronome relativo.  
 
 
Legislação 
 
Questão 14 – Gabarito anulado 
O enunciado da questão é claro ao determinar que fosse assinalada a alternativa incorreta. Desse 
modo, considerando possibilidade de duas alternativas incorretas, anula-se a questão. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 
O item II da questão estabelece que a aposentadoria por invalidez “DEVE ser precedida de auxílio 
doença [...]”. A Lei Municipal N.º 1.715/2005, em seu Art. 25, §1º, no entanto, determina que “a 
aposentadoria por invalidez, quando for o caso, será precedida de auxílio-doença [...]”, ou seja, não 
determinando sua obrigatoriedade. Assim, o item apresentado na questão está em total 
desconformidade com as disposições legais referidas, de modo que, sob nenhuma hipótese pode ser 
considerado correto. Os itens I, III e IV estão corretos, mantendo-se o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 20 – Gabarito alterado para C 
Considerando o disposto no Art. 26 da Lei Municipal N.º 1.715/2005, conforme a seguir transcrito, 
observados os cálculos mencionados no Art. 52 dessa Legislação, o segurado será automaticamente 
aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com 70 anos de idade: 
“Art. 26 O segurado será automaticamente aposentado aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, observado quanto ao cálculo, o disposto no art. 52.” 
Em sendo assim, o gabarito da questão deve ser ALTERADO para letra C. 
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Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 

De acordo com o enunciado, temos que                                     
           
Portanto, as dimensões do terreno de Leonardo são 11m por 30 metros.  

Logo, a área do terreno de Leonardo é               
Portanto, apenas a alternativa B está correta. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 

Basta verificar que       e       . Logo, a razão é              Como     , a razão é 
igual a 15   Assim, a única alternativa correta é E.  
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 

Temos que   é falsa, pois      e   é verdadeira. Assim, temos que: 
 
A alternativa A é falsa, pois        
A alternativa B é falsa, pois        
A alternativa C é falsa, pois        
A alternativa D é verdadeira, pois        
A alternativa E é falsa, pois        
 
Assim, a alternativa correta é D e o gabarito original deve ser mantido. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Como o segundo item é falso, temos que Natália mora em Nova Bassano e Pedro também mora em 
Nova Bassano. Assim, do primeiro item, como uma disjunção exclusiva só é falsa quando ambos 
valores lógicos são iguais, temos que Miguel também mora em Nova Bassano.  
Portanto, apenas a alternativa E está correta. 
Obs: O caso “Ou..., ou...” é uma disjunção exclusiva, o que é diferente do conectivo lógico “... ou ...” 
que é uma disjunção (inclusiva). 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGOS 
 
 
Enfermeiro de Estratégia da Saúde da Família 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Conforme bibliografia recomendada no edital (Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica. 
Atenção ao pré-natal de baixo risco. Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção 
Básica, n° 32. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf), a atenção 
em planejamento familiar, NÃO contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil na 
medida em que “Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros 
métodos anticoncepcionais”, mas SIM na medida em que Diminui o número de ligaduras tubárias por 
falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais. 
 
 
Nutricionista 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão refere-se à descrição da diretriz de Organização da Atenção Nutricional, 
sendo a alternativa B a única correta de acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(página 26). A informação I se tratada da descrição da diretriz de Vigilância alimentar e nutricional 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
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(página 36), e a informação III é a descrição da diretriz de Promoção da alimentação adequada e 
saudável (páginas 31-2). 

 
 
 
 

Município de Nova Bassano/RS, 01 de novembro de 2022. 
 

 
 
 

     
 

Ivaldo Dalla Costa 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 
 


