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MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 
 

AVISO Nº 12 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Nova Bassano, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o 
que segue: 
 
 
1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS 

DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
Legislação 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão menciona a Constituição Federal e não o Código Civil Brasileiro. Além do 
mais, o Código Civil Brasileiro não faz parte dos conteúdos programáticos do presente edital. A 
questão está em conformidade com o art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal de 1988. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O enunciado e a afirmativa correta estão em conformidade com o art. 23, do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Nova Bassano, não cabendo outras analogias na presente questão. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Segundo a lógica, as proposições I e III são equivalentes, enquanto a proposição II não possui 
nenhuma relação estrutural com as proposições I e III.  
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
O número de anagramas é dado por 6!/(2!2!) = 180 anagramas. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Uma proposição condicional será falsa apenas quando a hipótese for verdadeira e a conclusão for 
falsa, portanto, quando p for verdadeira e q for falsa.  
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Segundo o enunciado, temos que Probabilidade de ganhar = 0,6. Probabilidade de perder = 0,25. Logo, 
Probabilidade de (Ganhar 1ª e Perder a 2ª ou Ganhar a 2ª e Perder a 1ª) = Probabilidade de (Ganhar 
1ª e Perder a 2ª) + Probabilidade de (Ganhar a 2ª e Perder a 1ª) = 0,6.0,25 + 0,6.0,25 = 0,3 = 30%. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
 
Agente Administrativo  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa “B” está correta porque em relação aos sistemas, o autor CHIAVENATO, Idalberto, no 
livro Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014 afirma que as 
organizações são sistemas abertos pois sofrem influência do ambiente externo e também o 
influenciam. A alternativa “C” não é a correta, pois na página 47, o autor indica que para poder 
funcionar um sistema precisa dos seguintes parâmetros: entradas ou insumos (inputs), operação ou 
processamento, saídas ou resultados (outputs), retroação ou retroalimentação 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – TURNO MANHÃ 
 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito anulado. 
Há duas alternativas que podem ser consideradas corretas.  
 
Questão 07 – Gabarito alterado para B. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
Por se tratar de uma prova de língua portuguesa, as palavras aqui analisadas estão abordadas dentro 
dos aspectos linguísticos da língua e não sob a perspectiva do direito, logo, conforme verificamos em 
dicionários (base de nossa língua), encontramos a definição para “prova”: “Aquilo que demonstra a 
veracidade de uma afirmação ou de um fato; confirmação, comprovação, evidência”. (grifo nosso). 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
“Segundo” é uma conjunção subordinativa proporcional, sendo – portanto – possível sua substituição 
por “Consoante”. 
 
 
Legislação 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A questão versa sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, presente nos conteúdos programáticos do 
edital. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
A CLT versa que se trata do trabalhador e não do empregador. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Segundo a análise combinatória, o número de maneiras distintas da escolha para tal situação é dado 
por 5!.2 = 120.2 = 240 maneiras. Além disso, o enunciado está claro no que foi solicitado. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Segundo os cálculos dos juros compostos, obtemos um montante de R$ 5.202,00. Portanto, os juros 
foram de R$ 202,00. 
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Questão 27 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria dos conjuntos, 70 pessoas gostam das duas estações. Portanto, 10% das pessoas 
dessa pesquisa gostam de ambas as estações. 
 
Questão 28 – Gabarito anulado. 
Há um erro material de digitação na inserção do pronome relativo “que” na alternativa correta.  
 
Questão 30 – Gabarito anulado. 
Houve equívoco na digitação do enunciado da questão. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – TURNO TARDE 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
A vírgula após “Em âmbito nacional”, na linha 25, indubitavelmente marca a antecipação de um adjunto 
adverbial. Conforme a norma gramatical da língua portuguesa, tal antecipação deve ser assinalada, na 
escrita formal, com emprego de vírgula. A questão está de acordo com os conceitos e regras que se 
encontram na bibliografia indicada no edital. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Como a proposição do enunciado é falsa, a sua negação “todos os surfistas não gostam de neve” é 
verdadeira. Segue que os itens I e III são verdadeiros, I por estar contida nessa negação e III por 
equivalência. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 

Segundo a teoria dos juros compostos, temos que: 
 

3.417,75 = C.(1,05)2  C = 3.100 
 

Questão 30 – Gabarito mantido. 
De acordo com o enunciado, temos que: 
 
80 funcionários  52 terceirizados e 28 públicos 
80 funcionários  36 mulheres e 44 homens 
52 terceirizados  34 terceirizados homens e 18 terceirizados mulheres 
36 mulheres  18 trabalham na parte terceirizada e 18 na pública. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR  
 
 
Assistente Social 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Não se preconiza ações de aceitação. Pelo contrário, sugere-se o constante embate ao contexto 
político e econômico contemporâneo. 
A profissão é convidada a manter seus princípios éticos políticos, fazendo valer a garantia dos direitos 
sociais instituídos. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A alternativa III está incorreta, uma vez que, na perspectiva de Iamamoto, o Estado tem, cada vez 
mais, se afastado dos investimentos no campo social. Na lógica neoliberal, temos o Estado mínimo em 
investimentos sociais. 
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Questão 38 – Gabarito mantido. 

O item I é falso, conforme consta no Código de Ética. O correto seria participação na 
elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e não atribuição prerrogativa. Atribuição 
prerrogativa é aquela condizente a algo que somente o profissional poderia 
desenvolver/implementar. No caso de elaboração e gerenciamento de políticas sociais, tantas 
outras áreas contribuem para esta gestão.  
 
 
Farmacêutico 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para E. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. A Resolução nº 596 de 21 de 
fevereiro de 2014, dispõe sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Em seu capítulo II, artigo 
11, incisos I, IV e VII, estão descritos os direitos do farmacêutico e não deveres como citado nas 
afirmativas da questão em análise. 
 
 
Fiscal de Meio Ambiente 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
De acordo com a Legislação citada as assertivas I, II e III estão corretas. 
No que se refere ao texto do enunciado, a palavra “diretrizes” é parte do título do Decreto. O enunciado 
não afirma que as assertivas são diretrizes nacionais. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
 
O conteúdo em que se baseia a questão está previsto nos “Conteúdos programáticos” que constam no 
Edital, em especial em: Conceitos ambientais. Preservação e conservação ambiental. Serviços 
ambientais. Caracterização e recuperação de áreas degradadas. Legislação ambiental atinente. 
Também consta no Edital, em “Bibliografia sugerida” a Legislação (DECRETO Nº 7.830, DE 17 DE 
OUTUBRO DE 2012) que trata do tema. 
A afirmativa II está conforme a Normativa n° 04, de 13 de abril de 2011/IBAMA. 
 
 
Pedagogo 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
É de responsabilidade do professor elaborar e aplicar o plano de aula e não do Supervisor Escolar. 
Contudo, é atribuição do Supervisor Escolar acompanhar as práticas pedagógicas realizadas dentro da 
escola. 
 
 
Professor de Educação Infantil 
 
Questão 37 – Gabarito alterado para B. 
Quando a criança ainda não estabelece uma relação de traço-gesto é denominada Garatuja 
Desordenada, portanto, a ordem correta de preenchimento dos parênteses é 3-1-2.  
 
 
Psicólogo 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Conforme a resolução 07/2003 “A Declaração e o Parecer psicológico não são documentos 
decorrentes da avaliação Psicológica, embora muitas vezes apareçam desta forma” (p. 5). O atestado 
“É um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, 
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o solicita” (p. 6) e deve expor: “- Registro do nome completo do psicólogo, sua inscrição no CRP e/ou 
carimbo com as mesmas informações” (p. 6). 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
No enunciado da questão o transtorno é mencionado no plural, sugerindo haver mais de um transtorno 
específico de aprendizagem. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais – DSM 5 (2014), há um transtorno específico de aprendizagem, com os respectivos 
especificadores.  

 
 
 
 
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO-RS, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 

  
Ivaldo Dalla Costa, 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 


