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MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA 03/2018
AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/RS, no uso de suas atribuições legais, 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 PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 05 – Gabarito mantido.
Dentre as alternativas apresentadas, apenas na linha 16 a partícula que é um pronome relativo, referindo-se
a componente nutricional.
Questão 13 – Gabarito mantido.
A resposta à questão deve se restringir a informações apresentadas no texto. De acordo com o texto, só é
possível afirmar que o Museu Nacional do Rio de Janeiro já foi residência de um rei e de dois imperadores.
As demais informações não estão corretas.
Questão 15 – Gabarito mantido.
Dentre as alternativas apresentadas, apenas a palavra irá (verbo) muda de classe morfológica (ira,
substantivo). O verbo incendiar, na primeira pessoa do presente do indicativo, é incendeio.
Questão 17 – Gabarito mantido.
A grafia correta, na primeira lacuna, é porquê (atenção ao artigo que antecede a expressão) e porque,
sinônimo de pois, na segunda lacuna.

LEGISLAÇÃO
Questão 27 – Gabarito mantido.
Conforme disposição do art. 32, VIII, da Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva da Câmara
Municipal autorizar o Prefeito a afastar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias.
Questão 28 – Gabarito mantido.
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal.
Questão 29 – Gabarito mantido.
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 80 da Lei Orgânica Municipal.
Questão 30 – Gabarito mantido.
Conforme disposto no art. 24, II, c, da Lei Orgânica Municipal, é vedado ao Vereador, desde a posse, ser
titular de mais de um cargo público ou mandato eletivo.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 34 – Gabarito mantido.
A questão pode ser resolvida através de um sistema de equações do primeiro grau, de onde se conclui que
o preço de A é R$ 1,75 e o preço de B é igual a R$ 1,50. Portanto, o preço unitário de A supera em R$ 0,25
o preço de B.
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Questão 38 – Gabarito mantido.
A referida questão solicita o cálculo da mediana e não da média. Dado o enunciado, nas condições
apresentadas, a maior mediana possível será 8,0.
Questão 39 – Gabarito mantido.
Suponhamos que a primeira afirmação seja falsa. Nesse caso, teríamos que as demais deveriam ser
verdadeiras. Porém, as duas últimas proposições são contraditórias, então não existe essa possibilidade.
Logo, a primeira afirmação não é falsa, mas sim verdadeira.
Suponhamos que a segunda afirmação seja falsa. Então, como as demais são verdadeiras, temos que a
caixa 1 é azul, a caixa 2 é vermelha e a caixa 3 é branca pela terceira afirmação. Mas isso contraria a
primeira proposição. Assim, não é possível esse caso.
Por fim, a terceira afirmação é falsa e as demais são verdadeiras. Assim, a caixa 1 é vermelha, a caixa 2 é
azul e a caixa 3 é branca.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO PÚBLICO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Questão 43 – Gabarito alterado para C.
De acordo com Marion (2015, p. 58) “O Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela
contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou
em qualquer data prefixada”. O Balanço Patrimonial é quando se obtém o equilíbrio: Ativo = Passivo +
Patrimônio Líquido ou Ativo – Passivo – Patrimônio Líquido.
Questão 44 – Gabarito mantido.
De acordo com Marion (2015, p. 86) no regime de competência a receita será contabilizada no período em
que for gerada, independente do seu recebimento. Assim, se a empresa vendeu a prazo em dezembro do
ano T1, para receber somente em T2, pelo regime de competência, considera-se que a receita for gerada
em T1; portanto, ela pertence (compete) a T1.
A despesa será contabilizada como tal no período em que for consumida, incorrida, utilizada, independente
do pagamento. Assim, se em 10 de janeiro de T2, a empresa pagar seus funcionários (que trabalharam em
dezembro de T1), a despesa compete a T1, pois nesse período ela incorreu efetivamente.
Já no regime de caixa, a receita será contabilizada no momento do seu recebimento, ou seja, quando entrar
dinheiro no caixa (encaixe). A despesa será contabilizada no momento do pagamento, ou seja, quando sair
dinheiro do caixa (desembolso).

ASSISTENTE DE ATIVIDADES CULTURAIS
Questão 51 – Gabarito anulado.
Não há alternativa passível de ser considerada correta.

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Questão 45 – Gabarito mantido.
A alternativa D está correta, visto que refere-se apenas à etapa oferecida em pré-escolas, e está
fundamentada no artigo 30, inciso II, da Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
apresenta redação idêntica:
“Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.”
Questão 52 – Gabarito anulado.
As afirmativas I e V poderiam induzir o candidato em erro.
Questão 54 – Gabarito mantido.
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O tema proposto no enunciado da questão é a importância dos bons hábitos alimentares e consta na relação
dos Conteúdos Programáticos previstos no Edital para o cargo em questão: “Cuidado à saúde. Incentivo à
alimentação saudável”.
Ainda, a bibliografia constante no edital é sugerida e não obrigatória.
Segundo o Item 7.1.8 do Edital:
“7.1.8 A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não
sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a Banca Examinadora utilizar também
outra referência bibliográfica na elaboração das questões objetivas.”
Questão 55 – Gabarito mantido.
A frase “As mães e os pais devem ter uma atenção especial para ganhar confiança e familiaridade com a
escola” está clara e correta, pois, nesse caso, “TER” apresenta-se como verbo transitivo direto, com o
sentido de “receber”. O verbo TER, segundo o Dicionário Priberam de Língua Portuguesa, em sua forma
transitiva, corresponde a “receber, obter, alcançar.” O Dicionário Online de Português também apresenta o
verbo TER na forma transitiva direta com o significado de “receber, passar a possuir.” Desta forma, a
expressão “devem ter” não torna a assertiva incorreta.
A interpretação da frase no contexto do tema abordado possibilita a indicação da assertiva como verdadeira.
Além disso, considerando todas as afirmativas da questão, a única alternativa passível de ser considerada
correta é a letra A.

CUIDADOR
Questão 41 – Gabarito mantido.
O enunciado e o gabarito estão corretos, de acordo com o que dispõe a versão atualizada e vigente do ECA
– Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/1990, especificamente em seu artigo 19, §1o:
“Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá
sua situação reavaliada no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente,
com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta.”
Questão 42 – Gabarito mantido.
A alternativa D está correta, visto que apresenta-se em conformidade com o disposto em “Orientações
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, 2009”, especificamente nas
páginas 35-36, material indicado na bibliografia específica para o cargo. Vejamos:
“Assim que a criança ou adolescente chegar ao serviço de acolhimento, a equipe técnica do serviço, que,
onde houver, poderá contar com a contribuição da equipe responsável pela supervisão dos serviços de
acolhimento (ligada ao órgão gestor da Assistência Social) para elaborar um Plano de Atendimento
Individual e Familiar, no qual constem objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidos tendo em vista
a superação dos motivos que levaram ao afastamento do convívio e o atendimento das necessidades
específicas de cada situação. A elaboração deste Plano de Atendimento deve ser realizada em parceria
com o Conselho Tutelar (...)”
Questão 52 – Gabarito anulado.
Houve erro material de digitação em relação à afirmativa III.

FISCAL DE MEIO AMBIENTE
Questão 47 – Gabarito alterado para D.
A primeira afirmação é falsa, pois as águas salinas e salobras não possuem a classificação como classe 4.
Questão 54 – Gabarito mantido.
A alternativa C está correta, pois a resolução Consema 372/2018 define quais as atividades são passíveis de
licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul, sendo que atividades que não estejam listadas na
resolução não são passíveis de licenciamento ambiental.
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TÉCNICO TRIBUTÁRIO
Questão 48 – Gabarito anulado.
A última afirmativa apresentou-se inconsistente.

FISCAL EPIDEMIOLÓGICO
Questão 54 – Gabarito mantido.
A assertiva II está “incorreta” já que o manual citado explicita que podem ser utilizados métodos de
amostragem para verificação do índice de infestação de roedores.
Questão 57 – Gabarito mantido.
A assertiva III está “correta”, as características apresentadas para descrever a patologia são suficientes para
reconhecimento da mesma. A descrição foi retirada da bibliografia sugerida no Edital.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Questão 50 – Gabarito mantido.
A questão tem como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª Edição,
expressamente elencado nos conteúdos do presente Edital.
Questão 53 – Gabarito mantido.
Conforme é possível ser verificado no teor inicial da questão: “Uma sociedade empresária tem um
empregado que no final do mês teve o seguinte registro de sua situação de emprego naquele mês e que
será pago no mês seguinte (em R$ 1,00)”, a mesma define tanto o fato contábil, não contestado, como a
cronologia a que se refere.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Questão 56 – Gabarito anulado.
A afirmativa IV está incompleta, podendo prejudicar o seu entendimento e resolução.

TOPÓGRAFO
Questão 52 – Gabarito anulado.
A falta da informação sobre o levantamento ser por caminhamento, ou sobre a poligonal ser fechada,
poderia causar dubiedade na interpretação da questão se o candidato utilizasse o conceito de irradiação
(apesar de rara a utilização deste processo no caso de poligonais).

Município de Bento Gonçalves / RS, 31 de Outubro de 2018.
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Prefeito Municipal
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