Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
EDITAL N.º 01/2019 – RIO GRANDE
RESULTADO DOS RECURSOS QUANTO À PROVA OBJETIVA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, responsável pelo
processo seletivo, no uso das atribuições legais, em razão da contratação decorrente do
Processo Administrativo n° 97.075/2018, modalidade Tomada de Preço TORNA PÚBLICO
o Resultados dos Recursos quanto à prova objetiva do Processo Seletivo para contratação
de Estagiários Remunerados para o poder executivo Municipal.
Questão nº 18: A questão está correta, conforme o gabarito que foi divulgado. A Banca
Examinadora discorda do candidato que diz que a alternativa III inutiliza a consciência
ambiental. (A consciência ambiental, assim como qualquer outra consciência, tem
pouquíssima utilidade quando não é transformada em ação, quando não é capaz de mobilizar
grupos e pessoas na busca por soluções) A Banca Examinadora considera o contrário do que
diz o candidato, ele mostra a importância da consciência ambiental ao dizer que ela tem
pouquíssima utilidade quando não é transformada em ação. Ações estas que podem ser jogar
lixo nas praias, usar água e energia em excesso, poluir os rios, entre muitas outras ações. A
alternativa cita como exemplo mobilizar grupos e pessoas na busca de soluções, que são ações
importantes, mas não diz que são as únicas ações. Assim a questão está correta com o gabarito
divulgado.

Considerando o disposto acima, nega-se provimento ao recurso do(s) candidato(s).

Câmara do Rio Grande, 01 de Novembro de 2019.
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Andrea Dutra Westphal
Presidente da Câmara Municipal
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Flávio Vara dos Santos
Diretor da Câmara Municipal
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