
PROCESSO SELETIVO 002/2016 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 009/2017 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Porto Esperidião, do 
Estado de Mato Grosso, e Comissão Municipal de Teste Seletivo designado 
pela Portaria 211/2016, torna público o presente edital, que resolve: 
DIVULGAR DO JULGAMENTO DOS RECURSOS AO GABARITO 
PRELIMINAR referente ao Processo Seletivo 002/2016 para preenchimentos 
de vagas em caráter temporário, destinado a atender as necessidades da 
Administração Pública de Porto Esperidião – MT. 
 
 
1º. Este Edital Complementar encontra – se a disposição dos interessados no 
Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião – MT, Secretaria 
Municipal de Educação e no endereço eletrônico: 
www.portoesperidiao.mt.gov.br, a partir desta data. 

 
Porto Esperidião – MT, 08 de Fevereiro de 2017. 
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MARTINS DIAS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 
 
 

__________________________________________ 
Presidente da Comissão Examinadora do Teste seletivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS AO GABARITO PRELIMINAR 
 

CANDIDATO CARGO PROVA QUESTÃO PARECER RESULTADO 

Aires Gonzaga 
da Silva Motorista Matemática 19 

O candidato solicitou análise da questão 19. Esclarecemos ao candidato 
que resposta é a letra B, igual a 8 horas, pois, considerando que o fator 
de produtividade de João é 1 e o de José é 1,5, pois ele é 50% mais 
eficiente. Assim, fazendo uma regra de três simples e destacando que as 
grandezas são inversamente proporcionais, o tempo de José será: x/12 = 
1/1,5, multiplicando cruzado, temos o valor de x=8. 
RECURSO INDEFERIDO 
 

Mantém-se a 
resposta do 
gabarito preliminar 

Thiago Saucedo 
Costa Leite 

Agente 
Administrativo 

Língua 
Portuguesa 

09 O candidato questionou questão 09 de Língua Portuguesa, onde a 
palavra “errata” prejudicou os candidatos na solução da questão. 
RECURSO DEFERIDO: Consideramos que realmente a palavra 
prejudicou no julgamento da solução da questão. Nesse sentido a 
questão foi anulada. 

Questão anulada. 

Matemática 13 Em reposta ao candidato esclarecemos que como para cada corte da 
madeira demora 30:5 = 6 minutos, ou seja, para se obter 9 pedaços da 
madeira, deve-se fazer 8 cortes, então 8 X 6 = 48 minutos 
RECURSO INDEFERIDO 

Mantém-se a 
resposta do 

gabarito preliminar 

Thayciane 
Danielly Teixeira 

de Brito 
Merendeira Língua 

Portuguesa 

02 
Em reposta a candidata, esclarecemos que a resposta correta é a “C”. 
Por um lapso foi transcrita para o gabarito preliminar a alternativa errada. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

03 
Em reposta a candidata, esclarecemos que a resposta correta é a “D” 
conforme justificativa da candidata. Por um lapso foi transcrita para o 
gabarito preliminar a alternativa errada. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

06 
Em reposta a candidata, esclarecemos que a resposta correta é a “D” 
conforme justificativa da candidata. Por um lapso foi transcrita para o 
gabarito preliminar a alternativa errada. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

Carla Cristina 
Maia da Silva 

Professora de 
Pedagogia 

Língua 
Portuguesa 

09 Em resposta a candidata, concordamos que nenhuma alternativa 
contempla as alternativas da questão como resposta. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão 
anulada 

Conhecimentos 
Específicos  

23, 24, 25, 
26, 27 e  

30 Em reposta a candidata, esclarecemos que por um lapso foi transcrita 
para o gabarito preliminar as alternativas erradas. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

      



 

Nilva Aparecida 
da Silva 

Poquiviqui 
Professora de 

Pedagogia 

Língua 
Portuguesa 

09 Em resposta a candidata, concordamos que nenhuma alternativa 
contempla as alternativas da questão como resposta. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão 
anulada 

Conhecimentos 
Específicos  

23, 24, 25, 
26, 27 e  

30 

Em reposta a candidata, esclarecemos que por um lapso foi transcrita 
para o gabarito preliminar as alternativas erradas. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

      

Luiza de Marilak 
Ferreira Borges 

Silva 
Professora de 

Pedagogia 

Língua 
Portuguesa 

09 Em resposta a candidata, concordamos que nenhuma alternativa 
contempla as alternativas da questão como resposta. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão 
anulada 

Conhecimentos 
Específicos  

23, 24, 25, 
26, 27 e  

30 

Em reposta a candidata, esclarecemos que por um lapso foi transcrita 
para o gabarito preliminar as alternativas erradas. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

      

Gleiciane Alves 
Rodrigo Pereira 

Professora de 
Pedagogia 

Língua 
Portuguesa 

09 Em resposta a candidata, concordamos que nenhuma alternativa 
contempla as alternativas da questão como resposta. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão 
anulada 

Conhecimentos 
Específicos  

23, 24, 25, 
26, 27 e  

30 

Em reposta a candidata, esclarecemos que por um lapso foi transcrita 
para o gabarito preliminar as alternativas erradas. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

Ronivaldo 
Rodrigues 

Professor de 
Geografia 

Conhecimentos 
Gerais  

14 Em resposta ao candidato, esclarecemos que realmente as alternativas 
não contemplam a resposta correta para questão. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão 
anulada 

Conhecimentos 
Específicos  

28 Em reposta a Alternativa “D” esta Correta, pois os Países do Eixo do 
Norte desenvolvido possuem maior PIB e Renda Per Capita com uma 
população bem menor, flagrante da concentração de riqueza no mundo. 
RECURSO DEFERIDO 

Mantém-se a 
resposta do 

gabarito preliminar 

30 Em reposta a candidato, esclarecemos que a resposta correta é a “B” 
conforme justificativa do candidato. Por um lapso foi transcrita para o 
gabarito preliminar a alternativa errada. 
RECURSO DEFERIDO 

Questão Alterada 
no gabarito oficial 

 


