Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

CONCURSO PÚBLICO N. º 01/2016
EDITAL COMPLEMENTAR N. 12/2016

ANEXO I
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS AO EDITAL COMPLEMENTAR N. 11/2015
REFERENTE AO GABARITO PRELIMINAR
CANDIDATO

DANI
DOUGLAS
TORRES
VARGAS

CARGO
Psicólogo

PROVA
Matemática

QUESTÃO
6

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a
questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a entrada:
4500 – 3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o capital:
3000 – 1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao mês
RECURSO INDEFERIDO

EFEITO
Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

Conhecimentos
Específicos

20

Conforme solicitado pelo candidato, apesar de a referência ser
de autores estrangeiros, há traduções de suas obras que são
utilizadas amplamente em literatura técnica nacional, facilmente
encontradas.
RECURSO INDEFERIDO

Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

22

Em atendimento à postulação do candidato, a banca esclarece
que o ponto central da questão é a identificação do criador do
Psicodrama, apresentado de forma inequívoca como alternativa
a ser apontada. Possíveis discordâncias de fontes que
oferecem dados biográficos são irrelevantes para a questão.
RECURSO INDEFERIDO

Mantenha-se
o gabarito
preliminar.
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24

25

28

Ao que toca ao questionamento do candidato, a banca se
expressa no sentido de que a questão apresenta apenas as
bases fundamentais do evento psíquico, não tendo o desejo,
nem a pretensão de esgotar o assunto, tampouco levantar as
inúmeras reflexões possíveis sobre o assunto; por isso, de
forma inequívoca aponta para a resposta que deveria ser
apontada como correta, uma vez que nenhuma das outras tem
possibilidade de ser adequada ao que foi descrito.
RECURSO INDEFERIDO
No que toca ao pedido do candidato, a banca pronuncia-se
sobre o equívoco de digitação, contudo, o enunciado da
questão deixa claro sobre o tema discutido PS – Psicologia
Social, o que não compromete o entendimento do que a
afirmativa propõe, tratando-se de mero erro material sanável ao
entendimento e não de erro de conteúdo que compromete o
desempenho.
RECURSO INDEFERIDO
A respeito do tema recursado pelo candidato, a banca salienta
que o uso das conjunções “E” e “QUE” não possuem a mesma
função e podem adquirir, como adquiriram na questão,
diferentes sentidos. Assim, a obrigação dos destinos dos
arquivos é do Conselho, assinalada pela conjunção “QUE”, e
não do psicólogo, como assinala o uso da conjunção “E”.
RECURSO INDEFERIDO
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Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

Mantenha-se
o gabarito
preliminar.
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CANDIDATO

CARGO
Psicólogo

PROVA
Conhecimentos
Específicos

GRACIANE
FERRERIA
BARBOSA

CANDIDATO

20

CARGO
Agente
Administrativo

EZEQUIAS
SERAFIM
DOS SANTOS

QUESTÃO
17

PROVA
Conhecimentos
Específicos

QUESTÃO
16

PARECER
Conforme solicitado para analise da banca, a resposta a ser
apontada como correta deve expressar o conteúdo descrito no
Código de Ética do Psicólogo, e não as suas possíveis
interpretações, mesmo que elas possam ensejar sentidos
muito semelhantes.
RECURSO INDEFERIDO
Em atenção ao que foi solicitado pela candidata, a questão
tem como possibilidades de resposta quatro alternativas que
completam seu sentido. Esses complementos estão
identificados em espaços lacunares devidamente assinalados (
.... ) que não podem ser confundidos com supressões textuais
(...), uma vez que o fragmento textual não vem entre aspas, o
que indicaria uma citação direta dos autores, o que não é o
caso.
RECURSO INDEFERIDO

PARECER
No argumento apresentado pelo candidato, o mesmo localiza
acertadamente o dispositivo legal que trata a questão.
Contudo, a finalidade da mesma, independente dessa
localização no texto constitucional, é verificar em que situação
o cidadão não poderia ter sua casa “asilo inviolável” violada.
Assim, a localização do dispositivo legal apresenta
importância menor, uma vez que o mesmo está devidamente
transcrito na questão e esta não tem tal localização como
capital para a resposta acertada da questão.
RECURSO INDEFERIDO

Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
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EFEITO
Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

EFEITO
Mantenha-se o
gabarito
preliminar.
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17

19

25

27

Em resposta ao que o candidato levanta, a banca se
pronuncia esclarecendo que a questão faz menção da
investidura em cargo público de toda e qualquer pessoa, por
isso não distingue homens e mulheres. Observada
devidamente essa situação, o documento de quitação com as
obrigações militares não é exigido de todo e qualquer
cidadão, penas dos cidadãos do sexo masculino.
RECURSO INDEFERIDO
Apesar de a argumentação do candidato não ter sido
suficiente, a banca considerou que há sim diferenças
doutrinárias entre os dois conceitos. Todavia, o enunciado da
questão não traz os elementos necessários a esta distinção
cabendo as duas respostas, tanto invalidação como anulação.
RECURSO DEFERIDO
No que concerne ao questionamento recebido pela banca,
esclareça-se que quando se fala em educação corporativa,
todos os níveis de educação (formal e informal) estão
abarcados, desde as ofertas mais básicas, até as mais
especializadas e complexas. Observe-se que a questão
remete-se a princípios gerais, não remetendo-se
especificamente a qualquer nível de oferta.
RECURSO INDEFERIDO
O questionamento do candidato a respeito da resposta
correta procede no sentido de que um termo
inadvertidamente colocado no enunciado o invalidou de modo
cabal, levando à dúvida dos candidatos que puderiam se
confundir com a resposta.
RECURSO INDEFERIDO
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Mantenha-se o
gabarito
preliminar.

Questão
anulada.

Mantenha-se o
gabarito
preliminar

Questão
anulada.
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CANDIDATO
CARLA
CRISTINA
MAIA DA SILVA

CANDIDATO
GÉSSICA
CRISTINA
DE DEUS SILVA

CARGO
Professor
Pedagogo

CARGO
Assistente
Social

PROVA
Matemática

PROVA
Matemática

QUESTÃO
6

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a
questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a entrada:
4500 – 3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o capital:
3000 – 1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao
mês
RECURSO INDEFERIDO

EFEITO
Mantenha-se o
gabarito
preliminar.

QUESTÃO

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a
questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a
entrada: 4500 – 3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o
capital: 3000 – 1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao
mês
RECURSO INDEFERIDO
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a
questão:

EFEITO
Mantenha-se o
gabarito
preliminar.

6

7

12prof
→
20d
x prof
→
25d

12 25x = 240 → x = 9,6
=
25
x (impossível contratar 9,6 professores,
20 então são 10 os professores que devem
ser contratados)

Mantenha-se
o gabarito
preliminar.

RECURSO INDEFERIDO
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CANDIDATO
ZILDA
RIBEIRO DE
MAGALHAES

CARGO
Agente
de Saúde
Ambiental

PROVA
Geral

QUESTÃO
Caderno de
provas

PARECER
A candidata alega ter recebido um caderno de prova de
Auxiliar de Serviços Gerais, que não correspondia ao cargo
por ela pleiteado e no qual estava inscrita, que era de
Agente de Saúde Ambiental, alegando com isso seu
prejuízo, pois respondeu a questões que não faziam parte
do seu rol de conhecimentos específicos.
A banca, em pronunciamento colegiado, manifesta-se nos
seguintes termos:
Conforme o item 2 contido nas instruções da capa do
caderno de provas, onde inclusive existe a identificação do
cargo a que o candidato se inscreve, há, no item 2, a
orientação que assim se pronuncia: “Caso o CADERNO DE

EFEITO
ESCLARECIMEN
TO

PROVAS esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de
impressão, solicite ao fiscal que o substitua.”
Diante dessa única assertiva, esclarecemos que é de
responsabilidade do candidato certificar-se de que o
material colocado em sua posse para a realização da prova
esteja correto, e, caso não esteja, o candidato deveria ter
solicitado que o mesmo fosse trocado, como deveria ter
sido feito no exato momento da ciência do equívoco, após
a devida verificação, como direito inerente a todos os
candidatos.
Tendo em vista que esse procedimento não foi realizado
pela candidata e esse lhe incumbia diretamente, a
alegação de prejuízo volta-se para a própria requerente
como sua agente causadora, uma vez que deixou de
realizar o que a própria instrução, de forma clara e
inequívoca solicitava.
Informe-se ainda que o documento final da candidata, que
Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
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será utilizado para a correção de sua prova teórica,
utilizado para auferir seus conhecimentos será o cartão
resposta, devidamente corrigido através de leitura óptica.
O mesmo será devidamente corrigido e a pontuação obtida
pela candidata será computada devidamente junto aos
demais candidatos.
Dessa forma, como o recurso da candidata apenas expõe a
situação e não requer nenhum tipo de decisão pontual da
banca, esta apenas pronuncia-se para esclarecimento da
situação da candidata, tendo em vista as normas que
regem o edital do Concurso Público de Porto Esperidião,
conforme Edital 001/2016.
CANDIDATO

ANA PAULA
FAQUINE
DE LIMA

CARGO
Enfermeir
a

PROVA
Matemática

QUESTÃO
6

Conhecimentos
Específicos

21

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a
questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a
entrada: 4500 – 3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o
capital: 3000 – 1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao
mês
RECURSO INDEFERIDO
Em observação ao requerimento da candidata percebeu-se
que a doutrina técnica assim dicciona: O HIV é um
retrovírus com genoma RNA, da Família Retroviridae
(retrovírus) e
subfamília Lentivirinae. Portanto, configurando-se em duas
alternativas incorretas.
RECURSO DEFERIDO

Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
Fones: (65) 3225-1181 - (065) 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350
E-mail: rh@portoesperidiao.mt.gov.br
site: www.pmportoesperidiao.mt.gov.br

EFEITO
Mantenha-se o
gabarito
preliminar.

Questão
anulada
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23

26

30

Em relação ao recurso da candidata, a notificação de
óbitos infantis deve ser realizado semanalmente e não em
24 como afirmado, configurando-se em duas alternativas
incorretas.
RECURSO DEFERIDO
Em detenta análise, a banca transcreve orientação do MS:
Em mulheres, a infecção por clamídia pode resultar em
uretrite, cervicite, doença inflamatória pélvica (DIP),
infertilidade, gestação ectópica e dor pélvica crônica.
Durante a gestação, está relacionada a complicações como
aborto, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto
prematuro, baixo peso ao nascer e mortalidade infantil.
Conforme
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_
crinca_0_12_anos.pdf. pg 46.
RECURSO INDEFERIDO
Sob o crivo de analise da banca, apresentaram-se na
questão duas alternativas incorretas, o que impede o
posicionamento correto do candidato em relação a uma
única resposta.
RECURSO DEFERIDO

Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
Fones: (65) 3225-1181 - (065) 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350
E-mail: rh@portoesperidiao.mt.gov.br
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anulada

Mantenha-se o
gabarito
preliminar.

Questão
anulada
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CANDIDATO

CARGO

PROVA

Enferme
ira

Conheciment
os
Específicos

QUESTÃ
O
21

23

KATALLINE
DA SILVA
NASCIMENTO

26

PARECER

EFEITO

Em observação ao requerimento da candidata percebeu-se que a doutrina
técnica assim dicciona: O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da Família
Retroviridae (retrovírus) e
subfamília Lentivirinae. Portanto, configurando-se em duas alternativas
incorretas.
RECURSO DEFERIDO
Em relação ao recurso da candidata, a notificação de óbitos infantis deve ser
realizado semanalmente e não em 24 como afirmado, configurando-se em
duas alternativas incorretas.
RECURSO DEFERIDO
Em detenta análise, a banca transcreve orientação do MS:
Em mulheres, a infecção por clamídia pode resultar em uretrite, cervicite,
doença inflamatória pélvica (DIP), infertilidade, gestação ectópica e dor
pélvica crônica. Durante a gestação, está relacionada a complicações como
aborto, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, baixo
peso ao nascer e mortalidade infantil. Conforme

Questão
anulada

Questão
anulada

Mantenh
a-se o
gabarito
preliminar
.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_crinca_0_12_an
os.pdf. pg 46.
30

RECURSO INDEFERIDO
Sob o crivo de analise da banca, apresentaram-se na questão duas
alternativas incorretas, o que impede o posicionamento correto do candidato
em relação a uma única resposta.
RECURSO DEFERIDO

Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
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CANDIDATO

CARGO
FISCAL
DE
TRIBUTOS

PROVA
Matemática

QUESTÃO
6

7

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a entrada: 4500 –
3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o capital: 3000 –
1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao mês
RECURSO INDEFERIDO
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:

12prof →
20d
x prof →
25d
AILTON
CESAR
GONÇALVES

20

12 =
25
x
20

25x = 240 → x = 9,6
(impossível contratar 9,6 professores, então
são 10 os professores que devem ser
contratados)

RECURSO INDEFERIDO
Em resposta ao apelo do candidato, a banca observando sua desatenção aos
ditames da Lei Complementar n° 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de

Contas do Estado de Mato Grosso) em seu Art. 83 estabelece que as
medidas cautelares, transcreve o item IV que trata sobre
“outras medidas inominadas de amplo caráter” e não de “caráter urgente”
como alternativa oferecida na questão.
22

EFEITO
Mantenhase o gabarito
preliminar.

RECURSO INDEFERIDO
Em resposta ao apelo do candidato, a banca observando sua desatenção aos
ditames do recente comunicado, disponibilizado no mês de fevereiro de

2016, em que o TCE MT emitiu informação sobre a padronização de
itens de processo licitatório, para isso foram criados na tabela
TIPO_ITEM_PROC_LICIT os seguintes TIPL_CODIGO:
TIPO_ITEM_PROC_LICIT os seguintes TIPL_CODIGO:
* MEDICAMENTOS e MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES:
Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
Fones: (65) 3225-1181 - (065) 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350
E-mail: rh@portoesperidiao.mt.gov.br
site: www.pmportoesperidiao.mt.gov.br

Mantenhase o gabarito
preliminar.
Mantenhase o gabarito
preliminar.

Mantenhase o gabarito
preliminar.
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TIPL_CODIGO = 9999999-2 - "OUTROS"
* COMBUSTÍVEL: TIPL_CODIGO = 9999999-1 - "OUTROS"
Perceba o candidato que as alternativas oferecidas para a análise estão
privadas de algarismos fundamentais para que esses códigos, uma vez
utilizados, traduzam exatamente o item a que se referem.
27

CANDIDATO

ROBSON
MAXIMO DA
COSTA

CARGO
FISCAL
DE
TRIBUTOS

PROVA
Matemática

QUESTÃO
6

7

RECURSO INDEFERIDO
Solicitação procedente, a questão tem como resposta correta o Decreto
Legislativo.
RECURSO DEFERIDO

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a entrada: 4500 –
3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o capital: 3000 –
1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao mês
RECURSO INDEFERIDO
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:

12prof →
20d
x prof →
25d

12 =
25
x
20

Modificação
do gabarito
final do
cargo para
alternativa
“C” como
correta da
questão 27.

EFEITO
Mantenhase o gabarito
preliminar.

25x = 240 → x = 9,6
(impossível contratar 9,6 professores, então
são 10 os professores que devem ser
contratados)

Mantenhase o gabarito
preliminar.

RECURSO INDEFERIDO
Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
Fones: (65) 3225-1181 - (065) 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350
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17

Em atendimento solicitado pelo candidato, a questão é clara ao solicitar
informações a respeito da RESOLUÇÃO CFC N.º 1.366/11 que aprova a

NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público,
sendo esta superada ou não por outra resolução, conforme alegado,
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.437/13, esta última não está em questão e sim a
anterior.
RECURSO INDEFERIDO
27

CANDIDATO

SANDRA
FRANCISCA
DE
OLIVEIRA

CARGO

PROVA

QUESTÃO

Fiscal de
Tributos

Língua
Portuguesa

4

Matemática

6

Solicitação procedente, a questão tem como resposta correta o Decreto
Legislativo.
RECURSO DEFERIDO

PARECER
Sob o crivo de analise da banca, apresentaram-se na questão duas
alternativas que representam adjunto adverbial de modo, o que
impede o posicionamento correto do candidato em relação a uma
única resposta.
RECURSO DEFERIDO
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a entrada: 4500 –
3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o capital: 3000 –
1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao mês
RECURSO INDEFERIDO

Rua Arnaldo Jorge da Cunha, nº 444, Centro – CEP 78.240-000 – Porto Esperidião – Mato Grosso
Fones: (65) 3225-1181 - (065) 3225-1139 - Telefax: (65) 3225-1350
E-mail: rh@portoesperidiao.mt.gov.br
site: www.pmportoesperidiao.mt.gov.br

Mantenhase o gabarito
preliminar.

Modificação
do gabarito
final do
cargo para
alternativa
“C” como
correta da
questão 27.
EFEITO
Questão anulada

Mantenha-se o
gabarito
preliminar.
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CANDIDATO

CARGO
Psicólogo

PROVA
Matemática

QUESTÃO
6

7

THAYANE
ROMEIRO
BELCHIOR

Conhecimentos
Gerais

10 a 15

Conhecimentos
Específicos

17

20

24

25

PARECER
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:
Valor a ser financiado (capital): valor à vista menos a entrada: 4500 – 3000 = 1500
Juros: valor a ser pago na data 2 (montante) menos o capital: 3000 – 1500 = 1500
J = Cin → 1500 = 1500 ∙ i ∙ 2 → 2i = 1 → i = 0,5 ou 50% ao mês
RECURSO INDEFERIDO
Conforme solicitado, segue a resolução da banca para a questão:
12prof → 20d
12 = 25
25x = 240 → x = 9,6. Assim, é(impossível contratar
9,6 professores, devendo ser 10 os professores
x prof → 25d
x 20
contratados)
RECURSO INDEFERIDO
RECURSO DEFERIDO, anulação “ex officio” pela Banca de Provas

Conforme solicitado para analise da banca, a resposta a ser apontada como correta
deve expressar o conteúdo descrito no Código de Ética do Psicólogo, e não as suas
possíveis interpretações, mesmo que elas possam ensejar sentidos muito
semelhantes.
RECURSO INDEFERIDO
Conforme solicitado pelo candidato, apesar de a referência ser de autores
estrangeiros, há traduções de suas obras que são utilizadas amplamente em literatura
técnica nacional, facilmente encontradas.
RECURSO INDEFERIDO
Ao que toca ao questionamento do candidato, a banca se expressa no sentido de que
a questão apresenta apenas as bases fundamentais do evento psíquico, não tendo o
desejo, nem a pretensão de esgotar o assunto, tampouco levantar as inúmeras
reflexões possíveis sobre o assunto; por isso, de forma inequívoca aponta para a
resposta que deveria ser apontada como correta, uma vez que nenhuma das outras
tem possibilidade de ser adequada ao que foi descrito.
RECURSO INDEFERIDO
No que toca ao pedido do candidato, a banca pronuncia-se sobre o equívoco de
digitação, contudo, o enunciado da questão deixa claro sobre o tema discutido PS –
Psicologia Social, o que não compromete o entendimento do que a afirmativa propõe,
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tratando-se de mero erro material sanável ao entendimento e não de erro de
conteúdo que compromete o desempenho.
RECURSO INDEFERIDO
Em resposta inicial ao postulado da candidata, não se trata de questão de âmbito
geral, mas específico em relação ao desenvolvimento infantil. Um segundo ponto é
que o aspecto cultural da teoria envolve os meios socialmente estruturados pelos
quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta,
e os tipos de instrumento, tanto mentais como físicos, de que a criança pequena
dispõe para dominar aquelas tarefas. Assim, o aspecto cultural é mais amplo que o
social, incluindo-o, devedndo esse deve ser apontados, uma vez que figurava dentre
as respostas oferecidas como alternativa.
RECURSO INDEFERIDO
A respeito do tema recursado pelo candidato, a banca salienta que o uso das
conjunções “E” e “QUE” não possuem a mesma função e podem adquirir, como
adquiriram na questão, diferentes sentidos. Assim, a obrigação dos destinos dos
arquivos é do Conselho, assinalada pela conjunção “QUE”, e não do psicólogo, como
assinala o uso da conjunção “E”.
RECURSO INDEFERIDO
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