
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
PROCESSO SELETIVO - 002/2020

ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR 

RECURSOS: Gabarito Preliminar da Prova Objetiva

INSCRIÇÃO NOME DETALHES SITUAÇÃO
DEFERIMENT
O

902 ADA DA SILVA ASSUNÇÃO
Na nona questão tem o enunciado da questão, porém, não tem as alternativas, contudo, no gabarito
preliminar vem contendo uma alternativa supostamente correta. Sendo assim, no gabarito preliminar
tinha que vim anulado, todavia, veio com resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

902 ADA DA SILVA ASSUNÇÃO
Na nona questão tem o enunciado da questão, porém, não tem as alternativas, contudo, no gabarito
preliminar vem contendo uma alternativa supostamente correta. Sendo assim, no gabarito preliminar
tinha que vim anulado, todavia, veio com resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

902 ADA DA SILVA ASSUNÇÃO
Na décima questão usa o mesmo enunciado das questão 09, esta contém alternativas, todavia, no
gabarito preliminar veio como questão anulada, sendo que tinha que vim com uma resposta
verdadeira.

DEFERIDO DEFERIDO

1455 ADALTON SILVA DA CRUZ MARTINELI Questão 9 não tem resposta correta nas opções ABCD DEFERIDO DEFERIDO

461 ADRIANA ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA QUADROS

Quest ao 4 não tem alternativa E no gabarito.
Quest ao 14 não tem alternativa no gabarito.
Quest ao 15 foi anulada sendo que tem alternativa a questão 14 que devia ser anulada já que não
tem alternativa
... 
Peço que anule a questão 14 e deixei a questão 15 valendo.

DEFERIDO DEFERIDO

110 ADRIANA MARIA DA SILVA

Sujeito inexistente (oração sem sujeito)

O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, e é acompanhado por um
verbo impessoal.
Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem indicar: fenômenos da natureza
(chover, nevar, fazer frio, fazer calor etc.); tempo decorrido (ser, fazer, etc.) e existência ou
acontecimento de algo (haver).

DEFERIDO DEFERIDO

110 ADRIANA MARIA DA SILVA

A questão tem 2 resposta certas ja que oração inexistente e a mesma oração sem sujeito 

Sujeito inexistente (oração sem sujeito)

O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, e é acompanhado por um
verbo impessoal.
Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem indicar: fenômenos da natureza
(chover, nevar, fazer frio, fazer calor etc.); tempo decorrido (ser, fazer, etc.) e existência ou
acontecimento de algo (haver).

DEFERIDO DEFERIDO

110 ADRIANA MARIA DA SILVA

A questão pede a colocação pronominal INCORRETA. Na alternativa colocada no gabarito
preliminar. A colocação do pronome oblíquo átono está colocada corretameente.

“Encontrar” é um verbo transitivo direto (encontrar algo ou alguém), portanto os pronomes que o
completam são “o”, “a”, “os” e “as”. No lugar de encontrei ela, usa-se encontrei-a, portanto a
alternativa A está correta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1105 ADRIANA MARQUES DA SILVA -
INDEFERID

O
INDEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA

A QUESTÃO NÚMERO TRÊS POSSUI INCOERÊNCIA NA SEQUÊNCIA DAS ALTERNATIVAS,
COMEÇANDO NA LETRA A,B,D,E.CAUSANDO DÚVIDA NO CANDIDATO NA HORA DE MARCAR
A ALTERNATIVA CORRETA.DE ACORDO COM A BANCA AS ALTERNATIVAS SERIAM DE A à D.

DEFERIDO DEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA

A QUESTÃO DE NÚMERO 4 POSSUI INCOERÊNCIA NA SEQUÊNCIA DAS ALTERNATIVAS.DE
ACORDO COM A BANCA AS ALTERNATIVAS SERIAM DE A à D. CONTUDO, A QUESTÃO ESTÁ
NA SEGUINTE ORDEM: A,B,D,E.ISSO CAUSA DÚVIDA E GERA CONFUSÃO AO CANDIDATO
PREJUDICANDO O SEU DESEMPENHO.

DEFERIDO DEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA

A QUESTÃO DE NÚMERO 5 POSSUI CINCO ALTERNATIVAS, O EDITAL E O PRÓPRIO
CADERNO DE PROVAS DA BANCA RESSALTA QUE HAVERIA APENAS 4 ALTERNATIVAS
PARA SER MARCADAS NO GABARITO. TODO ESSE TRANSTORNO PREJUDICA O
CANDIDATO,UMA VEZ QUE O GABARITO POSSUI APENAS 4 ALTERNATIVAS. 

DEFERIDO DEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA

A QUESTÃO DE NÚMERO 6 POSSUI 5 ALTERNATIVAS.
A BANCA RESSALTA QUE TODAS AS QUESTÕES POSSUI APENAS 4 ALTERNATIVAS.
O GABARITO TINHA APENAS 4 ALTERNATIVAS. TODAS ESSAS INCOERÊNCIAS PREJUDICAM
O CANDIDATO. 

DEFERIDO DEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA

A QUESTÃO NÚMERO 10 POSSUI 5 ALTERNATIVAS. A BANCA RESSALTA QUE TODAS AS
QUESTÕES TÊM APENAS 4 ALTERNATIVAS, O GABARITO TAMBÉM CONTINHA APENAS 4
ALTERNATIVAS.
TODAS ESSAS INCOERÊNCIAS PREJUDICAM O CANDIDATO.

DEFERIDO DEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA
A QUESTÃO DE NÚMERO 14 NÃO POSSUI UMA RESPOSTA.
ESSE ERRO GRAVÍSSIMO DEIXA O CANDIDATO SEM OPÇÕES MARCANDO QUALQUER
RESPOSTA NO GABARITO OU DEIXANDO EM BRANCO.

DEFERIDO DEFERIDO

880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA
NA QUESTÃO 24 O ENUNCIADO PEDE QUE SEJA MARCADO A DERIVAÇÃO QUE NÃO
EXPRESSA O OPOSTO DE UM TERMO ANTERIOR. CONTUDO, NÃO DEIXA EXPLÍCITO ESSE
TERMO, IMPOSSIBILITANDO O CANDIDATO DE MARCAR A ALTERNATIVA CORRETA.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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880 AGDA ALVES DA SILVA DE ARRUDA

A QUESTÃO DE NÚMERO 26 DIZ:
THRESHOLD IS THE SAME AS:
A) LIMIT
B) COUNTY
C) AWARENESS
D)REGRET
O GABARITO A RESPOSTA É A LETRA B.
CONTUDO A TRADUÇÃO PARA ESSA EXPRESSÃO É A LETRA A.

DEFERIDO DEFERIDO

38 ALCIONE DELIBERALLI

Solicito a banca ITEC a ANULAÇÃO da questão 29, pois a mesma esta faltando a parte destacada
no texto, que fala no enunciado da questão. " Leia com atenção o texto abaixo e marque a
alternativa que representa um sinônimo do termo,em destaque, no parágrafo". Não tem termo
nenhum destacado, como que vamos responder? Faltou parte da questão para a resposta. 

DEFERIDO DEFERIDO

38 ALCIONE DELIBERALLI

Solicito a banca ITEC a Anulação da questão 25, a qual faz referencia a características do
modernismo. A banca diz que a alternativa C está correta. Mas nos livros didáticos  e sites de
pesquisa para uso pedagógico essas características não são encontradas.
https://www.preparaenem.com/portugues/modernismo.htm 
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/modernismo.htm
https://www.todamateria.com.br/modernismo-no-brasil/
Sites pesquisados e respostas não encontradas.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

38 ALCIONE DELIBERALLI

Solicito a banca ITEC a ANULAÇÃO da questão 26, pois a mesma apresenta 2 respostas corretas.
A alternativa B e C, ambas estão corretas.
A questão pede pra assinalar a alternativa que encerra a frase com expressões redundantes e
temos na questão duas frases que não são redundantes. Alternativa B e C

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta é a letra E.

Pelo fato de constar no gabarito como letra D, porém a mesma encontra-se incorreta, e não havendo
a assertiva E para preencher no gabarito, pugna-se pela anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Visto que na introdução da prova item 1, diz o seguinte: “Ao receber este caderno, confira se ele
contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível médio de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a
30, com alternativas de A à D: sendo que apenas uma alternativa é correta. ”, não competindo às
instruções da prova, pois a referente questão contém alternativas de A à E. Assim, pugna-se pela
anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Visto que na introdução da prova item 1, diz o seguinte: “Ao receber este caderno, confira se ele
contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível médio de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a
30, com alternativas de A à D: sendo que apenas uma alternativa é correta. ”, não competindo às
instruções da prova, pois a referente questão contém alternativas de A à E. Assim, pugna-se pela
anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que há duas assertivas corretas, sendo elas A e C. Senão vejamos segundo a lei Orgânica
do Município:

Art. 15. Compete a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, a qual não é exigida para o
especificado no Art. 17, dispor sobre todas as matérias da competência do Município,
especificamente:

V – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais na
administração pública direta e indireta e fixação dos respectivos vencimentos, observados os limites
constitucionais e legais aplicáveis;

IX – aquisição, permuta ou alienação a qualquer título, de Bens públicos, na
forma da lei;

Portanto pugna-se pela anulação da questão, por conter mais de uma assertiva correta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa A. Senão Vejamos: 

A terapia nutricional combinada à pratica regular de atividade física constituem estratégia
indispensável e fundamental no tratamento da obesidade, visto que garante uma perda de peso
mais eficiente e duradoura, com maior perda de gordura e menor perda de massa magra (Hill e
colaboradores citado por Francischi e colaboradores, 2000).
Referência: PONTES, Alexandro, et al. O tratamento da Obesidade Através da combinação dos
exercícios físicos e terapia nutricional visando o emagrecimento. Rev. Brasileira de Obesidade,
nutrição e emagrecimento, São Paulo v.3,n.14,p.124-135.Março/Abril 2009.

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO
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2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa D. Senão vejamos:

A obesidade é reconhecida como doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1997 e
está inserida no grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Abdo citado por Almeida e
Santos, 2007). 
Para Coutinho e Lucatelli (2006), ela é melhor definida como sendo o estado no qual o peso corporal
está demasiadamente acima daquele considerado normal devido ao acúmulo excessivo de gorduras
no corpo. 
O excesso de tecido adiposo está a um nível tal que passa a comprometer a saúde do indivíduo por
contribuir para o surgimento de diversos estados patológicos de avanço rápido e progressivo
(Repetto, Rizolli e Bonatto, 2003).
Referência: PONTES, Alexandro, et al. O tratamento da Obesidade Através da combinação dos
exercícios físicos e terapia nutricional visando o emagrecimento. Rev. Brasileira de Obesidade,
nutrição e emagrecimento, São Paulo v.3,n.14,p.124-135.Março/Abril 2009.

Assim, pugna-se pela retificação do gabartito.

DEFERIDO DEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa D. Senão vejamos:
LEITE A BASE DE SOJA: 
Recomendado para: 
1)	Crianças de famílias vegetarianas (krause)
2)	Crianças com Galactosemia ou Deficiência de lactase primária ou que esteja se recuperando de
uma intolerância secundária à lactose (krause)
NÃO são recomendados para (Dan):
3) Em crianças com enterocolite necrotizante induzida pelo leite de vaca
Referência:https://nutmed.com.br/storage/resources/5/2842/5.%20Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20
do%20Lactentes%20com%20f%C3%B3rmulas%20l%C3%A1cteas%20e%20Alimenta%C3%A7%C3
%A3o%20Complementar.pdf
Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa B. Senão vejamos:

Segundo a RDC 216/2004 item 2.3: Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por
serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênicosanitária e a conformidade dos
alimentos com a legislação sanitária.

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa C. Senão vejamos:

Segundo a RDC 216/2004 itens: 4.1.2 O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser
compatível com todas as operações. Deve existir separação entre as diferentes atividades por meios
físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada. (Portanto já se
descarta a alternativa A).
4.1.5 As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de
esgoto ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem
possuir dispositivo que permitam seu fechamento. (Portanto já se descarta a alternativa B).
4.1.10 A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos,
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente
sobre os alimentos. (Portanto a alternativa C está correta, e se descarta a alternativa D, pois diz que
o fluxo deve incidir, enquanto na RDC 216/2004 fala que não).

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa A. Senão vejamos:

Segundo a RDC 216/2004 itens: 4.5.2 Os coletores utilizados para deposição dos resíduos das
áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem
contato manual. (Portanto a alternativa A está correta).

As alternativas B, C, D não constam na RDC 216/2004, portanto automaticamente são inválidas.

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa B. Senão vejamos:

Segundo a RDC 216/2004 itens: 4.6.5 Os manipuladores não devem fumar, falar
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar
outros atos que possam contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades. (Portanto a
alternativa A é Verdadeira).
4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro
acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. (Ou seja, não é permitido
NENHUM tipo de barba, independente se é curta, limpa e aparada, grande, suja, etc. Portanto a
alternativa B é FALSA).
4.6.6 As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser
retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem. (Ou seja, não é permitido NENHUM
tipo de esmalte ou base. Portanto a alternativa C é FALSA).

Ocorre então que a sequência CORRETA seria V - F - F. Assim, pugna-se pela retificação do
gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa D. Senão vejamos:

Segundo o Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos: 

A recomendação atual é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida e por 2 anos ou
mais. Nos primeiros 6 meses, a recomendação é que ela receba somente leite materno. Quando
isso ocorre, dizemos que a criança está em amamentação exclusiva. Nenhum outro tipo de alimento
necessita ser dado ao bebê enquanto estiver em amamentação exclusiva: nem líquidos, como água,
água de coco, chá, suco ou outros leites; nem qualquer outro alimento, como papinha e mingau.
Mesmo em regiões secas e quentes, não é necessário oferecer água às crianças alimentadas
somente com leite materno, pois ele possui toda a água necessária para a hidratação nesse período.
Em dias quentes, a criança poderá querer mamar com mais frequência para matar a sede.

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primaria à Saúde. Departamento de
Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção Primaria à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília :
Ministério da Saúde, 2019. 265 p.

Assim pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2305 ALEX VINICIUS DE MENEZES SLOBODA

Ocorre que há duas assertivas corretas, sendo elas A e B. Senão vejamos:

Segundo o caderno de atenção básica, nº 23 (saúde da criança aleitamento materno e alimentação
complementar): Aleitamento materno misto ou parcial é quando a criança recebe leite materno e
outros tipos de leite. Porém entende-se que alternativa B também encaixa nessa definição, pois em
nenhum momento fala que os outros tipos de leite são considerados alimentação complementar.

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da
Saúde, 2016. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)

Assim, pugna-se pela anulação da questão, visto que há mais de uma alternativa correta,
contradizendo o item 1 da introdução da prova.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

583 ALEXSANDRA OLIVEIRA DA SILVA pedido de anulação.
INDEFERID

O
INDEFERIDO

583 ALEXSANDRA OLIVEIRA DA SILVA pedido de anulação. DEFERIDO DEFERIDO

1413 ALINE FARIAS SOUSA
INDEFERID

O
INDEFERIDO

2260 ALINE FREIRE SANTOS A questão está faltando a letra C e tem a letra E que não tem no Gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

2260 ALINE FREIRE SANTOS A questão está faltando a letra C e tem a letra E que não tem no Gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

2260 ALINE FREIRE SANTOS  questão tem mais alternativas do que o gabarito DEFERIDO DEFERIDO

2260 ALINE FREIRE SANTOS  questão tem mais alternativas do que o gabarito DEFERIDO DEFERIDO

2260 ALINE FREIRE SANTOS  questão tem mais alternativas do que o gabarito DEFERIDO DEFERIDO

2260 ALINE FREIRE SANTOS O enunciado está com a palavra Estado escrita errada
INDEFERID

O
INDEFERIDO

43 ALINE NUNES SAMPAIO LOPES

Questão de Língua Portuguesa 
Prezada Banca Itec, peço ALTERAÇÃO do gabarito da questão 1 da prova de magistério de letra A
para letra B.
Atenção: a questão pede a colocação pronominal INCORRETA. Na alternativa colocada no gabarito
preliminar a colocação do pronome obliquo átono está colocada corretamente.
Fundamentação: "encontrar" é um verbo transitivo direto (encontrar algo ou alguém), portanto os
pronomes que o completam são "o", "a", "os" e "as". No lugar de encontrei ela, usa-se encontrei-a,
portanto a alternativa A está correta. 
No caso da letra B  após a conjunção aditiva e, está o pronome Me, que deveria estar posposto ao
verbo, como está antes do verbo está errado a colocação pronominal.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

43 ALINE NUNES SAMPAIO LOPES

Questão de língua portuguesa
Prezada banca Itec peço anulação da questão 8 da prova para magistério, com duas alternativas
corretas.
Atenção: as alternativas C e D estão corretas.
Fundamentação: O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, e é
acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e
podem indicar: fenômenos da natureza (chover, nevar, fazer frio, fazer calor etc.); tempo decorrido
(ser, fazer, etc.)

DEFERIDO DEFERIDO

43 ALINE NUNES SAMPAIO LOPES

Questão de Língua Portuguesa 
Prezada Banca Itec, peço anulação da questão 10 da prova de magistério.
Atenção: não há gabarito correto para a questão
Fundamentação:
 a expressão correta é meio-dia e meia, já que o numeral fracionário concorda em gênero com a
palavra hora, embora essa esteja subentendida.
Percepção é substantivo feminino fazendo o adjetivo boa concordar com ela.
Na frase: havia acomodações________ para as mulheres. A palavra bastante foi empregada como
adjetivo devendo, assim, ficar no plural concordando com acomodações.
O adjetivo anexo está se referindo aos envelopes e assim, faz a concordância com ele no plural:
anexos
Sequência correta: meia-boa-bastantes-anexos.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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43 ALINE NUNES SAMPAIO LOPES

Questão de conhecimentos Gerais, Atualidades: (geo-história do Estado do Mato Grosso)
Prezada banca Itec, peço alteração da questão 20 da prova de magistério.
Atenção: gabarito errado.
Fundamentação: a pergunta pede que se responda a afirmativa que está de acordo com o texto.
Texto: Entre os Principais cultivos. No Estado do Mato Grosso, estão o da soja, algodão, cereais,
leguminosas e oleaginosas. O estado é o maior produtor nacional de café. Abrigando 20 municípios
dos 35 maiores produtores do Brasil. Também é responsável por produzir cerca de 20% as soja
nacional. 
Afirmação da banca: letra D- O Estado do Mato Grosso é o maior produtor nacional de algodão.
Essa afirmação está equivocada, pela razão que, o texto não trouxe essa afirmação.
A resposta mais coerente com o texto será a letra A, visto que, o texto cita apenas o cultivo do
algodão e não a sua comercialização.

DEFERIDO DEFERIDO

43 ALINE NUNES SAMPAIO LOPES

Questão de conhecimentos Gerais, Atualidades: (geo-história do Estado do Mato Grosso)
Prezada banca Itec, peço anulação da questão 19 da prova de magistério.
Atenção: Item fora do edital.
Fundamentação: assuntos do edital: aspectos físicos do território mato-grossense , Hidrografia,
Clima, Relevo, Vegetação, História do Município, Ética no serviço público, Noções de segurança
individual e coletiva de 33 trabalho; Conhecimentos básicos e específicos relacionados a rotina de
trabalho compatível com a sua função; Direitos e Deveres; Equipamentos; Ferramentas e utensílios
comuns ao exercício da função, Lei Orgânica e estatuto dos servidores. Atualidades: Conhecimentos
sobre os fatos atuais do País.na área da Política, Economia e Sociedade, do Estado do Mato Grosso
e do Município; as regiões Brasileiras e os Complexos Regionais.

O assunto de que trata a questão não se relaciona com os conteúdos de Atualidades e sim de
história política do País (não tem no edital), uma vez que, o texto da questão menciona que a
``diretas já`` foi nos anos de 1983 e 1984 e a pergunta é sobre o nome do deputado mato-grossense
durante a época do texto.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

43 ALINE NUNES SAMPAIO LOPES

Questão de Língua Portuguesa 
Prezada banca Itec peço anulação da questão 5 da prova de magistério.
Atenção: Não há como avaliar todas as alternativas da questão.
Fundamentação: Função sintática é o papel que cada um dos termos da oração desempenha em
relação aos outros. Nas letras A e B da questão as palavras não estão inseridas dentro de um
contexto para analise ou seja dentro de uma oração, ficando assim impossível de saber qual a
função sintática que elas estão desempenhando.
Site para pesquisa: https://querobolsa.com.br/enem/portugues/funcao-sintatica

DEFERIDO DEFERIDO

1061 ALINE RODRIGUES ARDENGHI
A questão 9 do processo seletivo 002/2020 da prefeitura de Lucas do Rio verde, para o cargo agente
comunitário de Saúde Psf X.
A questão 09 da prova não tinha alternativas de respostas de A a D.

DEFERIDO DEFERIDO

1902 ALLAN REGIS DA SILVA

Ilustríssimos Senhores Membros da Comissão Responsável pelo julgamento do Processo Seletivo
Simplificado para provimento Temporário de vagas dos cargos do quadro de pessoal da prefeitura
de Lucas do Rio Verde - MT - Edital 02/2020, venho solicitar revisão da análise da prova objetiva
para o cargo de professor de história (30H), e anulação das questões 3, 4, 5, 6 e 14, com base na
respectiva fundamentação:

- As questões 3, 4, 5 e 6 contém 5 alternativas, leia-se, vão de A) à E), quando o gabarito só possui
4 alternativas, ou seja, vão de A) à D), levando o candidato à confusão e diminuindo as chances do
mesmo de pontuar as questões;
- A questão 14 não possui alternativas, sendo impossível pontua-la.

IMPROCED
ENTE

INDEFERIDO

971 AMANDA MEIRA CORREA DE PINHO GOMES
A alternativa não tinha a opção e para assinalar avisei o coordenador e o mesmo pediu para que eu
deixasse em branco eu ia marcar a letra e.

DEFERIDO DEFERIDO

971 AMANDA MEIRA CORREA DE PINHO GOMES
A questão 04 solicitava para assinalar a frase correta quanto a crase, mas a alternativa c não
constava crase e isso me deixou confusa e em duvida fazendo com que marcasse a alternativa
errada. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

977 AMOJACY CAMPOS DE JESUS

Boa tarde venho por meio deste recurso pedir anulação da questão 11 da prova objetiva do cargo de
técnico administrativo educacional área monitoria, por não está em conformidade com os dados de
orientações que consta na capa da prova objetiva onde diz que a prova contém questões de 1 a 30
com alternativas de A a D e nesta referida questão apresenta alternativas de A a E. Portanto pelo
não cumprimento dos critérios estabelecidos pela banca peço a anulação da mesma por me sentir
prejudicada. Sem nada mais para o momento , muito obrigado. Em anexo imagens que comprova o
erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1092 ANA CAROLINA GIACOMIN A questão tinha 5 alternativas e no gabarito 4. DEFERIDO DEFERIDO

1092 ANA CAROLINA GIACOMIN
Não entendi o motivo desta questão estar anulada no gabarito. Era bom ser revisto, a questão está
certa e as alternativas também

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1092 ANA CAROLINA GIACOMIN

A alternativa "D" está errada. Sendo assim, seria a correta na questão pois o enunciado pede
"EXCETO".
Segundo a lei Orgânica de Lucas diz:
XIII - fomentar atividades econômicas, com prioridades para os pequenos empreendimentos,
incluída a atividade artesanal;

E a alternativa D: " Fomentar atividades econômicas com prioridade para as grandes agroindústrias
que geram mais emprego"

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1092 ANA CAROLINA GIACOMIN
A terapia nutricional combinada à pratica de exercício garante MAIOR PERDA DE GORDURA E
MENOR PERDA DE MASSA MAGRA, sendo a correta a alternativa A. 

DEFERIDO DEFERIDO

1092 ANA CAROLINA GIACOMIN
A obesidade é uma doença que contribui para os estados patológicos de forma LENTA e não rápida
como diz na alternativa III. 

DEFERIDO DEFERIDO
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2402 ANA CLARA OPENKOWSKI
Questões 6, 7 e 10 com alternativas de A a E.
Questão 14 sem nenhuma alternativa.  

DEFERIDO DEFERIDO

1451 ANA LIDIA GONÇALVES LIMA
Peço a ANULAÇÃO da questão de numero 9(nove), pois a mesma não contém alternativas para
serem julgadas. Anulação por erro na elaboração da questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

1451 ANA LIDIA GONÇALVES LIMA

Peço a ANULAÇÃO da questão.
Primeiramente já no enunciado tem um erro de localização, pois no mesmo esta sendo abordado o
município de Rio Verde, e na questão trás [...]Rio Verde-MT[...], mas Rio Verde e no estado de
Goiás (Rio Verde-GO).
Segundo, e impossível analisar uma imagem em preto e branco, ainda por cima estando borrada a
impressão, onde a mesma foi relatada ao fiscal de prova e o mesmo disse que não podia fazer nada
pois todas estavam da mesma forma, e que eu deveria entrar com recurso pedindo a anulação da
questão.
Sendo Assim peço a ANULAÇÃO da Questão por erro no enunciado e também por falta de
visibilidade no analise da imagem.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1451 ANA LIDIA GONÇALVES LIMA

Peço a ANULAÇÃO da questão de numero 22(vinte e dois) Pois a Mesma contem erro ortográfico
que dificulta o entendimento e a analise da questão em sim. Assim a mesma vinha retratando a
seguinte frase:
[...]São acidades de trabalho comum à area de alimentação, exceto:[...].
O que significa a palavra ACIDADES?
Peço a Anulação por erro na elaboração da questão, pois e inadmissível que ocorra esse tipo de
coisa em um Processo Seletivo ou em Concurso, pois pode acarretar em dificuldades para os
concorrentes.

DEFERIDO DEFERIDO

1451 ANA LIDIA GONÇALVES LIMA

Peço a ANULAÇÃO da questão de numero 29(vinte e nove) pois a mesma contem 5(cinco)
alternativas { a), b), c), d), e e)} e de acordo com o Edital o item 76 trás a seguinte afirmação:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
Sendo assim  a questão deverá ser ANULADA, por estar em inconformidade com o Edital.

DEFERIDO DEFERIDO

1784 ANA RODRIGUES GUEDES
Questão 9 Não tinha a opção de resposta no caderno de quetões.
Questão 10 era a resposta da nove.

DEFERIDO DEFERIDO

453 ANAJULIA APARECIDA ORTIZ

Objeto desse recurso deve ser anulada a questão de numero 4, pois no Edital do processo seletivo
simplificado para contrato temporário para quadro de pessoal da prefeitura de Lucas do Rio
Verde-MT edital 02/2020 a banca examinadora descreve co Cap. VIII, LINHA 76 O SEGUINTE: a
PROVA OBJETIVA SERÁ DE MULTIPLA ESCOLHA DE A a D, contendo 4 (quatro alternativas). Na
capa da prova dizia: caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar ao
aplicador de sala a substituição e todos os cadernos de prova apresentaram o mesmo erro.Por esse
motivo peço anulação da pergunta resposta,sendo que apenas uma deverá ser assinalada como
correta.O que não se pode concordar ja que as alternativas não estavam em sua ordem colocando
em duvida o gabarito C, onde não coincide com o requisito no edital.Por isso a mesma deve ser
anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

453 ANAJULIA APARECIDA ORTIZ

Objeto desse recurso deve ser anulada a questão de numero 5, pois no Edital do processo seletivo
simplificado para contrato temporário para quadro de pessoal da prefeitura de Lucas do Rio
Verde-MT edital 02/2020 a banca examinadora descreve no Cap. VIII, LINHA 76 o SEGUINTE: a
PROVA OBJETIVA SERÁ DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE A a D, contendo 4 (quatro alternativas). Na
capa da prova dizia: caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar ao
aplicador de sala a substituição e todos os cadernos de prova apresentaram o mesmo erro. Por esse
motivo peço anulação da pergunta resposta, sendo que apenas uma deverá ser assinalada como
correta. O que não se pode concordar já que as alternativas não estavam em sua ordem colocando
em duvida o gabarito já que as opções se dava de A a E, onde não coincide com o requisito no
edital. Por isso a mesma deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1280 ANDREIA BASSO SFEFANELLO

Na questão número 19 da prova objetiva de Lucas do Rio verde, fala " O ESTATUTO do Servidor
Público de Lucas do Rio Verde -MT prevê licença para repouso de servidoras gestantes por
indicação médica de quantos dias? NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO
VERDE, NÃO CONSTA ABSOLUTAMENTE NADA SOBRE AFASTAMENTO DE GESTANTE, NEM
A QUANTIDADE DE DIAS DE AFASTAMENTO.
Peço que a questão seja anulada pois não corresponde ao conteúdo da Lei Orgânica do município
de Lucas do Rio Verde MT. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1296 ANDREIA DE OLIVEIRA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha, e
que cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas, sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 03 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta faltando a alternativa C é possui alternativa E,
e no gabarito as alternativas eram A, B, C e D não havendo a alternativa E. Sendo assim as
alternativas de resposta não estão corretas solicito a anulação da questão citada acima.

DEFERIDO DEFERIDO

1296 ANDREIA DE OLIVEIRA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que será de múltipla escolha e
cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 04 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta faltando a alternativa C é possui alternativa E.
E no gabarito as alternativas eram A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo assim as
alternativas de resposta não estão corretas solicitado a anulação da questão citada acima. 

DEFERIDO DEFERIDO
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1296 ANDREIA DE OLIVEIRA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 05 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E. E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo
assim as alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação da questão acima citada.

DEFERIDO DEFERIDO

1296 ANDREIA DE OLIVEIRA

Seguindo o edital e as orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla
escolha e cada questão conterá 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo
que apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 06 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E. E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, e a
mesma descreve para interpretar a oração sublimada sendo que a frase não está sublinhada  e as
alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação da questão citada acima.  

DEFERIDO DEFERIDO

1296 ANDREIA DE OLIVEIRA

 No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão deveria 04 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 10 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E.  E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo
assim as alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação da questão citada acima.

DEFERIDO DEFERIDO

1296 ANDREIA DE OLIVEIRA

 No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão iria ter 04 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 14 da prova objetiva de conhecimentos e atualidades para o cargo de
professor pedagogo do processo seletivo 02/2020, pois mesma não apresenta alternativas para
resposta. Sendo que no gabarito havia as alternativas A, B, C e D, solicitado a anulação da questão
citada acima por ausência de opção de resposta na prova ´pois a questão havia somente um
enunciado.

DEFERIDO DEFERIDO

2426 ANDRESSA TAINÁ DA GAMA MARTINS

Boa tarde, na página do caderno de provas aparece 
As instruções, e consta que todas as questões teriam alternativas de A a D, porém na questão 11
consta
Uma alternativa a mais vai até a letra E. Portanto
Peço anulação da questão 11 por esse motivo.
Atenciosamente.
Andressa Tainá da Gama Martins.

DEFERIDO DEFERIDO

2426 ANDRESSA TAINÁ DA GAMA MARTINS

Boa noite nas orientações do caderno 
De questões consta que todas as questões 
Teriam alternativas de A a D porém na questão 
29 há um erro na questão por possuir uma 
Alternativa a mais a letra E, e também um erro 
De impressão pois a alternativa B faz 
Parte da A. Então peço anulação da questao 
29.
Atenciosamente Andressa Tainá da Gama Martins.

DEFERIDO DEFERIDO

2542 ANTONIA REGINA PEREIRA DA SILVA
Informo que a questão em pauta não consta as alternativas para assinalar resposta.

Desde já agradeço a atenção.
DEFERIDO DEFERIDO

1449 ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA

Peço a ANULAÇÂO da questão de numero 6(seis) pois a mesa contem 5(cinco) alternativas.
Seguindo o Edital ele nos traz a seguinte Referência no item 76:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 
Devera ser anulada pois esta em inconformidade com o edital.

DEFERIDO DEFERIDO
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1449 ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA

As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas.
Orações Subordinadas Adjetivas Explicativas
Separadas por vírgulas, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica,
explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem.
Exemplos: O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Oração Principal: O
exame final deixou todos apreensivos.
Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: que estava muito difícil.
Orações Subordinadas Adjetivas Restritivas
Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado de
seu antecedente, e não são separadas por vírgulas.
Exemplos: As pessoas que são racistas merecem ser punidas.
Oração Principal: As pessoas merecem ser punidas.
Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: que são racistas.

Assim a questão se refere a um desses dois termos, mas o gabarito nos traz outro resposta que não
tem nada haver com a pregunta, a resposta indicada pelo gabarito e uma Oração Coordenada
Sindética Adversativa, segui o exemplo abaixo:
As Orações Coordenadas Sindéticas Adversativas são aquelas que mantêm uma relação de
contraste, de oposição com relação à oração antecedente por meio de uma Conjunção Coordenativa
Adversativa. Ex: Gostei deste chapéu, todavia está muito caro.
EX: Não me fez mal, contudo não voltarei a experimentar.
Exemplos de conjunções coordenativas adversativas:
Mas, Contudo, Todavia, Não obstante, Antes que, Porém
Entretanto, No entanto, Conquanto, Ainda assim e etc.

Assim por não haver conformidade da pergunta com a resposta peço a ANULAÇÃO da questão de
numero 7(sete). 

DEFERIDO DEFERIDO

1449 ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA

Peço a ANULAÇÃO da questão de numero 10(dez) por estar em inconformidade com o Edital, pois o
mesmo no item 76 traz a seguinte referencia:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
Assim a questão foi nos apresentado com 5(cinco) alternativas, a), b), c), d), e e). ANULAÇÃO por
inconformidade com o Edital.

DEFERIDO DEFERIDO

1449 ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA
Peço a ANULAÇÃO da questão de numero 14(quatorze), pois a mesma não contem alternativas
para serem avaliadas e respondidas. Sendo assim a mesma deverá ser ANULADA.

DEFERIDO DEFERIDO

1449 ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA

Peço a Anulação da questão 23.
Primeiramente e uma questão referente ao tema de Saúde, (onde pode ser avaliação por Médicos,
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagens e etc.), sendo assim não tem logica por essa questão como
especifica de Geografia, se estive-se como C. Geral poderia ser levada em conta, mas no C.
Especifico não tem como.
Segundo, Analisando o texto de referencia posto no  enunciado da questão 23, à uma
inconformidade do texto com o gabarito, pois o mesmo diz que a alternativa correta e a letra (d),
assim analisamos o texto de referencia a seguir:
[...]11. Você pode ter mais tendência a adoecer nos meses de frio.
Pode esfriar em qualquer época do ano, mas existem alguns fatores presentes no inverno que
podem elevar sua probabilidade de adoecer. Para começar, pesquisas mostram que nosso sistema
imunológico é levemente enfraquecido nos meses de mais frio, graças à mudança de DNA corporal
que ocorre durante a mudança de estações, informou a Business Insider. Não só isso: no inverno as
pessoas passam mais tempo em locais fechados – ou seja, a terra dos micróbios -, de modo que é
mais difícil fugir dos germes[...].

Com isso Peço a ANULAÇÃO pois o gabarito esta em inconformidade com a pergunta. 

DEFERIDO DEFERIDO

1449 ANTONIO JUNIOR ANDRADE FERREIRA

Peço a Anulação da questão de numero 25(vinte e cinco) pois a mesma contem o Enunciado (texto),
tem as Alternativas, mas não há uma PERGUNTA para que possamos analisar as alternativas,
sendo assim qualquer alternativa esta correta, pois não a uma pergunta que diz se e pra analisar a
correta ou a errada ou qualquer outro termo que possa existir. ANULAÇÃO por falta de
Esclarecimento do que e pra ser julgado na questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

600 ANTONIO SILVANO PONTE DA PAIXÃO a questao nao tinha opcao de resposta. DEFERIDO DEFERIDO

28 APARECIDA ELIZANGELA CESAR

 Venho através deste recurso reivindicar a pontuação da referida questão devido ao fato de nas
orientações da prova dizer claramente que cada questão teria 4 opção de respostas sendo da letra A
a leta D e a questão 10 tinha ate a opção E sendo 5 alternativas, e ainda pelo fato de as instruções
do edital do referido processo seletivo orienta no item:
"2.8 Provas: O processo Seletivo Simplificado constará somente de provas teóricas compatíveis com
cada cargo. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras compostas
de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino ou órgão técnico, que se
responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as questões inéditas
nunca antes utilizadas em outro processo de seleção:"
Diante do desposto segue o link com endereço onde encontra-se a referida questão plagiada: 

https://literallmente.files.wordpress.com/2013/06/exercc3adcios-de-revisc3a3o-31-de-maio-gabarito.p
df!

DEFERIDO DEFERIDO
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28 APARECIDA ELIZANGELA CESAR

Diante dos erros na digitação da prova na questão 14, onde a referida questão não tinha opção de
resposta pedi orientação aos aplicadores da sala de como proceder diante de tal fato, para que não
houvesse equivoco na orientação foi requisitado a presença de um fiscal na sala 312 para sanar
minha duvida, o fiscal orientou que por não haver alternativas na referida questão que eu deixasse a
questão 14 em branco no gabarito e entrasse com recurso posteriormente para reivindicar meu
direito então ao transferir as respostas para o meu gabarito marquei na questão 15 a alternativa
B-12 meses, ao ser publicado o gabarito preliminar me deparei com a anulação da questão 15,
mediante o acontecido peço a essa banca que reveja em meu gabarito a questão 15 considerando-a
como sendo a questão 14 haja vista que ao meu entendimento as questões 14 e 15 são uma só
questão!
Sem mais para o momento,

 att. Aparecida Elizangela Cesar

DEFERIDO DEFERIDO

1397 ARILCELIA DA SILVA BRANDAO

Prezada banca examinadora, peço que anulem a questão 10 de língua portuguesa, quanto a
concordância nominal a primeira frase, já são meio dia e "meia". De acordo com o site
infoenem.com.br, meio dia e meia é a forma correta! Porque trata-se da referência a 12ª(decima
segunda)hora do dia + meia hora, ou seja, 12h + metade de uma hora. A unidade fracionada é a
hora um substantivo feminino: uma hora meia hora. Sendo assim a resposta do gabarito letra b) da
questão 10 está incorreta.

Obrigado!

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2012 BEATRIZ BRINGHENTI

Boa tarde, solicito recurso referente a questão 27. A questão pedia o que era correto afirmar de
acordo com a lei 13.595/2018, sendo assim a alternativa correta seria a letra "B", porém no gabarito
está marcado como alternativa "D" sendo a correta... 
Obrigada.
.
Aproveito para solicitar que reconsiderem o comprovante de endereço que foi enviado no dia da
prova, pois fiz de acordo com o edital de abertura, no último momento que vi o edital de retificação.
De qualquer forma, estou com a declaração da enfermeira enexada confirmando que o documento
que enviei é verdadeiro.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2012 BEATRIZ BRINGHENTI
Boa tarde, solicito recurso referente a questão 9, a qual tem a pergunta, porém não tem alternativa
de resposta.
Grata!

DEFERIDO DEFERIDO

2173 BIANCA BARBOSA AVELINO Tinha uma opção a mas de resposta e a pergunta não era da minha área DEFERIDO DEFERIDO

2173 BIANCA BARBOSA AVELINO Não era questão da minha área 
INDEFERID

O
INDEFERIDO

2173 BIANCA BARBOSA AVELINO
A questão 10 foi anulada mas era a 11 questão 11 que tinha que ser anulada porque tinha
alternativa E

DEFERIDO DEFERIDO

585 CARLOS ALBERTO DA SILVA MARANDUBA

Bom dia! venho aqui entra com recurso de 6 questões que estavam mal elaboradas no processo
seletivo, me sinto lesado com falta de responsabilidade da banca que elabora uma prova como essa,
sendo que me sinto prejudicado.
também me sinto lesado com o envio da pós graduação, a solicitante pedi pra autenticar e cartório,
sendo que no envio foi o scanner original do certificado.

IMPROCED
ENTE

INDEFERIDO

1536 CARLOS SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

1536 CARLOS SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

1536 CARLOS SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

197 CAROLINA DELA JUSTINA

O gabarito aponta como resposta correta a opção B,  porém, conforme se pode verificar da prova de
professor – pedagogia, a referida questão não tem opção de resposta, devendo, portanto, ser
considerada NULA.
Esclarecemos que os fiscais, no local de prova, sala 312, bloco IV orientaram os candidatos a
deixarem o gabarito em branco, já que estava evidente a ausência de alternativas da questão.
Assim, requer à banca examinadora, a retificação do gabarito para declarar nula a questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

197 CAROLINA DELA JUSTINA

O gabarito da prova declarou a questão nula, no entanto, o que se observa da simples leitura é que
o enunciado da questão 14, com a pergunta e as alternativas da questão 15, levam a uma única
resposta correta, a saber, letra B. 
Desse modo, não há que se considerar nula a questão, uma vez que contém resposta correta, razão
pela qual requer a correção do gabarito para considerar válida a questão anotada.

Com os equívocos apresentados nas duas questões, sem que se proceda as devidas correções,
certamente haverá influência na classificação dos aprovados, portanto, requer sejam reconsideradas
as pontuações mencionadas que, em sendo aceitas, poderão alterar o resultado final, com a
consequente e justa aprovação da recorrente.

DEFERIDO DEFERIDO

2114 CAROLINE GREVE Questão com alternativas erradas. DEFERIDO DEFERIDO

2114 CAROLINE GREVE Questão com alternativas erradas. DEFERIDO DEFERIDO

2114 CAROLINE GREVE Questão com alternativas erradas. DEFERIDO DEFERIDO

2114 CAROLINE GREVE Questão com alternativas erradas. DEFERIDO DEFERIDO

2114 CAROLINE GREVE Questão com alternativas erradas. DEFERIDO DEFERIDO

2114 CAROLINE GREVE Questão com alternativas erradas. DEFERIDO DEFERIDO

1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES - DEFERIDO DEFERIDO

1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1696 CÉLIA APARECICA THIEMES NUNES - DEFERIDO DEFERIDO

858 CELINA OLIVEIRA LOPES NASCIMENTO
A questão de número 05 tem duas resposta certa a letra A e a D portanto peço que a anule essa
questão.

 

DEFERIDO DEFERIDO

858 CELINA OLIVEIRA LOPES NASCIMENTO
 A questão de número 10 da minha prova está incorreta, pois, na língua portuguesa quando se trata
da metade de uma hora se diz: Já São meio dia e maia. Meio dia a metade do dia e meia hora a
metade da hora, substantivo feminino. Portanto a resposta  correta é letra C. Peço que anule essa
questão.
 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

114 CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS

Questão 10

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desse recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROVIMENTO TEMPORARIO DE
VAGASDOS CARGOS DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
EDITAL 02/2020,a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII,LINHA 76,o seguinte: A prova
objetiva será de múltipla escolha e cada questão contará 4 (quatro) alternativas de A à  D,PARA
RESPOSTASENDO APENAS 1 (UMA), deverá ser assinalada como correta. Como não se pode
concordar com a questão de numero 10 está com 5       (cinco) alternativas de A  ate  E, que não
coincide com o  requisito de edital, sendo que a mesma também e plagio (segue o link do plagio),por
esses motivos peço  anulação  da mesma.E reivindico A PONTUAÇÃO.

  

DEFERIDO DEFERIDO

114 CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS

QUESTÃO 14

Ilustríssima banca venho pedir a anulação da questão 14(quatorze), e reivindicar a pontuação, pois a
mesma está com vários erros de digitação, foi pedido orientação do fiscal na sala 204,e fui orientada
a deixar o cartão resposta em branco por não haver resposta na referida questão, pois a questão 14
(quatorze) se contradiz com a questão 15 (quinze)ficando a 14 (quatorze) sem alternativas para
serem marcadas, haja vista que no meu entendimento as duas questões citadas  correspondem a
uma questão somente .

DEFERIDO DEFERIDO

832 CLAIR BECKER

Conforme MANUAL de PROCEDIMENTOS de BOAS PRATICAS PARA O SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR do estado do Mato Grosso,"RALOS"devem ser lavados
diariamente e não uma vez por mês,solicito a correção do gabarito da questão 30 cujo a alternativa
correta está como alternativa B,após a confirmação no manual entendo que a alternativa correta
seria " A."

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2246 CLAUDELEIA ALVES DA SILVA SELINGER
A questão só tem enunciado e não tem alternativas.
Deixei o gabarito em branco na questão ,pois a mesma não tinha alternativa e assim fui orientada
pelo fiscal da sala na hora da prova.A questão deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

2246 CLAUDELEIA ALVES DA SILVA SELINGER
Embora conste no gabarito preliminar da prova objetiva  que a questão número 15 foi anulada, falta
texto para ser analisado.

DEFERIDO DEFERIDO

2246 CLAUDELEIA ALVES DA SILVA SELINGER  A questão tem cinco alternativas , porém o gabarito só tem quatro  espaços para preencher. DEFERIDO DEFERIDO

2246 CLAUDELEIA ALVES DA SILVA SELINGER A questão tem cinco alternativas e o gabarito só tem quatro. DEFERIDO DEFERIDO

2246 CLAUDELEIA ALVES DA SILVA SELINGER A questão tem cinco alternativas , porém o gabarito só tem quatro. DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA -
INDEFERID

O
INDEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO
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1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

1425 CLAUDETE DE SOUZA - DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Ilustrissima banca examinadora a questão de objeto desse recurso deve ser anulada, pois NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS
TEMPORARIOS DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE 02/2020 a banca examinadora
descreve: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá quatro alternativa   de A
a D, PARA RESPOSTA, sendo que apenas uma devera ser assinalada como a correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão numero 3 não existe a opção C, ASSIM INDUNZINDO O
CANDIDATO AO ERRO, por não preencher os requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Ilustrissima banca examinadora a questão de objeto desse recurso deve ser anulada, pois NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS
TEMPORARIOS DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE 02/2020 a banca examinadora
descreve: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá quatro alternativa de A a
D, PARA RESPOSTA, sendo que apenas uma devera ser assinalada como a correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão numero 4 não existe a opção C, ASSIM INDUNZINDO O
CANDIDATO AO ERRO, por não preencher os requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

 Questão:5
Solicitação: anulação da questão
Ilustrissima banca examinadora a questão de objeto desse recurso deve ser anulada, pois NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS
TEMPORARIOS DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE 02/2020 a banca examinadora
descreve: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá quatro alternativa de A a
D, PARA RESPOSTA, sendo que apenas uma devera ser assinalada como a correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão numero 5 esta com cinco alternativas da A a E, ASSIM
INDUNZINDO O CANDIDATO AO ERRO, por não preencher os requisitos exigidos no edital por
esse motivo peço a ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Questão:6
Solicitação: anulação da questão
Ilustrissima banca examinadora a questão de objeto desse recurso deve ser anulada, pois NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS
TEMPORARIOS DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE 02/2020 a banca examinadora
descreve: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá quatro alternativa de A a
D, PARA RESPOSTA, sendo que apenas uma devera ser assinalada como a correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão numero 6 esta com cinco alternativas da A a E, ASSIM
INDUNZINDO O CANDIDATO AO ERRO, por não preencher os requisitos exigidos no edital por
esse motivo peço a ANULAÇÃO DA QUESTÃO

DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Questão:10
Solicitação: anulação da questão
Ilustrissima banca examinadora a questão de objeto desse recurso deve ser anulada, pois NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS
TEMPORARIOS DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE 02/2020 a banca examinadora
descreve: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá quatro alternativa de A a
D, PARA RESPOSTA, sendo que apenas uma devera ser assinalada como a correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão numero 10 esta com cinco alternativas da A a E, ASSIM
INDUNZINDO O CANDIDATO AO ERRO, por não preencher os requisitos exigidos no edital por
esse motivo peço a ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Questão:14
Solicitação: anulação da questão
Ilustrissima banca examinadora a questão de objeto desse recurso deve ser anulada, pois a questão
esta confusa não apresenta o comando na questão em que apresentam as opções de respostas, e
pedido para que seja feita a analise do texto quando na verdade o texto e inexistente no comando da
questão 14, induzindo o candidato ao erro, por esse motivo peço a anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

477 CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Ilustrisima banca peço a anulação da questão 23 pois a mesma pedia para apontar a questão
incorreta  sobre o planejamento curricular e aponta a questão D como incorreta, onde pode se
analisar que na questão não existe opção incorreta, pois sabemos que  o planejamento curricular e
um processo que facilita a preparação de aulas e as ideias que envolvem o planejamento, pois este
faz um link com a realidade vivenciada pelos alunos e professores em seus dias atuais, a questão
ficou confusa e induzindo assim  o candidato ao erro. Por esse motivo peço a banca a ANULAÇÃO
DA QUESTÃO 23. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

973 CLAUDIA COMARELLA

- A questão 09(nove) tem o texto mas não tem as respostas objetivas de múltipla escolha.
- A questão 10(dez) tem as respostas múltipla escolha, mas não tem o texto ou pergunta.
As duas questões estavam incompletas.
O fiscal de sala foi informado sobre os erros e informou que assinalasse qualquer uma das questões
de múltipla escolha do gabarito e depois entrar com o recurso.
Por isso peço a anulação das questões descritas por ter prejudicado o entendimento da prova.
Claudia Comarella

INDEFERID
O

INDEFERIDO

237 CLAUDINEIA AUGUSTO DE MIRANDA

olá boa noite, o motivo do meu contato é referente a questão 26 que em sua resposta diz que a
ingestão de medicamento seria a responsabilidade do monitor, mas aqui no município eu trabalho
nas escolas a mais de 4 anos como monitora estagiaria e sempre quando iniciamos o ano letivo  os
diretores e coordenadores nos orienta que é proibido a ingestão de medicamento pelos monitores e
qualquer colaborador da escola, sendo assim de inteira responsabilidade da família, que em sua
maioria quando a necessidade vão até a escola e medicam seus filhos no horaria que esse
medicamento deve ser ministrado, então no meu ponto de vista, a resposta correta deveria ser a
alternativa "A" e não a alternativa "D" como resposta correta.    

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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1019 CLEBERSON ONORIO CORREIA

QUESTÃO 3 - AS LETRAS DAS ALTERNATIVAS NÃO CONDIZ COM AS LETRAS DO GABARITO
DE RESPOSTA.
QUESTÃO 5 - SÃO 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS SENDO QUE NO GABARITO DE
RESPOSTAS CONSTAM APENAS 4 ALTERNTAIVAS.
QUESTÃO 6 - SÃO 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS SENDO QUE NO GABARITO DE
RESPOSTAS CONSTAM APENAS 4 ALTERNTAIVAS.
QUESTÃO 14 - SEM OPCÃO DE RESPOSTAS.

DEFERIDO DEFERIDO

513 CLEICEMARA BACK

QUESTÃO 10
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número dez está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

513 CLEICEMARA BACK

CARGO: Professor Pedagogia
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA
BANCA ITEC
RECURSO ADMINISTRATIVO
QUESTÃO: 05
TEXTO DO RECURSO:
Da análise a questão de número 05 do caderno de provas do Processo Seletivo 02/2020,
encontra-se em desconformidade, com o que está especificado no Edital do Processo na página 11
que trata sobre o conteúdo das provas objetivas e a quantidade de alternativas para interpretação do
candidato. No Item 76 – (A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como
correta). No caderno de provas questão 05 consta 5 alternativas de respostas de A a E,
divergindo-se da matéria do edital. Desta forma, a questão deve ser revisada e posteriormente
anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

513 CLEICEMARA BACK

CARGO: Professor Pedagogia
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA
BANCA ITEC
RECURSO ADMINISTRATIVO
QUESTÃO: 06
TEXTO DO RECURSO:
Da análise a questão de número 06 do caderno de provas do Processo Seletivo 02/2020,
encontra-se em desconformidade, com o que está especificado no Edital do Processo na página 11
que trata sobre o conteúdo das provas objetivas e a quantidade de alternativas para interpretação do
candidato. No Item 76 – (A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como
correta). No caderno de provas questão 05 consta 5 alternativas de respostas de A a E,
divergindo-se da matéria do edital. Desta forma, a questão deve ser revisada e posteriormente
anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

670 CLEONICE SEIBEL ROSADO
Conforme no edital tería apenas 4 opcões de resposta. E nessa questão tem 5 opções. Gostaría de
pedir que fosse anulada essa questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

670 CLEONICE SEIBEL ROSADO

Na prova contém apenas a questão, mas não tem as opções de resposta. As opções de respostas
estão na questão 15.E assim eu fiz.
Mas no gabarito estão trocadas. Na questão de 14 tem resposta e na 15 está nula. Ficou muito
confusa assim e sem entendimento.

DEFERIDO DEFERIDO

670 CLEONICE SEIBEL ROSADO
Nessa questão também existem 5 opções de resposta e não foi esse o informado tanto no edital
quanto na capa da avalição.

DEFERIDO DEFERIDO

670 CLEONICE SEIBEL ROSADO Existem 5 opções de resposta e foi informado apenas 4 opções de resposta. DEFERIDO DEFERIDO

670 CLEONICE SEIBEL ROSADO Existem 5 opções de resposta e foi informado apenas 4 opções de resposta no edital. DEFERIDO DEFERIDO

670 CLEONICE SEIBEL ROSADO Nessa questão tem realmente 4 opções mas as letras estão fora de ordem (a,b,d,e). DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
alternativas (A, B, D e E), ocorre a ausência da questão C e incremente da E, ocasionando confusão
no preenchimento do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
alternativas (A, B, D e E), ocorre a ausência da questão C e incremente da E, ocasionando confusão
no preenchimento do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
Deveriam ser apenas quatro alternativas (A, B, C e D), no entanto, a o acréscimo de mais uma
alternativa (E), totalizando 5 (cinco) em vez de 4 (quatro).

DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
Deveriam ser apenas quatro alternativas (A, B, C e D), no entanto, a o acréscimo de mais uma
alternativa (E), totalizando 5 (cinco) em vez de 4 (quatro).

DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
Deveriam ser apenas quatro alternativas (A, B, C e D), no entanto, a o acréscimo de mais uma
alternativa (E), totalizando 5 (cinco) em vez de 4 (quatro).

DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
A questão 14 (quatorze) não possui enunciado e nem alternativas, apresenta-se como texto
necessário para responder à questão 15 (quinze)

DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA A questão 24 (vinte e quatro) apresenta enunciado, mas não há alternativas a serem respondidas. DEFERIDO DEFERIDO

895 CRISTIANE DA SILVA LIMA
Essa questão está no gabarito preliminar como NULA, no entanto, o enunciado para responder está
na questão, encontra-se na questão 14 (quatorze).

DEFERIDO DEFERIDO
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115 DAIANE DA SILVA BATISTA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha, e
que cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas, sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 03 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta faltando a alternativa C é possui alternativa E,
e no gabarito as alternativas eram A, B, C e D não havendo a alternativa E. Sendo assim as
alternativas de resposta não estão corretas solicito a anulação da questão citada acima.

DEFERIDO DEFERIDO

115 DAIANE DA SILVA BATISTA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que será de múltipla escolha e
cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 04 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta faltando a alternativa C é possui alternativa E.
E no gabarito as alternativas eram A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo assim as
alternativas de resposta não estão corretas solicitado a anulação da questão citada acima. 

DEFERIDO DEFERIDO

115 DAIANE DA SILVA BATISTA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 05 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E. E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo
assim as alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulamento da questão acima
citada.

DEFERIDO DEFERIDO

115 DAIANE DA SILVA BATISTA

Seguindo o edital e as orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla
escolha e cada questão conterá 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo
que apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 06 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E. E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, e a
mesma descreve para interpretar a oração sublimada sendo que a frase não está sublinhada  e as
alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulamento da questão  acima citada.

DEFERIDO DEFERIDO

115 DAIANE DA SILVA BATISTA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão deveria 04 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 10 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E.  E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo
assim as alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação da questão citada acima.

DEFERIDO DEFERIDO

115 DAIANE DA SILVA BATISTA

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão iria ter 04 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 14 da prova objetiva de conhecimentos e atualidades para o cargo de
professor pedagogo do processo seletivo 02/2020, pois mesma não apresenta alternativas para
resposta. Sendo que no gabarito havia as alternativas A, B, C e D, solicitado a anulação da questão
citada acima por ausência de opção de resposta na prova ´pois a questão havia somente um
enunciado.

DEFERIDO DEFERIDO

2445 DAISY CRISTINA BANDEIRA
Na questão de número três tinha opções de respostas da alternativa A à E, sendo nos foi passado
que seriam alternativas de A à D.

DEFERIDO DEFERIDO

2445 DAISY CRISTINA BANDEIRA

Na questão de número quatro as alternativas estavam sem ser sequêncial, estavam assim: A , B, D,
e E. Aí eu pedi ajuda pra pessoa que aplicou a prova em sala, expliquei que a resposta que eu
julguei correta dizia que era a D mas estava na sequência da alternativa C. Aí pra seguir a
sequência eu marquei C.

DEFERIDO DEFERIDO

2445 DAISY CRISTINA BANDEIRA Na questão de número seis continha cinco alternativas de respostas de A à E. DEFERIDO DEFERIDO

2445 DAISY CRISTINA BANDEIRA Na questão de número quatorze não havia alternativas para respostas. DEFERIDO DEFERIDO

2445 DAISY CRISTINA BANDEIRA
Na questão de número quinze tinha quatro alternativas acredito que marquei a correta, porém no
resultado do gabarito saiu a letra N ao invés da resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

121 DANIELLE SANTOS SANTANA

Olá banca examinadora,das duas questões anuladas,acerte as mesmas e havia no questionário de
provas questões com mais de uma alternativa correta. E apenas a questão de número 29 tinha 5
alternativas.
Desde já agradeço por um possível posicionamento. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1066 DEISI GABRIELA SCHNEIDER
Peço anulação da questão 6 devido a quantidade de alternativas não bater com o gabarito.
Na prova alternativas de A a E, e no gabarito constava alternativa de A a D. 

DEFERIDO DEFERIDO

1066 DEISI GABRIELA SCHNEIDER
Peço anulação da questão 10 devido a quantidade de alternativas não bater com o gabarito.
Na prova alternativas de A a E, e no gabarito constava alternativas de A a D. 

DEFERIDO DEFERIDO

596 DEISIANE FERNANDES TRINDADE FERREIRA

Prezado examinador, acredito que questão deveria ser anulada. Verifica-se na questão a solicitação
para definir o gênero textual correto, tendo como afirmativa preliminar a letra b. Contudo, não é
possível afirmar que instrucional é um gênero textual, sendo contudo correto se a alternativa
estivesse descrita como gênero textual injuntivo. Pode-se no entanto dizer que instrucional é uma
espécie de tipo do genêro textual injuntivo, contudo essa restou-se prejudicada a questão ao não
pontuar tal informação. Diante do exposto, solicito a anulação do item por ausência de assertiva
correta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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596 DEISIANE FERNANDES TRINDADE FERREIRA

Prezado examinador, acredito que a questão deve ser anulada. A questão contém um erro de
digitação e suprimiu a alternativa (c) e inserindo a alternativa (e). Tal manutenção do item implicaria
em prejudicar o candidato por erro crasso na edição do caderno de prova. Nesse sentido, para
preservar os princípios da administração pública e lisura do seletivo solicito a anulação do item
disposto no gabarito preliminar.

DEFERIDO DEFERIDO

596 DEISIANE FERNANDES TRINDADE FERREIRA

Prezado examinador, acredito que houve um equívoco no enunciado da questão de nº 17. O texto
pede ao candidato acerca da competência municipal. Contudo tal enunciado extrapolou a Lei
Orgânica Municipal de Lucas do Rio Verde ao afirmar quanto a sua competência exclusiva. Isso
porque, a Lei Orgânica em seu artigo 10, não dispõe de competência exclusiva e sim Privada. Ao
informar competência exclusiva no enunciado a questão incorre em um erro crasso, pois tal
competência é atribuição somente da  União (art. 21, CF/88) que não pode ser delegada
(indelegável) e a competência privativa, ao contrário, poderá ser delegada, por exemplo, para os
Municípios. Diante do exposto, solicito a anulação da questão em comento, pois não há gabarito
para o enunciado.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

262 DELCINA FIDÊNCIO MARTINS - DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 4 a qual aduzia: No texto, a comparação do campo com um quadro
negro representa:
a)O pessimismo do tático em relação ao futuro do jogo.
b)Um recurso utilizado no vestiário
d)O recurso didático preferido pelo técnico Tim.
e)Um meio de pensar o jogo como algo previsível.
Ocorre que a assertiva correta é a letra E.

Pelo fato de constar no gabarito como letra D, porém a mesma encontra-se incorreta, e não havendo
a assertiva E para preencher no gabarito, pugna-se pela anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 6 a qual aduzia: “Lembro-me de que ele só usava camisas brancas.
” A oração sublinhada é:
a)Subordinada substantiva completiva nominal
b)Subordinada substantiva objetiva indireta
c)Subordinada substantiva predicativa
d)Subordinada substantiva subjetiva
e)Subordinada substantiva objetiva direta

Visto que na introdução da prova item 1, diz o seguinte: “Ao receber este caderno, confira se ele
contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível médio de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a
30, com alternativas de A à D: sendo que apenas uma alternativa é correta. ”, não competindo às
instruções da prova, pois a referente questão contém alternativas de A à E. Assim, pugna-se pela
anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 5 a qual aduzia: As expressões que retomam, no texto, o segmento
"o melhor momento do futebol" são:
a)os times ficam perfilados-aí.
b)é quando- então.
c)aí- os jogadores se movimentam.
d)o tático pode olhar o campo- aí.
e)é quando- começa o jogo.

Visto que na introdução da prova item 1, diz o seguinte: “Ao receber este caderno, confira se ele
contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível médio de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a
30, com alternativas de A à D: sendo que apenas uma alternativa é correta. ”, não competindo às
instruções da prova, pois a referente questão contém alternativas de A à E. Assim, pugna-se pela
anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 10 a qual aduzia: A forma que substitui adequadamente a palavra
mas, no trecho “compele os homens a se defrontar com a realidade não do ponto de vista da
realização do prazer, mas do dever fazer”, mantendo o sentido original, é:
a)Senão que também;
b)Senão;
c)Não obstante;
d)No entanto;
e)Quando não.
Visto que na introdução da prova item 1, diz o seguinte: “Ao receber este caderno, confira se ele
contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível médio de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a
30, com alternativas de A à D: sendo que apenas uma alternativa é correta. ”, não competindo às
instruções da prova, pois a referente questão contém alternativas de A à E. Assim, pugna-se pela
anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO
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817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 18 a qual aduzia: Compete exclusivamente à Câmara Municipal,
sem a necessidade da sanção do Prefeito, exceto:
a)Dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções dos seus.
b)Serviços e fixar as respectivas remunerações.
c)Aquisição, permuta ou alienação a qualquer título, de Bens públicos, na forma da Lei.
d)Abrir créditos suplementares à sua secretaria.

Ocorre que há duas assertivas corretas, sendo elas A e C. Senão vejamos segundo a lei Orgânica
do Município:

Art. 15. Compete a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, a qual não é exigida para o
especificado no Art. 17, dispor sobre todas as matérias da competência do Município,
especificamente:

V – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais na
administração pública direta e indireta e fixação dos respectivos vencimentos, observados os limites
constitucionais e legais aplicáveis;

IX – aquisição, permuta ou alienação a qualquer título, de Bens públicos, na
forma da lei;

     Portanto pugna-se pela anulação da questão, por conter mais de uma assertiva correta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 21 a qual aduzia: A terapia nutricional combinada à pratica regular
de atividade física constituem estratégia indispensável e fundamental no tratamento da obesidade,
visto que garante uma perda de peso mais eficiente e duradoura com:
a)Maior perda de gordura e menor perda de massa magra.
b)Menor perda de gordura e menor perda de massa magra.
c)Menor perda de gordura e maior perda de massa magra.
d)Maior perda de gordura e maior perda de massa magra.
Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa A. 
Senão Vejamos: 
A terapia nutricional combinada à pratica regular de atividade física constituem estratégia
indispensável e fundamental no tratamento da obesidade, visto que garante uma perda de peso
mais eficiente e duradoura, com maior perda de gordura e menor perda de massa magra (Hill e
colaboradores citado por Francischi e colaboradores, 2000).
Referência: PONTES, Alexandro, et al. O tratamento da Obesidade Através da combinação dos
exercícios físicos e terapia nutricional visando o emagrecimento. Rev. Brasileira de Obesidade,
nutrição e emagrecimento, São Paulo v.3,n.14,p.124-135.Março/Abril 2009.

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 22 a qual aduzia: Sobre a obesidade, analise os itens abaixo: 
I.	É reconhecida como doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1997 e está
inserida no grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
II.	Pode ser definida como sendo o estado no qual o peso corporal está demasiadamente acima
daquele considerado normal devido ao acúmulo excessivo de gorduras no corpo.
III.	O excesso de tecido adiposo está a um nível tal que passa a comprometer a saúde do indivíduo
por contribuir para o surgimento de diversos estados patológicos de avanço rápido e progressivo.
Está correto o que se afirma em:
a)I e II, apenas.
b)I e III, apenas.
c)II e III, apenas.
d)I, II e III.
Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa D. Senão vejamos:

A obesidade é reconhecida como doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1997 e
está inserida no grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Abdo citado por Almeida e
Santos, 2007). 
Para Coutinho e Lucatelli (2006), ela é melhor definida como sendo o estado no qual o peso corporal
está demasiadamente acima daquele considerado normal devido ao acúmulo excessivo de gorduras
no corpo. 
O excesso de tecido adiposo está a um nível tal que passa a comprometer a saúde do indivíduo por
contribuir para o surgimento de diversos estados patológicos de avanço rápido e progressivo
(Repetto, Rizolli e Bonatto, 2003).
Referência: PONTES, Alexandro, et al. O tratamento da Obesidade Através da combinação dos
exercícios físicos e terapia nutricional visando o emagrecimento. Rev. Brasileira de Obesidade,
nutrição e emagrecimento, São Paulo v.3,n.14,p.124-135.Março/Abril 2009.

     Assim, pugna-se pela retificação do gabartito.

DEFERIDO DEFERIDO
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817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 23 a qual aduzia: O leite a base de soja não é recomendado para
crianças:
a)De famílias vegetarianas.
b)Portadoras de Galactosemia.
c)Portadoras de deficiência de lactase primaria.
d)Com enterocolite necrotizante induzida por leite de vaca.

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa D. Senão vejamos:
LEITE A BASE DE SOJA: 
Recomendado para: 
1)Crianças de famílias vegetarianas (krause)
2)Crianças com Galactosemia ou Deficiência de lactase primária ou que esteja se recuperando de
uma intolerância secundária à lactose (krause)
3)Para bebês que podem ser alérgicos ao leite de vaca mas que ainda não manifestaram sinais
clínicos. NÃO são recomendados para bebês com alergias conhecidas a proteína, pois aqueles com
alergia ao leite de vaca também podem desenvolver alergia a proteína da soja (krause)
4)Crianças nascidas a termo cuja necessidade nutricional não é preenchida pelo leite materno (Dan)
5)Parte da dieta vegetariana para crianças nascidas a termo (Dan)
NÃO são recomendados para (Dan):
1)RN prematuros com peso 

DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 24 a qual aduzia: De acordo com a RDC 216/2004, Boas Práticas
compreendem:
a)Operação que visa a redução de mircrorganismos presentes na pele em níveis seguros, durante a
lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico após a lavagem e
secagem das mãos.
b)Procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade
higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária.
c)Operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como terra,
poeira, gordura e outras sujidades.
d)Operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento
preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte,
distribuição e exposição à venda.

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa B. Senão vejamos:

Segundo a RDC 216/2004 item 2.3: Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por
serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico sanitária e a conformidade dos
alimentos com a legislação sanitária.

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 25 a qual aduzia: Sobre as instalações dos serviços de alimentação
considere a alternativa correta:
a)O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser compatível com todas as operações.
Não deve existir separação entre as diferentes atividades por meios físicos.
b)As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto
ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos não devem ser sifonados e as grelhas devem possuir
dispositivo que permitam seu fechamento.
c)A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases,
fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam
comprometer a qualidade higiênico sanitária do alimento.
d)O fluxo de ar deve incidir diretamente sobre os alimentos.

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa C. Senão vejamos:
Segundo a RDC 216/2004 itens: 4.1.2 O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser
compatível com todas as operações. Deve existir separação entre as diferentes atividades por meios
físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada. (Portanto já se
descarta a alternativa A).
4.1.5 As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de
esgoto ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem
possuir dispositivo que permitam seu fechamento. (Portanto já se descarta a alternativa B).
4.1.10 A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos,
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente
sobre os alimentos. (Portanto a alternativa C está correta, e se descarta a alternativa D, pois diz que
o fluxo deve incidir, enquanto na RDC 216/2004 fala que não).

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 26 a qual aduzia: De acordo com a RDC 216/2004, os coletores
utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos
devem ser:
a)Dotados de tampas acionadas sem contato manual.
b)Íntegros, de fácil higienização e coloração especifica.
c)Higienização, em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos registros de
operação.
d)Produzido a partir de água potável e não pode representar fonte de contaminação.

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa A. Senão vejamos:

Segundo a RDC 216/2004 itens: 4.5.2 Os coletores utilizados para deposição dos resíduos das
áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem
contato manual. (Portanto a alternativa A está correta).

As alternativas B, C, D não constam na RDC 216/2004, portanto automaticamente são inválidas.

Assim, pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 27 a qual aduzia: Com relação aos manipuladores de alimentos
responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:
(    ) Não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer,
manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o
desempenho das atividades.
(    ) Devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para
este fim, não sendo permitido, somente o uso de barba curta, limpa e aparada.
(      )  As unhas devem estar curtas, aparadas, sem esmalte, ou esmalte claro ou base. Durante a
manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem.
A)V – V – F
B)V – F – F
C)F – V – V
D)F – F – V

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa B. Senão vejamos:
Segundo a RDC 216/2004 itens: 4.6.5 Os manipuladores não devem fumar, falar
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar
outros atos que possam contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades. (Portanto a
alternativa A é Verdadeira).
4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro
acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. (Ou seja, não é permitido
NENHUM tipo de barba, independente se é curta, limpa e aparada, grande, suja, etc. Portanto a
alternativa B é FALSA).
4.6.6 As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser
retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem. (Ou seja, não é permitido NENHUM
tipo de esmalte ou base. Portanto a alternativa C é FALSA).

Ocorre então que a sequência CORRETA seria V - F - F. Assim, pugna-se pela retificação do
gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 29 a qual aduzia: A recomendação por todas as organizações do
mundo é de realizar o aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Introduzir alimentos antes dos 6
meses pode trazer prejuízos para o bebê, já que a introdução de novos alimentos está associado a
episódios de diarreia, hospitalização, maior risco de desnutrição. O Ministério da Saúde sugere que
o aleitamento materno:
a)Seja interrompido após um ano.
b)Seja mantido pelo menos 1 ano, exclusivamente.
c)Seja mantido por 1 ano, exclusivamente, e mantido por 2 anos ou mais.
d)Seja mantido por 2 anos ou mais.

Ocorre que a assertiva correta seria a alternativa D. Senão vejamos:

Segundo o Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos: 

A recomendação atual é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida e por 2 anos ou
mais. Nos primeiros 6 meses, a recomendação é que ela receba somente leite materno. Quando
isso ocorre, dizemos que a criança está em amamentação exclusiva. Nenhum outro tipo de alimento
necessita ser dado ao bebê enquanto estiver em amamentação exclusiva: nem líquidos, como água,
água de coco, chá, suco ou outros leites; nem qualquer outro alimento, como papinha e mingau.
Mesmo em regiões secas e quentes, não é necessário oferecer água às crianças alimentadas
somente com leite materno, pois ele possui toda a água necessária para a hidratação nesse período.
Em dias quentes, a criança poderá querer mamar com mais frequência para matar a sede.

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primaria à Saúde. Departamento de
Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção Primaria à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília :
Ministério da Saúde, 2019. 265 p.

Assim pugna-se pela retificação do gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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817 DENISE CASSANIGA

Trata-se de recurso da questão 30 a qual aduzia: O Ministério da Saúde define aleitamento materno
misto quando a criança recebe: 
a)Leite materno e outros tipos de leite.
b)Além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.
c)Além do leite materno, água ou bebidas à base de água.
d)Somente leite exclusivo materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte,
sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de
reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

Ocorre que há duas assertivas corretas, sendo elas A e B. Senão vejamos:

Segundo o caderno de atenção básica, nº 23 (saúde da criança aleitamento materno e alimentação
complementar): Aleitamento materno misto ou parcial é quando a criança recebe leite materno e
outros tipos de leite. Porém entende-se que alternativa B também encaixa nessa definição, pois em
nenhum momento fala que os outros tipos de leite são considerados alimentação complementar.

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da
Saúde, 2016. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
Assim, pugna-se pela anulação da questão, visto que há mais de uma alternativa correta,
contradizendo o item 1 da introdução da prova.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2964 DHIEFFERSON LOPES DE LIMA

Saudações, equipe organizadora!

É sábido dos erros na elaboração da prova, que envolve, no meu caso em específico, as questões
14 e 15.
A questão 15, por sua vez, fora anulada, todavia esta era uma continuidade da questão 14.
A questão 14 era o enunciado da pergunta de número 15. Com a ausência de alternativas na
questão 14, eu optei por inserir a respota na questão 15 (a solução B é a certa e eu marquei a
mesma).
Os aplicadores não souberem orientar os participantes nos erros encontrados na prova. E, mais uma
vez friso, como não havia alternativas na questão 14, eu respondi a 15 (como se fosse a 14).
Resumindo, as questões 14 e 15, na prova, são apenas uma, e a respota dela é a B. Eu respondi na
questão de número 15 a alternativa certa (B), porém ela foi cancelada. Como as duas questões são
as mesmas, eu acertei, todavia a 15 fora cancelada. Peço-lhes, por favor, que verifiquem o eu caso
e considerem a minha questão 14 como certa. 

DEFERIDO DEFERIDO

97 DIEISY TORRES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número seis está com (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

97 DIEISY TORRES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

97 DIEISY TORRES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número dez está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

97 DIEISY TORRES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número 14 quatorze não obtém alternativa para responde-la como correta, que
não coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo    peço pela anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

827 DIRCE DA SILVA

Venho através deste recurso, solicitar que a questão número 3 seja anulada, haja vista, no edital
especificava que as questões seriam inéditas que não foi o caso do processo seletivo em questão. 
Esta questão é da (FUVEST-SP), que pode ser acessado a qualquer momento na internet através
do link
https://professorapatriciarosa2013.blogspot.com/2018/04/texto-argumentativo-exercicios-em-grupo.ht
m. Estamos sendo prejudicados(das) porque quem acessou esse site foi privilegiado. Outro motivo
para ser anulada questão é a sequência que as questões foram copiadas (a b d e) quando o correto
seria (a b c d). Questões copiadas é plágio e configura Improbidade administrativa.
PEÇO QUE SEJA ANULADA!

DEFERIDO DEFERIDO
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827 DIRCE DA SILVA

Venho através deste recurso, solicitar que a questão número 4 seja anulada, haja vista, no edital
especificava que as questões seriam inéditas que não foi o caso do processo seletivo em questão. 
Esta questão é da (FUVEST-SP), que pode ser acessado a qualquer momento na internet através
do link
https://professorapatriciarosa2013.blogspot.com/2018/04/texto-argumentativo-exercicios-em-grupo.ht
m.Estamos sendo prejudicados(das) porque quem acessou esse site foi privilegiado. Outro motivo
para ser anulada questão é a sequência que as questões foram copiadas (a b d e) quando o correto
seria (a b c d). Questões copiadas é plágio e configura Improbidade administrativa.
PEÇO QUE SEJA  ANULADA

DEFERIDO DEFERIDO

827 DIRCE DA SILVA

Venho através deste recurso, solicitar que a questão número 5 seja anulada, haja vista, no edital
especificava que as questões seriam inéditas que não foi o caso do processo seletivo em questão. 
Esta questão é da (FUVEST-SP), que pode ser acessado a qualquer momento na internet através
do link
https://professorapatriciarosa2013.blogspot.com/2018/04/texto-argumentativo-exercicios-em-grupo.ht
m.Estamos sendo prejudicados(das) porque quem acessou esse site foi privilegiado. Outro motivo
para ser anulada questão é a sequência que as questões foram copiadas (a b c d e) quando o
correto seria (a b c d). Questões copiadas é plágio e configura Improbidade administrativa.
PEÇO QUE SEJA ANULADA!

DEFERIDO DEFERIDO

827 DIRCE DA SILVA

Venho através deste recurso, solicitar que a questão número 6 seja anulada, haja vista, no edital
especificava que as questões seriam inéditas que não foi o caso do processo seletivo em questão. 
Esta questão é da (UF-UBERLÂNDIA) que pode ser acessado a qualquer momento na internet
através do link
http://soslportuguesa.blogspot.com/2011/06/questoes-sobre-oracoes-subordinadas.html.
Estamos sendo prejudicados(das) porque quem acessou esse site foi privilegiado. Outro motivo para
ser anulada questão é a sequência que as questões foram copiadas (a b c d e) quando o correto
seria (a b c d). Questões copiadas é plágio e configura Improbidade administrativa.
Questão foi copiada na integra!

PEÇO QUE SEJA ANULADA!

DEFERIDO DEFERIDO

827 DIRCE DA SILVA

Venho através deste recurso, solicitar que a questão número 10 seja anulada, haja vista, no edital
especificava que as questões seriam inéditas que não foi o caso do processo seletivo em questão. 
Esta questão é de simulado na internet que pode ser acessado a qualquer momento na internet
através do link
https://literallmente.files.wordpress.com/2013/06/exercc3adcios-de-revisc3a3o-31-de-maio-gabarito.p
df
Estamos sendo prejudicados(das) porque quem acessou esse site foi privilegiado. Outro motivo para
ser anulada 
 questão é a sequência que as questões foram copiadas (a b c d e) quando o correto seria (a b c d).
Questões copiadas é plágio e configura Improbidade administrativa.
Questão foi copiada na integra!
PEÇO QUE SEJA ANULADA!

DEFERIDO DEFERIDO

827 DIRCE DA SILVA
peço que seja anulada, pois a questão está incompleta sem opção para resposta.
  

DEFERIDO DEFERIDO

1001 DONIZETE SOARES DOS SANTOS
Aquestão de número (3)ao lado representado na imagem não possui alternativa C), sendo assim
está fora das definições que constam no edital, na verdade erro da banca, uma vez que no gabarito
não possui alternativa E). Sendo assim solicito anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1001 DONIZETE SOARES DOS SANTOS
A questão de número (4)também está incoerente, não possui alternativa C). Além disso o gabarito
só tem até a alternativa D). Sendo assim solicito anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1001 DONIZETE SOARES DOS SANTOS
A questão de número (6)também está incoerente, pois apresenta alternativas a maisdo que no
gabarito.Sendo assim solicito anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1001 DONIZETE SOARES DOS SANTOS

A questão de número (10) está com uma alternativa a 
mais, sendo que o casario não contempla a mesma, pois 
possui alternativas. Sendo assim solicito anulação da 
mesma

DEFERIDO DEFERIDO

1001 DONIZETE SOARES DOS SANTOS

A questão de número (14) não possui 
alternativas para assinalar, totalmente fora 
dos padrões de qualquer banca. Falta de 
comprometimento e respeito da banca para 
com os inscritos no processo seletivo. 
Sendo assim solicito anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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1001 DONIZETE SOARES DOS SANTOS

A questão de número (21) está equivocada, 
inconsistente, faltando informações. Faltou 
nas opções a informação sobre o numero de 
camadas dos epitélios para ter sentido a 
questão, logo qualquer opção dessas 
colocadas não pode estar correta, pois não 
traz a numeração de camadas., observações explicativas abaixo. Sendo assim solicito anulação da 
mesma.
Observação:

O epitélio é estratificado quando possui duas ou várias camadas de células. Apenas as células das 
camadas mais inferiores possuem capacidade de divisão celular. Esse revestimento fornece 
proteção em áreas de atrito, como o esôfago, vagina e epiderme.

Epitélio Simples Dizemos que o epitélio é simples quando as células formam apenas uma camada. 
Esse tipo de revestimento permite a troca e absorção de substâncias e pode ser encontrado nos 
alvéolos pulmonares.

O epitélio de transição ou misto, como o próprio nome diz, é constituído por várias camadas de 
células diferentes. Tais células são dotadas de grande flexibilidade e o seu formato varia conforme a 
distensão ou contração dos órgãos onde estão presentes. Pode ser encontrado na bexiga urinária.
                
O epitélio pseudoestratificado é um tipo de epitélio constituído por apenas uma camada de células 
de alturas diferentes, que conferem ao epitélio a aparência de estratificado. Trata-se de uma
variação 
do epitélio simples. Pode ser encontrado na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios.

DEFERIDO DEFERIDO

556 DOUGLAS ALENCAR BATISTA FERREIRA

Prezado examinador, acredito que a assertiva dada pelo gabarito está incorreta. Verifica-se na
questão a solicitação de afirmar sobre o texto as possíveis alternativas dadas no enunciado.
Contudo, não é possível inferi no texto a informação data pela alternativa d. Pelo contrário, o texto
afirma expressamente que o estado é o maior produtor de café e não de algodão como menciona a
alternativa. Sendo assim, o único alternativa viável a ser correta se trata da alínea b. Afirmar que a
alternativa d é a correta extrapola a interpretação textual. Diante do exposto, solicito a alteração do
gabarito preliminar.

DEFERIDO DEFERIDO

1711 EDIANE PEREIRA BARRETO
TODAS AS QUESTÕES HAVIAM ALTERNATIVAS DE LETRA A-D.
A QUESTÃO 11 TINHA ALTERNATIVAS ATÉ LETRA E.

DEFERIDO DEFERIDO

2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Segundo o consta no CAPÍTULO VII – DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS, SEÇÃO I - 1ª ETAPA
– DA PROVA OBJETIVA, no Item 76 do Edital de Abertura do Certame: “A prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas
01 (uma) deverá ser assinalada como correta.” A mesma instrução costa no Caderno de Provas: “1.
[...] contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30,
com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é correta”, no entanto a questão 4 não
contém a alternativa C e aparece a letra E como opção, o que diverge das instruções documentadas
e do Gabarito a ser preenchido, com campos a serem marcados de A à D. 
O item 2 do Caderno de Provas ressalta que: “2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha
qualquer defeito, solicite ao aplicador de sala a sua substituição”, a solicitação foi feita, no entanto
todas as provas impressas estavam com os mesmos defeitos estruturais, que interferem
negativamente na sua resolução, induzindo ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Segundo o consta no CAPÍTULO VII – DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS, SEÇÃO I - 1ª ETAPA
– DA PROVA OBJETIVA, no Item 76 do Edital de Abertura do Certame: “A prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas
01 (uma) deverá ser assinalada como correta.” A mesma instrução costa no Caderno de Provas: “1.
[...] contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30,
com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é correta”, no entanto a questão 6
contém alternativas de A à E, o que diverge das instruções documentadas e do Gabarito a ser
preenchido, com campos a serem marcados de A à D. 
O item 2 do Caderno de Provas ressalta que: “2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha
qualquer defeito, solicite ao aplicador de sala a sua substituição”, a solicitação foi feita, no entanto
todas as provas impressas estavam com os mesmos defeitos estruturais, que interferem
negativamente na sua resolução, induzindo ao erro. 

DEFERIDO DEFERIDO

2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Segundo o consta no CAPÍTULO VII – DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS, SEÇÃO I - 1ª ETAPA
– DA PROVA OBJETIVA, no Item 76 do Edital de Abertura do Certame: “A prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas
01 (uma) deverá ser assinalada como correta.” A mesma instrução costa no Caderno de Provas: “1.
[...] contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30,
com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é correta”, no entanto a questão 10
contém alternativas de A à E, o que diverge das instruções documentadas e do Gabarito a ser
preenchido, com campos a serem marcados de A à D. 
O item 2 do Caderno de Provas ressalta que: “2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha
qualquer defeito, solicite ao aplicador de sala a sua substituição”, a solicitação foi feita, no entanto
todas as provas impressas estavam com os mesmos defeitos estruturais. Acrescenta se ainda o fato
de ter duas respostas corretas, a saber: “senão” e “no entanto”. Ambas são conjunções adversativas
que podem ser empregadas em substituição a palavra “mas”, já que pertencem a mesma ordem das
conjunções coordenativas adversativas.

DEFERIDO DEFERIDO
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2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Recurso: Questão 18 
Na alternativa A é feito um recorte do parágrafo IV do Art. 17, no qual o termo “[...] funções de seus
[...]” não tem uma complementação na alternativa e nem uma pontuação para assinalar a
interrupção da continuidade textual (Na norma gramatical se utiliza as reticências entre parênteses
ou entre colchetes, para indicar, com mais clareza, a supressão de parte do texto que consta do
original). Sendo assim, acaba por alterar o parágrafo da lei, ferindo sua legitimidade. Já na
alternativa B tem uma continuidade do recorte feito no parágrafo IV do Art. 17, no qual a alternativa
aparece assim: “b. Serviços e fixar as respectivas remunerações”, o termo serviços carece de sua
complementação legal, do contrário, fere os termos da lei, dando origem a um parágrafo vago. Que
serviços seriam esses? Isso induz a interpretações que não estão explicitadas nas competências
privativamente à Câmara Municipal, legitimadas na LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO
RIO VERDE-MT. SEÇÃO II, DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. 
Art. 17 Compete privativamente à Câmara Municipal:
IV - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções de seus
serviços e fixar as respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias e Lei Federal Complementar 101 de 04/05/2000;
Ressalta-se ainda que suprimir trechos da lei provoca dubiedade na sua interpretação, o que a torna
inconstitucional. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Recurso: Questão 23 
A resposta dada como correta, segundo Gabarito Preliminar, é a letra D. Todavia o enunciado da
questão pede para marcar a que NÃO corresponde com o argumento do texto. É consenso entre os
cientistas que há uma tendência maior das pessoas adoecerem no meses frios. Segundo a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais “o clima seco e frio característico do inverno pede
cuidados especiais com a saúde. Nesta época do ano a população está mais suscetível a doenças
respiratórias, devido às características climáticas como diminuição da qualidade do ar e mudanças
bruscas de temperatura”. De acordo com Nélson da Cruz Gouveia, médico do Departamento de
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, as mudanças bruscas de temperatura
típicas do inverno são responsáveis por um aumento significativo de mortes em alguns estados
brasileiros, por exemplo São Paulo. Esse é o período em que aumenta a incidência de gripes e
resfriados e se agravam as doenças respiratórias na população. Gouveia ainda alerta para o perigo
que gripes e resfriados representam, pois apesar de aparentemente inofensivos, esses males
podem encaminhar o indivíduo para um quadro de pneumonia, uma das principais causas de morte
apontadas pela pesquisa no público idoso.

DEFERIDO DEFERIDO

2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Recurso: Questão 25 
Não ficou explicito o objetivo da questão, se era para marcar a alternativa verdadeira ou a falsa. A
questão traz apenas o enunciado, porém faltou a pergunta que à complementaria com alguma das
alternativas, o que torna inviável a sua resolução. 

DEFERIDO DEFERIDO

2747 EDILÉLIO DOS SANTOS SILVA

Recurso: Questão 30 
Em referida questão, Lucas do Rio Verde não está entre os maiores municípios exportadores de
Mato Grosso. É sabido que tal município se destaca no cenário regional e nacional devido sua
expressiva produção agropecuária. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, referente a Produção
Agrícola Mundial (PAM), no ranking dos maiores produtores estão Sapezal, Nova Mutum, Campo
Novo do Parecis, Diamantino, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Querência, entre outros. Segundo
o instituto, juntos foram responsáveis por 15,8% da produção nacional, e por 57,8% da produção
mato-grossense. Não colocar Lucas do Rio Verde entre os maiores município exportadores é
desconsiderar a posição que ele ocupa e sua relevância para a economia do Estado.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1199 EDIMARA DA SILVA RAMOS

Prezada Banca Examinadora o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser
ANULADO, visto que o enunciado em negrito da questão trata-se de uma oração coordenativa
Adversativa, e possui mais de uma alternativa correta, pois segundo Cegalla 2008, considera-se que
conjunções adversativas são aquelas que exprimem oposição, contraste, ressalva, compensação,
como: MAS, porém, todavia, contudo, entretanto, SENÃO, ao passo que, no entanto, NÃO
OBSTANTE, apesar disso, em todo caso.
Com o mesmo sentido de “porém”, “mas”, “entretanto”, “todavia”, a locução não obstante é do
mesmo grupo das conjunções com valor adversativo.
Como se pode verificar, sempre que pudermos trocar a locução “não obstante” por qualquer termo
como (porém, mas, contudo, todavia, apesar de), estamos trabalhando dentro das regras da língua
portuguesa.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.

FONTES: 
SIGNIFICADOS BR. Significado de Não Obstante. Disponível em:
https://www.significadosbr.com.br/nao-obstante. Acesso em 26/01/2021.
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua Portuguesa. 48.ed. revisada. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2008. p.289. 
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1199 EDIMARA DA SILVA RAMOS

Prezada Banca Examinadora o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser
ANULADO, visto que não apresentou nenhuma alternativa para ser assinalada no caderno de
provas, de forma que a elaboração da questão nos induziu ao erro da questão seguinte.
Nestes termos, solicito a anulação da questão e deferimento deste recurso.

DEFERIDO DEFERIDO

1199 EDIMARA DA SILVA RAMOS

A questão traz em sua referência a construção da avaliação sobre determinado conteúdo, tendo a
certeza que ela (...)
Seguindo a logica do enunciado a questão refere-se à opção correta da questão, neste caso a letra
B “Apresente questões discursivas capazes de permitir ao aluno dispor suas ideias em prol do tema
apresentado” seria a opção correta, e não a letra C.
Pois de acordo com o texto A Avaliação de acordo com os PCNs, disponível em:
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-avaliacao-acordo-com-os-pcns.htm 
Ao construir uma avaliação sobre determinado conteúdo, tenha certeza de que ela:
&#61656; Seja uma ferramenta capaz de permitir com que o aluno saiba analisar os avanços e
dificuldades envolvendo o conteúdo;
&#61656; Promova a integralização entre o ensino e a aprendizagem;
&#61656; Seja uma verificadora do nível de conhecimento que o estudante detém;
&#61656; Possua questões que possam ser respondidas através da relação entre os conteúdos
estudados e acontecimentos cotidianos;
&#61656; Apresente questões discursivas capazes de permitir ao aluno dispor suas ideias em prol
do tema apresentado;
&#61656; Envolva questões de múltipla escolha, pois permitem ao aluno comparar afirmações na
busca pelo acerto.
Nestes termos, solicito a alteração de gabarito da questão de C para B.

IMPROCED
ENTE

INDEFERIDO

2060 EDINA MARIA DOS SANTOS

O gabarito  adotado  pela  banca examinadora  considerou  alternativa  correta da questão  05 seria
a B, no entanto a questão objeto do presente recurso deve ser anulada, pois no edital do processo 
seletivo  simplificado  para provimentotemporário de vagas dos cargos  do quadro de pessoal da
prefeitura  de Lucas do Rio Verde MT.Edital 02/2020 A banca examinadora descreve  no capítulo
VIII linha 76 o seguinte A prova objetiva será de múltipla  escolha  contendo 4 alternativas de a á d
pra resposta sendo  apenas 01 correta.Com o que não se  pode  concordar porque  a questão de
número 05 contém 5 alternativas de a á e, o que descaracteriza  a exigência  do edital  não  obstante
 a mesma ainda  leva o candidato  ao erro, por conter alternativas a mais do  que  no cartão 
resposta.Mediante essas considerações,  requer se que promova o Deferimento do recurso e a
Anulação  da referida  questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

251 EDINALVA RODRIGUES DE BARROS

Visto que as alternativas 3, 4, 5, 6 e 10 não estão de acordo com as instruções da prova, em que
deveriam estar na ordem de "A" a "D", contudo a questão 14 não tinha alternativas, em suma
dificultou no preenchimento do gabarito. Convém lembrar que a prova em si não foi bem estruturada,
falta de vírgula, ponto final e palavras, além de erros de formatação. Portanto, dificultou na
compreensão das questões.

DEFERIDO DEFERIDO

669 EDIVANIA NOVAIS DOS SANTOS

Boa tarde venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão 5 da prova objetiva de
professor pedagogo por não estar de acordo com os critérios estabelecidos na capa da prova
objetiva onde diz que a prova deverá conter questões de 1 a 30 com alternativas de A a D, onde na
referida questão consta alternativas da A a E não contendo esta alternativa E no cartão resposta ,por
me sentir prejudicado peço anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

669 EDIVANIA NOVAIS DOS SANTOS

Boa tarde venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão 6 da prova objetiva de
professor pedagogo por não estar de acordo com os critérios estabelecidos na capa da prova
objetiva onde diz que a prova deverá conter questões de 1 a 30 com alternativas de A a D, onde na
referida questão consta alternativas da A a E não contendo esta alternativa E no cartão resposta ,por
me sentir prejudicado peço anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

898 EDNA LUCIA DE ARAUJO MACEDO Não tinha opções para resposta. DEFERIDO DEFERIDO

898 EDNA LUCIA DE ARAUJO MACEDO
No gabarito preliminar está como questão anulada, mas a questão para ser anulada é a 14 que esta
sem opção para marcar resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

898 EDNA LUCIA DE ARAUJO MACEDO A questão está com 5 opções para marcação, pois o edital reza que serão 4 opções. DEFERIDO DEFERIDO

1691 EDUARDO ARRUDA DE ANDRADE

Prezado examinador, entendo que há equívoco no gabarito referente a algumas questões, venho
pedir anulação dessas  questões, n° 14 pois não tinha alternativa para responder no caderno de
prova sendo assim tendo que marca qualquer alternativa no gabarito . 
n° 3, 4 e 6, tem resposta com alternativas até a letra (E) onde me induziu ao erro, onde que o
mesmo assinalei as alternativas com essa opção de resposta (E) no caderno de prova, porem no
gabarito não tinha opção de letra (E) para resposta, sendo assim no gabarito tive que assinalar outra
opção . quero anulação e os pontos dessas questões citada nesse recurso. obrigado 

 

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erros:

Questão Nº3 divergência: A B C D E (01 ALTENATIVA A MAIS)

ANULAR AS QUESTÕES: 3

DEFERIDO DEFERIDO
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1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erros abaixo;

Questão Nº3 divergência: A B C D E (01 ALTENATIVA A MAIS)

ANULAR AS QUESTÕES: 3

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erro abaixo;

Questão Nº4 divergência: A B D E (FALTA A ALTERBATIVA "C")

ANULAR A QUESTÃO:4

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erro abaixo;

Questão Nº5 divergência: A B C D E (01 ALTENATIVA A MAIS)

ANULAR A QUESTÃO: 5

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erro abaixo;

Questão Nº6 divergência: A B C D E (01 ALTENATIVA A MAIS)

ANULAR A QUESTÃO:6

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erros abaixo;

Questão Nº10 divergência: A B C D E (01 ALTENATIVA A MAIS)

ANULAR A QUESTÃO: 10

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erro abaixo;

QUETÃO: Nº14 NÃO POSSUI ALTERNATIVAS NA QUESTÃO, MAS NO GABARITO  CONSTA
COMO CERTA A OPÇÃO "B" (ESSA RESPOSTA É DA LETRA 15 QUE FOI ANULADA SEGUNDO
O PRÓPRIO GABARITO).

ANULAR A QUESTÃO: 14

DEFERIDO DEFERIDO

1935 EDVAM GOMES DA SILVA JUNIOR

QUESTÃO Nº15 NÃO HA NENHUM ERRO NA QUESTÃO 15, O ERRO FOI SÓ NO GABARITO
PRELIMINAR QUE CONSIDEROU A MESMA COMO ERRADA.

RETIFICAR A QUESTÃO 15 QUE POSSUI ALTERNATIVA “B” COMO CORRETA.

DEFERIDO DEFERIDO

1634 ELIANE CRISTINA SANTOS - DEFERIDO DEFERIDO

1634 ELIANE CRISTINA SANTOS - DEFERIDO DEFERIDO

1634 ELIANE CRISTINA SANTOS -
INDEFERID

O
INDEFERIDO

59 ELIANE GOMES DA SILVA -
INDEFERID

O
INDEFERIDO

59 ELIANE GOMES DA SILVA
  A questão 16 entre a alternativa C e D ambas estao incorretas, Essas alternativas foram muito mal
elaboradas, se e para marcar a opção incorreta , entao ambas estao incorretas e no gabarito pode
por somente uma resposta

INDEFERID
O

INDEFERIDO

59 ELIANE GOMES DA SILVA
A questão 11 também foi mal elaborada no caderno de resposta diz que as questões sao ordenadas
de 1 a 30. com alternativas A a D, mas na questão 11 tem uma alternativa a mais .

DEFERIDO DEFERIDO

889 ELIANE PEREIRA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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889 ELIANE PEREIRA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número dez está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

889 ELIANE PEREIRA

Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a revisão da
questão número 13 pelo fato a seguir: erro gramatical no enunciado da mesma. Um erro gramatical
é qualquer modo de escrita que fuja de normas e padrões estabelecidos em nossa escrita. No caso
da questão referida temos erro ortográfico na digitação da palavra “Estao do Mato Grosso”, onde
estando a palavra errada segue alternativas que não coincide com a referida pergunta, que remete a
dúvidas do que está se referindo, mudando o sentido da questão formulada, por esse motivo solicito
a anulação da mesma.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

889 ELIANE PEREIRA

Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a revisão da
questão número 29 pelo fato a seguir: o enunciado da questão se refere a lei 9394/96 citando  que a
mesma foi alterada para uma nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 10 de
janeiro de 2019 relatando que: Essa lei passa a obrigar a notificação de faltas escolares ao conselho
tutelar quando superiores a:. Essa questão está completamente equivocada porque a Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 não foi alterada para uma nova lei como diz no
enunciado da questão e sim ouve uma alteração no dispositivo da lei n°13.803 de 10 de janeiro de
2019. Por falta de informações no enunciado deixando dúvidas de qual dispositivo de lei se trata a
pergunta elaborada, solicito a anulação da mesma.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1962 ELIENE FERREIRA DA SILVA

Segunda consta no edital a prova objetiva será de múltipla escolha, onde há 04 alternativas é
somente 01 resposta será correta.
Questão 03 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão 04 divergência:(FALTA A LETRA C) 
Questão 05 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão 06 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão 10 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão 14 divergência: NÃO POSSUI ALTERNATIVAS NA QUESTÃO, MAS NO GABARITO
CONSTA A OPÇÃO "B" COMO CORRETA.
Questão 15 divergência Ela se refere ao texto da questão da 14.
RESUMO :
ANULAR AS QUESTÕES: 03,04,05,06,10,14 e 15. OU retificar  a questão 15 que possui a
alternativa "B" como correta.

  

DEFERIDO DEFERIDO

2820 ELINALVA DA SILVA ALVES MORAIS
A questão está mal elaborada, as opções de A a E em nenhuma dá pra se encontrar uma resposta
como a questão está pedindo, que no caso o exceto as opções estão muito sem sentido com relação
ao pedido da Questão!

DEFERIDO DEFERIDO

2820 ELINALVA DA SILVA ALVES MORAIS

A questão está totalmente mal elaborada,as opções de AaD não dá o certo uma resposta que
corresponda o que a questão está pedindo, ela pede o exceto mais na verdade todas as opções vai
tudo de encontro com a responsabilidade da pessoa responsável pela alimentação na escola,A
opção C dada como a resposta certa da questão está dentro da responsabilidade da pessoa
responsável, a limpeza dos ultensílio antes e depois pq pode muito bem cair uma sujeira, pegar uma
poeira ou algum inseto transitar naquele utensílios e por isso se deve ser lavado antes, o consumo
de gás tem que se usar dentro do necessário e extravagar em desperdício e dá mesma forma e o
material de limpeza dos ultensílio usar dentro do necessário sem desperdício! 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2043 ELIUDE DE ALMEIDA A questão tinha alternativa até a letra E ,já no gabarito não tinha opção para marcar até a letra E. DEFERIDO DEFERIDO

2043 ELIUDE DE ALMEIDA A questão tinha alternativa até a letra E ,já no gabarito não tinha opção para marcar até a letra E. DEFERIDO DEFERIDO

2043 ELIUDE DE ALMEIDA A questão tinha alternativa até a letra E ,já no gabarito não tinha opção para marcar até a letra E. DEFERIDO DEFERIDO

2043 ELIUDE DE ALMEIDA A questão tinha alternativa até letra E, já no gabarito não tinha opção para marcar. DEFERIDO DEFERIDO

2043 ELIUDE DE ALMEIDA A questão não tinha alternativas,somente pergunta. DEFERIDO DEFERIDO

2043 ELIUDE DE ALMEIDA As alternativas da pergunta 15 era as alternativas da 14. DEFERIDO DEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER

Anulação da questão 4, pois entre as opções apresentadas pela banca na prova não trazia a opção
“C”  e a resposta correta estava na opção “E” da prova, opção esta que não constava no gabarito.
como é possível ver no que foi retirado da própria prova logo abaixo. Este fato prejudica o candidato
quanto a escolha da opção correta. 
“a) o pessimismo do tático em relação ao futuro do jogo.
b) um recurso utilizado no vestiário.
d) o recurso didático preferido pelo técnico Tim.
e) um meio de pensar o jogo como algo previsível.”( ITEC. Processo seletivo simplificado para
provimento temporário de vagas dos cargos do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Lucas
do Rio Verde, cargo: professor de língua portuguesa/inglesa, p. 3)

DEFERIDO DEFERIDO
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1079 ELIZANDRA WAECHTER

Anulação da questão 4, pois entre as opções apresentadas pela banca na prova não trazia a opção
“C”  e a resposta correta estava na opção “E” da prova, opção esta que não constava no gabarito.
como é possível ver no que foi retirado da própria prova logo abaixo. Este fato prejudica o candidato
quanto a escolha da opção correta. 
“a) o pessimismo do tático em relação ao futuro do jogo.
b) um recurso utilizado no vestiário.
d) o recurso didático preferido pelo técnico Tim.
e) um meio de pensar o jogo como algo previsível.”( ITEC. Processo seletivo simplificado para
provimento temporário de vagas dos cargos do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Lucas
do Rio Verde, cargo: professor de língua portuguesa/inglesa, p. 3)

DEFERIDO DEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER

Anulação da questão 13, dentre as opções apresentadas pela banca não há opção possível já que a
questão quer saber a alternativa que NÃO CORRESPONDE ao relevo de Mato Grosso. Segundo a
banca:
a) com áreas de planalto (na porção central)
b) com planicies (a oeste)
c) com depressões ( ao sul)
d) com chapadas ( destacando Chapada das mesas ao sul)
Pautada nessas alternativas as informações das opções C e D estão incorretas já que as
depressões ficam ao norte do estado e não ao sul, como afirmado na prova, e chapada das mesas
não fica no estado de Mato Grosso e sim no estado do Maranhão. Assim sendo as duas opções
seriam aceitas. Justifico este recurso com a citação “As principais formas do relevo de Mato Grosso
são: planaltos e chapadas no centro; planície com pântanos a oeste; depressões e planaltos
residuais a norte”
(Fonte:https://www.monografias.com/pt/docs/Relevo-de-Mato-Grosso-F3XJWPR57X). 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER
Anulação da questão 14, pois a mesma só apresenta um recorte do estatuto do servidor público de
Lucas do rio verde e não contêm nenhuma pergunta e opções.

DEFERIDO DEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER

Retificação do gabarito da questão 15, haja vista que não há necessidade de anulação da questão
que questiona sobre o tempo necessário de trabalho do servidor para usufruir de férias e conforme
capítulo IV, Art.71 inciso 1º do O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
LUCAS DO RIO VERDE- LEI COMPLEMENTAR Nº 42, DE 20 DE JUNHO DE 2006.
 “Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício”. Assim
como afirmado na opção B do certame.

DEFERIDO DEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER

Anulação da questão 22, pois a questão fala sobre a interpretação de uma história em quadrinhos
(na prova comic strip), porém a banca não apresentou a história em quadrinhos na prova, fato que
impossibilita a compreensão adequada da questão. O recurso não verbal é imprescindível para
compreensão da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER

Retificação do gabarito da questão 25 de opção B para opção C. Na opção apresentada pela banca
a preposição faz parte do verbo sendo “CARE ABOUT” um phrasal verb da língua inglesa que
significa importar-se. Na opção C TAKE é o verbo conjugado com o pronome YOU. Já o termo
AFTER ALL é um advérbio e desta forma não é parte do verbo como solicitado na questão.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1079 ELIZANDRA WAECHTER

Anulação da questão 29, pois a mesma está incompleta. Como pode-se observar no enunciado da
questão “Observe o poema atentamente e, em seguida, escolha a alternativa correta:” Porém a
pergunta não define referente ao que seria correto afirmar. Além de não apresentar fonte ou nome
do poema.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

836 ELLEN DIANE OLIVEIRA NASCIMENTO
Nas instruções da prova, logo no primeiro número diz que as alternativas são de letras A a D, porém
esta questão possui alternativas de A a E. Por isso peço anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

836 ELLEN DIANE OLIVEIRA NASCIMENTO
A Alternativa C e também a D está correta, pois ao conjugar o verbo escrever é: eu escrevo, tu
escreves, ele escreve. Por isso o sujeito do verbo escreve é "ele" e não "tu" como está escrito na
alternativa. Portanto, peço anulação de questão.

DEFERIDO DEFERIDO

1159 ELY REGINA SILVA ARRUDA
Na prova as opções das alternativas estão erradas, pois não estão na sequência correta.
Deveriam estar do A até o D.

DEFERIDO DEFERIDO

1159 ELY REGINA SILVA ARRUDA
No caderno de prova diz que as alternativas vão de A a D, mais na prova elas estão de A a E, sendo
assim peço a anulação das mesmas.

DEFERIDO DEFERIDO

1159 ELY REGINA SILVA ARRUDA
No caderno de prova diz que as alternativas vão de A a D, mais na prova elas estão de A a E, sendo
assim peço a anulação das mesmas.

DEFERIDO DEFERIDO

1159 ELY REGINA SILVA ARRUDA
No caderno de prova diz que as alternativas vão de A a D, mais na prova elas estão de A a E, sendo
assim peço a anulação das mesmas.

DEFERIDO DEFERIDO

1159 ELY REGINA SILVA ARRUDA
No caderno de prova diz que as alternativas vão de A a D, mais na prova elas estão de A a E, sendo
assim peço a anulação das mesmas.

DEFERIDO DEFERIDO

1159 ELY REGINA SILVA ARRUDA
Nesta questão veio sem alternativas para marca, porém as respostas estava na questão 15. Sendo
assim peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2687 EMILLY DELLA PASQUA ESPINDOLA

Questão 14 não apresenta alternativa. Conforme orientação do fiscal de sala não era para responder
ou colocar qualquer alternativa e para considerar a questão 15 como a certa. Sendo assim, segui as
orientações e coloquei a alternativa certa na questão 15 que foi anulada. Portanto a questão 14
também deve ser anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO
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2687 EMILLY DELLA PASQUA ESPINDOLA

No gabarito está correto a alternativa C: “menor perda de gordura e maior perda de massa magra;”.
Porém segundo orientações do Ministério da Saúde deve ter maior perda de gordura, como citado:
“Assim, a ênfase no tratamento do excesso de peso deve ser na redução da gordura corporal.”  e
menor perda de massa magra como citado: “Tratando-se da prática de atividade física para redução
e/ou controle do peso corporal, pesquisas recentes mostram os benefícios da combinação entre
exercício físico e terapia nutricional na perda de peso saudável. Os exercícios aeróbicos, ou seja,
aqueles com movimentos mais duradouros que ocorrem na presença de oxigênio intensificam a
perda de peso e de gordura, e os anaeróbicos, caracterizados por serem mais intensos e rápidos na
sua execução sem a presença de oxigênio, minimizam a redução da taxa metabólica de repouso por
preservar ou aumentar a massa magra”. Logo a alternativa correta é a letra A: “maior perda de
gordura e menor perda de massa magra”.

DEFERIDO DEFERIDO

2687 EMILLY DELLA PASQUA ESPINDOLA

No gabarito está correto a alternativa C. Porém de acordo com a RDC 216/2004, na parte do Anexo
– Regulamento técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação traz as definições e nela
consta: “2.3 Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a
fim de garantir a qualidade higiênicosanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação
sanitária.”. O mesmo descrito na letra B. Portanto, alternativa correta é a B.

DEFERIDO DEFERIDO

2687 EMILLY DELLA PASQUA ESPINDOLA

No gabarito está correto a alternativa A: “ O dimensionamento da edificação e das instalações deve
ser compatível com todas as operações. NÃO deve existir separação entre as diferentes atividades
por meios físicos.”. Porém de acordo com a RDC 216/2004, em 4.1.2 consta: “O dimensionamento
da edificação e das instalações deve ser compatível com todas as operações. Deve existir
separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes de forma a
evitar a contaminação cruzada.”. Logo essa alternativa está errada. A alternativa certa é a letra C,
pois segundo RDC 216/2004, em 4.1.10 consta: “ A ventilação deve garantir a renovação do ar e a
manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão,
condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do
alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos.”

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2687 EMILLY DELLA PASQUA ESPINDOLA

No gabarito está correto a alternativa B: “íntegros, de fácil higienização e coloração específica.”. Mas
de acordo com a RDC 216/2004, em Manejo dos Resíduos, 4.5.2 consta: “Os coletores utilizados
para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser
dotados de tampas acionadas sem contato manual.” O que está exatamente igual na alternativa A:
“dotados de tampas acionadas sem contato manual.”, sendo assim essa é a correta. 

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1679 ESTEFANI PAOLA DRAEGER

A questão 3 de Lingua Portuguesa estava com as alternativas incorretas. Faltando a alternativa C e
com uma alternativa letra E.
Mas era para ter opções de alternativas de A ao D apenas.

E me foi orientado pelo aplicador da prova na sala, a não marcar no gabarito as questões com esses
erros. Não quero ser prejudicada pelo erro de outros.

DEFERIDO DEFERIDO

1679 ESTEFANI PAOLA DRAEGER

A questão 4 de Lingua Portuguesa estava com as alternativas incorretas. Faltando a alternativa C e
com uma alternativa letra E.
Mas era para ter opções de alternativas de A ao D apenas.

E me foi orientado pelo aplicador da prova na sala, a não marcar no gabarito as questões com esses
erros. Não quero ser prejudicada pelo erro de outros.

DEFERIDO DEFERIDO

1679 ESTEFANI PAOLA DRAEGER

A questão 5 de Lingua Portuguesa estava com as alternativas incorretas. Acrescentou uma
alternativa a letra E.
Mas era para ter opções de alternativas de A ao D apenas.

E me foi orientado pelo aplicador da prova na sala, a não marcar no gabarito as questões com esses
erros. Não quero ser prejudicada pelo erro de outros.

DEFERIDO DEFERIDO

1679 ESTEFANI PAOLA DRAEGER

A questão 6 de Lingua Portuguesa estava com as alternativas incorretas. Acrescentou uma
alternativa a letra E.
Mas era para ter opções de alternativas de A ao D apenas.

E me foi orientado pelo aplicador da prova na sala, a não marcar no gabarito as questões com esses
erros. Não quero ser prejudicada pelo erro de outros.

DEFERIDO DEFERIDO

1679 ESTEFANI PAOLA DRAEGER

A questão 10 de Lingua Portuguesa estava com as alternativas incorretas. Acrescentou uma
alternativa a letra E.
Mas era para ter opções de alternativas de A ao D apenas.

E me foi orientado pelo aplicador da prova na sala, a não marcar no gabarito as questões com esses
erros. Não quero ser prejudicada pelo erro de outros.

DEFERIDO DEFERIDO
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590 EVANEIDE CRISTINA BATISTA DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora, a questão de nº 03 referente à Língua Portuguesa contempla
4(quatro) possíveis alternativas de resposta, sendo elas:         (A)  ( B )  (  D )  ( E ), enquanto no
gabarito, temos as seguintes opções de resposta ( A )  (B)  (C)  (D), venho respeitosamente à
presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Visto que esta circunstancia contraria as orientações do caderno de provas oferecido pela banca
onde diz:
Ao receber este caderno, confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ensino
superior, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é
correta.
contrariando ainda o que diz no edital desse Certame.
Capítulo VII – das provas de conhecimentos.
68) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do
documento de identificação, no momento em que recebê-lo. 
I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas.
Visto que a candidata solicitou imediata substituição do mesmo e não foi atendida quando verificado
erro no caderno de provas.
Atendendo ainda o edital na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA
95) No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova
ou erro gráfico relacionado a prova, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará
a coordenação do Processo Seletivo Simplificado para solução da questão ou registro da ocorrência
na ata, para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Que quando no momento da realização da prova na sala :BLOCO IV- AUDITÓRIO se manifestou
junto ao Fiscal de Sala identificado pelo documento de crachá e respondendo pelo nome CARLOS,
o mesmo orientou que a candidata não preenchesse com nenhuma das opções o cartão resposta,
sem antes ter solicitado ou ao menos comunicado a coordenação do Processo Seletivo Simplificado
o que ocorrerá, induzindo a candidata ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

590 EVANEIDE CRISTINA BATISTA DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora, a questão de nº 04 referente à Língua Portuguesa contempla
4(quatro) possíveis alternativas de resposta, sendo elas:         (A)  ( B )  (  D )  ( E ), enquanto no
gabarito, temos as seguintes opções de resposta ( A )  (B)  (C)  (D), venho respeitosamente à
presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Visto que esta circunstancia contraria as orientações do caderno de provas oferecido pela banca
onde diz:
Ao receber este caderno, confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ensino
superior, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é
correta.
o que diz ainda no edital desse Certame.
Capítulo VII – das provas de conhecimentos.
68) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do
documento de identificação, no momento em que recebê-lo. 
I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas.
Visto que a candidata solicitou imediata substituição do mesmo e não foi atendida quando verificado
erro no caderno de provas solicitado.
Atendendo ainda o edital na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA
95) No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova
ou erro gráfico relacionado a prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará
a coordenação do Processo Seletivo Simplificado para solução da questão ou registro da ocorrência
na         ata, para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Que quando no momento da realização da prova na sala :BLOCO IV- AUDITÓRIO se manifestou
junto ao Fiscal de Sala identificado pelo documento de crachá e respondendo pelo nome CARLOS,
o mesmo orientou que a candidata não preenchesse com nenhuma das opções o cartão resposta,
sem antes ter solicitado ou ao menos comunicado a coordenação do Processo Seletivo Simplificado
o que ocorrerá, induzindo a candidata ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO
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590 EVANEIDE CRISTINA BATISTA DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora, a questão de nº 05 referente à Língua Portuguesa contempla
5(cinco ) possíveis alternativas de resposta, sendo elas:         (A)  ( B )  (  C )  ( D ) (E), enquanto no
gabarito, temos as seguintes opções de resposta ( A )  (B)  (C)  (D), venho respeitosamente à
presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Visto que esta circunstancia contraria as orientações do caderno de provas oferecido pela banca
onde diz:
Ao receber este caderno, confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ensino
superior, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é
correta.
o que diz ainda no edital desse Certame.
Capítulo VII – das provas de conhecimentos.
68) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do
documento de identificação, no momento em que recebê-lo. 
I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas.
Visto que a candidata solicitou imediata substituição do mesmo e não foi atendida quando verificado
erro no caderno de provas solicitado.
Atendendo ainda o edital na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta
95) No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova
ou erro gráfico relacionado a prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará
a coordenação do Processo Seletivo Simplificado para solução da questão ou registro da ocorrência
na         ata, para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Que quando no momento da realização da prova na sala :BLOCO IV- AUDITÓRIO se manifestou
junto ao Fiscal de Sala identificado pelo documento de crachá e respondendo pelo nome CARLOS,
o mesmo orientou que a candidata não preenchesse com nenhuma das opções o cartão resposta,
sem antes ter solicitado ou ao menos comunicado a coordenação do Processo Seletivo Simplificado
o que ocorrerá, induzindo a candidata ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

590 EVANEIDE CRISTINA BATISTA DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora, a questão de nº 06 referente à Língua Portuguesa contempla 5
(cinco) possíveis alternativas de resposta, sendo elas:                   (A)  ( B )  (  C )  ( D ) (E), enquanto
no gabarito, temos as seguintes opções de resposta ( A )  (B)  (C)  (D), venho respeitosamente à
presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Visto que esta circunstancia contraria as orientações do caderno de provas oferecido pela banca
onde diz:
Ao receber este caderno, confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ensino
superior, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é
correta.
o que diz ainda no edital desse Certame.
Capítulo VII – das provas de conhecimentos.
68) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do
documento de identificação, no momento em que recebê-lo. 
I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas.
Visto que a candidata solicitou imediata substituição do mesmo e não foi atendida quando verificado
erro no caderno de provas solicitado.
Atendendo ainda o edital na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta
95) No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova
ou erro gráfico relacionado a prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará
a coordenação do Processo Seletivo Simplificado para solução da questão ou registro da ocorrência
na         ata, para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Que quando no momento da realização da prova na sala :BLOCO IV- AUDITÓRIO se manifestou
junto ao Fiscal de Sala identificado pelo documento de crachá e respondendo pelo nome CARLOS,
o mesmo orientou que a candidata não preenchesse com nenhuma das opções o cartão resposta,
sem antes ter solicitado ou ao menos comunicado a coordenação do Processo Seletivo Simplificado
o que ocorrerá, induzindo a candidata ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO
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590 EVANEIDE CRISTINA BATISTA DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora, a questão de nº 10 referente à Língua Portuguesa contempla
5(cinco ) possíveis alternativas de resposta, sendo elas:         (A)  ( B )  (  C )  ( D ) (E), enquanto no
gabarito, temos as seguintes opções de resposta ( A )  (B)  (C)  (D), venho respeitosamente à
presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma.
Visto que esta circunstancia contraria as orientações do caderno de provas oferecido pela banca
onde diz:
Ao receber este caderno, confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ensino
superior, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é
correta.
o que diz ainda no edital desse Certame.
Capítulo VII – das provas de conhecimentos.
68) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do
documento de identificação, no momento em que recebê-lo. 
I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas.
Visto que a candidata solicitou imediata substituição do mesmo e não foi atendida quando verificado
erro no caderno de provas solicitado.
Atendendo ainda o edital na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta
95) No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova
ou erro gráfico relacionado a prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará
a coordenação do Processo Seletivo Simplificado para solução da questão ou registro da ocorrência
na         ata, para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Que quando no momento da realização da prova na sala :BLOCO IV- AUDITÓRIO se manifestou
junto ao Fiscal de Sala identificado pelo documento de crachá e respondendo pelo nome CARLOS,
o mesmo orientou que a candidata não preenchesse com nenhuma das opções o cartão resposta,
sem antes ter solicitado ou ao menos comunicado a coordenação do Processo Seletivo Simplificado
o que ocorrerá, induzindo a candidata ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

590 EVANEIDE CRISTINA BATISTA DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora, a questão de nº 14 referente à Conhecimentos Gerais, Atualidades:
Conhecimentos Gerais (GEO-HISTÓRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO) não contempla
nenhuma alternativa de resposta, enquanto no gabarito, temos as seguintes opções de resposta ( A
)  (B)  (C)  (D), venho respeitosamente à presença desta banca requerer a anulação da questão e a
atribuição dos pontos da mesma.
Visto que esta circunstancia contraria as orientações do caderno de provas oferecido pela banca
onde diz:
Ao receber este caderno, confira se ele contém 30 (trinta) questões objetivas, em nível de ensino
superior, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma alternativa é
correta.
o que diz ainda no edital desse Certame.
Capítulo VII – das provas de conhecimentos.
68) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do
documento de identificação, no momento em que recebê-lo. 
I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas.
Visto que a candidata solicitou imediata substituição do mesmo e não foi atendida quando verificado
erro no caderno de provas solicitado.
Atendendo ainda o edital na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta
95) No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova
ou erro gráfico relacionado a prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará
a coordenação do Processo Seletivo Simplificado para solução da questão ou registro da ocorrência
na         ata, para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do Processo
Seletivo Simplificado.
Que quando no momento da realização da prova na sala :BLOCO IV- AUDITÓRIO se manifestou
junto ao Fiscal de Sala identificado pelo documento de crachá e respondendo pelo nome CARLOS,
o mesmo orientou que a candidata não preenchesse com nenhuma das opções o cartão resposta,
sem antes ter solicitado ou ao menos comunicado a coordenação do Processo Seletivo Simplificado
o que ocorrerá, prejudicando à candidata .

DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO Alternativas trocadas : a, b,d, e. DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO Alternativas com letras trocadas. DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO Uma alternativa a mais. DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO Uma alternativa a mais e não possui oração sublinhada como diz o texto. DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO Uma alternativa a mais. DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO A questão não possue alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

1021 FABIANA DA SILVA ARAUJO A questão não possui a alternativa correta que sua -22/7. DEFERIDO DEFERIDO

2315 FABIO DE MORAES CHAGAS a questao se encontrava com 5 alternativas DEFERIDO DEFERIDO

1321 FABRIANO SOARES NUNES Cinco alternativas DEFERIDO DEFERIDO

691 FÁTIMA ROSA VANZELLA FLOSS Questão sem alternativa de resposta. DEFERIDO DEFERIDO

691 FÁTIMA ROSA VANZELLA FLOSS
Questão no caderno de prova com alternativas: A,B,C,D,E. Mas no gabarito tinha somente A,B,C,D. 

5 opções de resposta na prova mas no gabarito só constam 4.
DEFERIDO DEFERIDO

691 FÁTIMA ROSA VANZELLA FLOSS Alternativas sem sequência correta. DEFERIDO DEFERIDO
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691 FÁTIMA ROSA VANZELLA FLOSS Questão com mais alternativas que constam no gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

691 FÁTIMA ROSA VANZELLA FLOSS Alternativas de respostas a mais que constam no gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

691 FÁTIMA ROSA VANZELLA FLOSS Alternativas a mais do que constam no gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

984 FERNANDA APARECIDA ALVES DE JESUS

Gostaria de relatados problemas em relação a minha prova de acordo com a orientação do caderno
da prova as questões iriam apenas até a letra D mas na prova de português as questões foram até a
letra E que são a número 3, 4, 5 ,6.Perguntei ao aplicador das provas ele não soube me explicar.
Outra questão que estava errada era a 14 que terminava com a 15 perguntei novamente ao
aplicador ele me orientou a não responder. Estou tentando fazer esse recurso mas as explicaçães
site não informa nada direito fora a falta de informações dos aplicadores.Gostaria de saber o que
será feito em relação a essa prova.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

984 FERNANDA APARECIDA ALVES DE JESUS

Durante a avaliação fui orientada pelo aplicador a não responder nenhuma das duas ele me falou
que provavelmente seria anuladas mas vejo que não a resposta da 15 saiu no gabarito a 14 foi
anulada fui muito prejudicada nessa prova os aplicadores não souberam orientados alunos. Gostaria
de saber o será feito em relação a isso...

DEFERIDO DEFERIDO

464 FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

POR GENTILEZA!
 ANULAR QUESTÃO 3, POIS NÃO TEM ALTERNATIVA C E VEIO COM ALTERNATIVA COM A
LETRA E,  SENDO QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CADERNO DE PROVA E NO
EDITAL AS QUESTÕES TEM ALTERNATIVAS DE A ATÉ D.

DEFERIDO DEFERIDO

464 FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

POR GENTILEZA PEÇO QUE ANULEM AS SEGUINTES QUESTÕES DA MINHA PROVA POIS AS
MESMAS APRESENTAM OS SEGUINTES ERROS: AS QUESTÕES 3 4 5 6 10, POIS AMBAS TEM
A LETRA E DE ACORDO COM QUE ESTAR DESCRITO NA PRIMEIRA FOLHA DO CADERNO DE
PROVAS E NO EDITAL, POR CONTA DISSO A RESPOSTA. CORRETA DA 4ª QUESTÃO É A
LETRA D MAS NA MINHA NO LUGAR DA LETRA D POR CAUSA DE ERRO DE DIGITAÇÃO DA
BANCA TEM A LETRA E, NA

DEFERIDO DEFERIDO

464 FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

POR GENTILEZA!
 PEÇO QUE ANULEM AS SEGUINTES QUESTÕES DA MINHA PROVA POIS AS MESMAS
APRESENTAM OS SEGUINTES ERROS: AS QUESTÕES 3 4 5 6 10, POIS AMBAS TEM A LETRA
E DE ACORDO COM QUE ESTAR DESCRITO NA PRIMEIRA FOLHA DO CADERNO DE PROVAS
E NO EDITAL, POR CONTA DISSO A RESPOSTA. CORRETA DA 4ª QUESTÃO É A LETRA D
MAS NA MINHA NO LUGAR DA LETRA D POR CAUSA DE ERRO DE DIGITAÇÃO DA BANCA
TEM A LETRA E, 

DEFERIDO DEFERIDO

464 FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

POR GENTILEZA!
ANULAR A QUESTÃO 6 ALÉM DE TER VINDO COM A OPÇÃO E, O ENUNCIADO PEDE PARA
MARCAR A ALTERNATIVA SUBLINHADA, QUANDO NA VERDADE A FRASE NÃO ESTÁ
SUBLINHADA. 

DEFERIDO DEFERIDO

464 FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

 POR GENTILEZA! 
ANULAR A QUESTÃO 14 
 POIS OCORRERAM VÁRIOS ERROS ORTOGRÁFICOS NA PROVA E ALGUMAS FRASES COM
ENUNCIADOS INCOMPLETAS, COMO POR EXEMPLO AS QUESTÕES 14 E 15, A 14 NÃO
CONTÉM ALTERNATIVAS PARA A RESPOSTA A 15 NÃO EXISTE
SENDO ASSIM FUI INSTRUÍDA PELO FISCAL A NÃO MARCAR O GABARITO ONDE ESSAS
QUESTÕES E AS QUESTÕES QUE VIERAM COM ALTERNATIVA COM A LETRA E.

DEFERIDO DEFERIDO

464 FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA
POR GENTILEZA!
ANULAR A QUESTÃO POIS TEM UMA ALTERNATIVA A MAIS COM A LETRA (E)DE ACORDO
COM EDITAL O NUMERO DE ALTERNATIVAS É DE A B C D

DEFERIDO DEFERIDO

3014 FERNANDA LARA MENDES FAGOTTE A alternativa do gabarito está errada. Solicito que seja anulada a questão. 
INDEFERID

O
INDEFERIDO

922 FERNANDA PANTOJA DOS SANTOS A questão tinha até a alternativa (e) DEFERIDO DEFERIDO

922 FERNANDA PANTOJA DOS SANTOS Na questao havia alternativa (e)
INDEFERID

O
INDEFERIDO

806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

5 -Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

3- Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número três está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

4- Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número quatro está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

6- Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número seis está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

10- Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número dez está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

14- Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número quatorze não tinha nenhuma alternativa, que não coincide
com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

806 FERNANDA RODRIGUES CLOTH

15- Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE
–MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A
prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D) para
resposta, sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode
concordar porque a questão de número quinze ficou como fosse continuação da quatorze, pois
então não coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2223 FLÁVIA MICHELY FRANCO DO ESPÍRITO SANTO
A opção B e C estavam corretas, ambas podem substituir a palavra MAS. Marquei a letra C e vocês
não consideraram.

DEFERIDO DEFERIDO

2223 FLÁVIA MICHELY FRANCO DO ESPÍRITO SANTO

A questão 14 não possuía alternativas, sendo assim, eu marquei a letra B na questão 15. Como
vocês anulam a 15 sendo que as alternativas estavam nela?? A questão que deveria ser anulada
era a 14. Exijo meus pontos da questão 14 e 15, pois marquei certo uma e a outra deveria ser
anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

35 FRANCINE KOEHLER BAZANELLA
Bom dia.Alternativas de A à E e não de A à D como consta no edital.Além disso, a pergunta pede "A
oração sublinhada é:", mas não está sublinhado.Obrigada pela atenção.

DEFERIDO DEFERIDO

35 FRANCINE KOEHLER BAZANELLA Bom dia. Alternativas de A à E e não de A à D como consta no edital.Obrigada pela atenção. DEFERIDO DEFERIDO

35 FRANCINE KOEHLER BAZANELLA Bom dia.A questão não possui alternativas após o enunciado.Obrigada pela atenção. DEFERIDO DEFERIDO

1223 FRANCISCO OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS

Considerando o Edital 02/2020 em que se estabelece os critérios e parâmetros para o PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, no seu CAPÍTULO VII
– DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS, SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA tópico 76,
onde se prevê que "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro)
alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta."
demonstra que o número de alternativas presente na questão de número 05 da prova objetiva
realizada em 24 de janeiro de 2021, não atende aos critérios estabelecidos no Edital, tendo em vista
que a mesma apresentava cinco alternativas de escolha, ordenadas alfabeticamente da letra A a
letra E, prejudicando o desempenho dos participantes que esperavam conta com questões com 04
alternativas, como previsto no Edital 02/2020. Assim, solicito que a referida questão tenha sua
nulidade declarada.

DEFERIDO DEFERIDO

1223 FRANCISCO OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS

Considerando o Edital 02/2020 em que se estabelece os critérios e parâmetros para o PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, no seu CAPÍTULO VII
– DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS, SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA tópico 76,
onde se prevê que "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro)
alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta."
demonstra que o número de alternativas presente na questão de número 06 da prova objetiva
realizada em 24 de janeiro de 2021, não atende aos critérios estabelecidos no Edital, tendo em vista
que a mesma apresentava cinco alternativas de escolha, ordenadas alfabeticamente da letra A a
letra E, prejudicando o desempenho dos participantes que esperavam conta com questões com 04
alternativas, como previsto no Edital 02/2020. Assim, solicito que a referida questão tenha sua
nulidade declarada.

DEFERIDO DEFERIDO

745 GABRIELA FACCIN FRANGIOTTI Totalmente trocada as alternativas estão completamente trocadas e sincera erros ortográficos DEFERIDO DEFERIDO

745 GABRIELA FACCIN FRANGIOTTI Outro com problema também alternativas totalmente erradiadas e com problema DEFERIDO DEFERIDO

745 GABRIELA FACCIN FRANGIOTTI Alternativa pior que as outras erros ortográficos alternativa nada com nada DEFERIDO DEFERIDO

745 GABRIELA FACCIN FRANGIOTTI Sinceramente eu não sei o que falar sobre essa questão alternativas nada haver com o gabarito  DEFERIDO DEFERIDO

745 GABRIELA FACCIN FRANGIOTTI
Essa è outra que esta totalmente erradicadas sem compreensão alternativas total fora do normal do
que se pede nas regras e no gabarito  

DEFERIDO DEFERIDO

745 GABRIELA FACCIN FRANGIOTTI Questão escrita mas não tem alternativas DEFERIDO DEFERIDO
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1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA

Na questão número 3 contém quatro alternativas com as letras: A - B - D - E, sendo que na prova no
item "1"estava escrito nas instruções a seguinte frase:
"Ao receber este caderno de prova, confira se contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de
ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma
alternativa é correta. 
A questão 3 contém a alternativa "E" que não deveria estar na prova, e tem a ausência da alternativa
"C".

DEFERIDO DEFERIDO

1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA

Na questão número 4 contém quatro alternativas com as letras: A - B - D - E, sendo que na prova no
item "1"estava escrito nas instruções a seguinte frase:
"Ao receber este caderno de prova, confira se contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de
ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma
alternativa é correta. 
A questão 4 contém a alternativa "E" que não deveria estar na prova, e tem a ausência da alternativa
"C". 
Enfatizo que o mesmo erro aconteceu na questão 3 e que no gabarito não tinha a opção da
alternativa E. 

DEFERIDO DEFERIDO

1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA

Na questão número 5 contém cinco alternativas com as letras: A - B - C - D - E, sendo que na prova
no item "1"estava escrito nas instruções a seguinte frase:
"Ao receber este caderno de prova, confira se contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de
ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma
alternativa é correta. 
A questão 5 contém a alternativa "E" que não deveria estar na prova. 
 No gabarito não tinha a opção da alternativa E. 

DEFERIDO DEFERIDO

1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA

Na questão número 6 contém cinco alternativas com as letras: A - B - C - D - E, sendo que na prova
no item "1"estava escrito nas instruções a seguinte frase:
"Ao receber este caderno de prova, confira se contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de
ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma
alternativa é correta. 
A questão 6 contém a alternativa "E" que não deveria estar na prova. 
 No gabarito não tinha a opção da alternativa E. 
Enfatizo que esse mesmo equivoco aconteceu na questão 5.

DEFERIDO DEFERIDO

1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA

Na questão número 10 contém cinco alternativas com as letras: A - B - C - D - E, sendo que na
prova no item "1"estava escrito nas instruções a seguinte frase:
"Ao receber este caderno de prova, confira se contém as 30 (trinta) questões objetivas, em nível de
ENSINO SUPERIOR, ordenadas de 1 a 30, com alternativas de A à D; sendo que apenas uma
alternativa é correta. 
A questão 10 contém a alternativa "E" que não deveria estar na prova. 
 No gabarito não tinha a opção da alternativa E. 

DEFERIDO DEFERIDO

1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA
A questão 14 tinha apenas o enunciado da questão, faltando as alternativas para a escolha da
correta. 

DEFERIDO DEFERIDO

1869 GABRIELA MASSON DE SOUZA

Na questão 24 a alternativa correta é letra B.
Na RDC A DEFINIÇÃO DE BOAS PRATICAS É:
2.11 Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo
estabelecimento, incluindo,no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção
e higienização das instalações, dosequipamentos e dos utensílios, o controle da água de
abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas,a capacitação profissional, o
controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle egarantia de
qualidade do alimento preparado.
Encaminho a RDC 216/2004 para comprovar no item 2.11

DEFERIDO DEFERIDO

336 GABRIELA NEVES DA SILVA A questão não possuía alternativa na prova DEFERIDO DEFERIDO

336 GABRIELA NEVES DA SILVA

A alternativa fala sobre atividade fisica e alimentação adequada para casos de obesidade.Na
questão pergunta o que garantiria uma perda de peso mais eficiente,dentre as alternativas possui a
que alega que seria maior perda de gordura e menor perda de massa muscular,tendo em vista que o
ganho de massa muscular é vantajoso para o aumento da taxa metabólica basal.Porem a alternativa
segundo o gabarito seria de que a menor perda de gordura e maior perda de massa magra seria
seria adequado para o tratamento da obesidade.O que não condiz com os estudos realizados pela
Abeso.

DEFERIDO DEFERIDO

336 GABRIELA NEVES DA SILVA

A questão é baseada na RDC 216,e em uma das alternativas alega que os manipuladores não
deveriam fumar ou falar desnecessariamente e segundo o gabarito seria falsa,sendo que segundo a
resolução é proibido.A 3 sentenca segundo o gabarito seria permitido o uso de esmalte e bases,e
segundo a legislação é proibido qualquer tipo 

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

336 GABRIELA NEVES DA SILVA

A alternativa descreve sobre a amamentação e início da alimentação da criança e segundo as
orientações a amamentação deve ser restrita até os 6 meses e poderá durar até os dois anos de
idade,o que não condiz com o gabarito que recomenda que a amamentação seja exclusiva até 1 ano
de idade.A criança a partir dos 6 meses inicia a introdução alimentar,as demandas energéticas
aumentam.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

153 GEOVANE VIANA
A questão possui 5 alternativas na prova (a,b,c,d,e) sendo que no gabarito existe somente 4 opções
para assinalar (a,b,c,d) respectivamente.

DEFERIDO DEFERIDO

153 GEOVANE VIANA
A questão possui 5 alternativas na prova (a,b,c,d,e) sendo que no gabarito existe somente 4 opções
para assinalar (a,b,c,d) respectivamente.

DEFERIDO DEFERIDO

153 GEOVANE VIANA
A questão possui 5 alternativas na prova (a,b,c,d,e) sendo que no gabarito existe somente 4 opções
para assinalar (a,b,c,d) respectivamente.

DEFERIDO DEFERIDO

153 GEOVANE VIANA
A questão possui 5 alternativas na prova (a,b,c,d,e) sendo que no gabarito existe somente 4 opções
para assinalar (a,b,c,d) respectivamente.

DEFERIDO DEFERIDO
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153 GEOVANE VIANA
A questão possui 5 alternativas na prova (a,b,c,d,e) sendo que no gabarito existe somente 4 opções
para assinalar (a,b,c,d) respectivamente.

DEFERIDO DEFERIDO

72 GERALDO STORER

Questões 3 e 4 não possuem a letra (c) na resposta e a mesma vai até a letra (e) onde deveria ir
somente a letra (d) como estava em edital.

Questões 5, 6 e 10 tem as respostas com a opção (e)  a qual não pode seguindo o edital oficial da
prova.

Questão 14 existe o enunciado mas não tem a resposta, a resposta esta na questão 15 ao qual não
existe.

Observação: todas estas questões teriam peso 4 ao qual contaremos um maior numero de pontos
onde vejo-me lesado na pontuação.

DEFERIDO DEFERIDO

1851 GERSON ALIPIO LUIZ JUNIOR
As questões 3,4,5,6 e 10 possuem erros, na ordem alfabética e número de alternativas para
assinalar, uma vergonha!!!

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO

O gabarito tinha as opções de A,B,C e D.
E na prova tinha as opções de A,B,C,D e E.
Como assim??
Questão tem que ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO
O gabarito com opções de alternativas de A,B,C, e 
D. Na prova tinha opções de A,B,C,D e E.
E a questão correta seria a letra E que não tinha opção de marcar no gabarito .

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO

No gabarito tinha opções de alternativas de A,B,C e D.

Já na prova as opções de alternativas de A,B,C,D e E.
Questão tem que ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO
Questão tem que ser anulada 
Gabarito com opções de A,B,C e D.
Prova com opções de A,B,C,D,e E.

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO
Questão tem que ser anulada !
Gabarito com opções de A,B,C,e D.
Prova opções de A,B,C,D e E.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO

Questão 10 tem que ser anulada!
A divergência na questão.
No gabarito tem opção a, b ,c e d.
Já na prova tinha opções de a, b, c, d ,e.

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO
Questão tem que ser anulada!
orientação da banca que estava na minha sala deixei a questão em branco para depois entrar com
recurso.

DEFERIDO DEFERIDO

1332 GESSICA COSTA RIBEIRO
Orientação da banca que estava na minha sala orientou deixar em branco para depois entrar em
recurso porque a por que a resposta da questão anterior no caso a 14 estava na questão número 15.

DEFERIDO DEFERIDO

592 GIRLENE FERREIRA MORAIS Não  tinha nenhuma opção,no gabarito tinha até  letra e DEFERIDO DEFERIDO

558 GLEIDE ALVES CHALEGRA - DEFERIDO DEFERIDO

558 GLEIDE ALVES CHALEGRA - DEFERIDO DEFERIDO

558 GLEIDE ALVES CHALEGRA - DEFERIDO DEFERIDO

558 GLEIDE ALVES CHALEGRA - DEFERIDO DEFERIDO

558 GLEIDE ALVES CHALEGRA - DEFERIDO DEFERIDO

1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020  a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número três está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número quatro está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número seis está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número dez está com 5 (cinco alternativas de A á E),que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número quatorze não tinha nenhuma alternativa, que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1619 HELOENE CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto desde recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE –MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPÍTULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá  4 (quatro  alternativas de A á D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma)deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número quinze ficou como fosse continuação da quatorze, pois então não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

226 IDERLENE MORAES FURTADO
Peço  anulação da questão 29, pois o conando da mesma diz"Leia com atenção o texto abaixo e
marque a alternativa que representa um sinõnimo do termo  em destaque, no parágrafo.
 O parágrafo, não tem nada em destaque, ficando impossível de analizar e responder a questão

DEFERIDO DEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

A alternativa que A é a alternativa correta e não a letra C como o gabarito sugere . por ser verdade
segue texto para minha contestação .
"A terapia nutricional combinada à
pratica regular de atividade física constituem
estratégia indispensável e fundamental no
tratamento da obesidade, visto que garante
uma perda de peso mais eficiente e
duradoura, com maior perda de gordura e
menor perda de massa magra (Hill e
colaboradores citado por Francischi e
colaboradores, 2000). "

DEFERIDO DEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

A alternativa B é a correta e não a alternativa C como sugere o gabarito . sendo isso verdade segue
trecho da resolução que comprovam a minha contestação . 

"REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
1.1. Objetivo
Estabelecer procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as
condições higiênico sanitárias do alimento preparado. "

DEFERIDO DEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

A alternativa correta é letra B e não a letra A como sugere o gabarito . sendo isso verdade segue
trecho da resolução que baseio minha contestação .

"4.1 EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

4.1.5 As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de
esgoto ou fossa
séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo
que permitam seu
fechamento."

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

A alternativa correta é a letra  A e não a letra B como sugere o gabarito . sendo isso verdade segue
trecho da resolução RDC 216/2004 que me baseio minha contestação . 

"4.5 MANEJO DOS RESÍDUOS

4.5.2 Os coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e
armazenamento de alimentos
devem ser dotados de tampas acionadas sem contato manual."

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

A alternativa correta é a letra B  e não a letra C como sugere o gabarito . 
Sendo isto verdade, segue a resolução da RDC 216/2004 , na qual baseio minha contestação.
 Nesta questão a alternativa que julgam ser correta, existe conectivos e pontuações que induzem o
leitor a interpretar como se o uso de barba curta e limpa seja permitido, assim como entender que as
unhas podem ser pintadas de esmaltes claros ou base. Sendo que dê acordo com a resolução,
nenhuma destas praticas são aceitáveis, assim como o ato de fumar e entre outras praticas
consideradas como alternativas verdadeiras pelo gabarito. Segue trecho da resolução que melhor
expressa minha contestação.

"4.6.5 Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar,
cuspir, tossir, comer,
manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o
desempenho das
atividades.
4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro
acessório apropriado
para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou
base. Durante a
manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem."

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

A alternativa correta é a letra D e não a letra C como sugere o gabarito. sendo isso verdade segue
trecho do artigo no qual baseio esta contestação .

"A obesidade é reconhecida como
doença pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) desde 1997 e está inserida no grupo
das doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) (Abdo citado por Almeida e Santos,
2007)."
 sendo assim podemos considerar que todas as alternativas I, II e III estão corretas como indica a
alternativa D da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

Acredito que esta alternativa esteja com erro de digitação na alternativa A .
 Onde se lê:  a) Tanito 
Lê-se: a) Tanino. 

Além de pedir que a alternativa seja anulada ou reavaliada  pois outra substancia que também se
encaixa na discrição do enunciado é o Tanino.

DEFERIDO DEFERIDO

427
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
BOAVENTURA

Peço que seja reavaliada esta questão devido aos erros de digitação . DEFERIDO DEFERIDO

47 IRACILDA PEREIRA TRINDADE A questão 5 contem CINCO alternativas e o gabarito consta apenas QUATRO alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

47 IRACILDA PEREIRA TRINDADE A questão 4 está faltando a letra C. DEFERIDO DEFERIDO

47 IRACILDA PEREIRA TRINDADE A questão 6 contém CINCO alternativas A B C D E, e o correto seria apenas alternativas A à D. DEFERIDO DEFERIDO

47 IRACILDA PEREIRA TRINDADE A questão 14 não contém alternativas, porém no gabarito foi anulada a questão 15. DEFERIDO DEFERIDO

325 ISAAC GONÇALVES ARANHA JUNIOR

A questão pede o significado de "espiritualidade", porém, não cita a partir de qual obra, portanto
seria um sentido lato, genérico, o gabarito que consta como correto é a letra b, todavia, deve-se
levar em consideração que a alternativa "D" também traz um conceito correto. Podemos afirmar que
"espiritualidade"... possui ou revela elevação, transcendência e materialidade dos nossos
pensamentos. Sendo assim, a alternativa D também é um conceito correto de espiritualidade e como
a questão não delimitou a partir da visão de qual autor ou obra queria o significado, deve aceitar
qualquer conceito verdadeiro do termo, portanto, a questão tem 2 questões corretas, alternativas "B"
e "D".
Diante do exposto, venho requerer a esta mui douta banca que ou considere as 2 alternativas
citadas como corretas ou anule a questão por conta do mencionado vício.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

60 JAIRO ANTONIO DE LIRA

Questão 5. Marque  a alternativa INCORRETA: 
Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa INCORRETA é a letra "C", mas a 
opção d) Tu é sujeito do verbo escreve. é a alternativa INCORRETA também, porque analisando a
conjugação TU NAÕ ESCREVE, TU ESCREVES, o sujeito do verbo escreve é ELE.

https://www.conjugacao.com.br/verbo-escrever/

DEFERIDO DEFERIDO

60 JAIRO ANTONIO DE LIRA

Questão 8. Marque a alternativa que indique como podemos classificar a seguinte oração: "Hoje são
vinte de setembro". Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa correta é a "d.
ORAÇÃO SEM SUJEITO", peço anulação já que a alternativa "c. SUJEITO INEXISTENTE" tem o
mesmo sentido.

https://www.todamateria.com.br/tipos-de-sujeito/#:~:text=O%20sujeito%20inexistente%20ocorre%20
no,ser%2C%20faze

DEFERIDO DEFERIDO

60 JAIRO ANTONIO DE LIRA

Questão 10. Quanto à concordância nominal, marque a alternativa que preencha CORRETAMENTE
as lacunas.
Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa correta é a (b. meio - bom -
bastantes - anexo)
A expressão meio-dia e meio (12h 30min.) é comumente dita, no entanto, é incorreta. Pois o numeral
fracionário meio deve concordar em gênero com a palavra da qual ele é uma fração. Solicito a
anulação desta questão.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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60 JAIRO ANTONIO DE LIRA

Questão 5. Marque  a alternativa INCORRETA: 
Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa INCORRETA é a letra "C", mas a 
opção d) Tu é sujeito do verbo escreve. é a alternativa INCORRETA também, porque analisando a
conjugação TU NAÕ ESCREVE, TU ESCREVES, o sujeito do verbo escreve é ELE.
Solicito anulação desta questão.

DEFERIDO DEFERIDO

60 JAIRO ANTONIO DE LIRA

Questão 01. A questão pede a colocação pronominal INCORRETA. Na alternativa colocada no
gabarito preliminar. A colocação do pronome oblíquo átono está colocada corretameente.

“Encontrar” é um verbo transitivo direto (encontrar algo ou alguém), portanto os pronomes que o
completam são “o”, “a”, “os” e “as”. No lugar de encontrei ela, usa-se encontrei-a, portanto a
alternativa A está corretra.
Solicito a anulação desta questão.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI
Prezado(a) examinador(a) a questão 14 precisa ser anulada. Pois, na prova não constava nem a
pergunta nem as alternativas da questão 14.
Isso deixou impossível de responde-la.

DEFERIDO DEFERIDO

609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI

Prezado(a) examinador(a), acredito que a questão 22 da prova de artes deve ser anulada, pois ela
afirma que estudos recentes indicam que a Mona Lisa, na verdade se chamava Pacifica Brandini de
Urbino, mas isso não foi provado e é apenas uma teoria conspiratória e sabemos que existem
muitas teorias conspiratórias envolvendo o pintura Mona lisa de Leonardo da Vinci e nenhuma delas
foi comprovada ainda, são apenas suposições. E seria injusto considerar como certo uma teoria que
não é oficial.
Sendo assim, acredito que deveria ser considerada a teoria oficial e aceita na atualidade, onde o
nome da Mona Lisa é Lisa del Giacondo que é a forma como o Museu do Louvre a descreve.

Sendo assim a alternativa correta é a "C"

FONTE:
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/mona-lisa-portrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-giocondo

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/4207/1/Zoellner_Leonardos_portrait_of_Mona_Lisa_1993.pd
f

INDEFERID
O

INDEFERIDO

609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI

Prezado(a) examinador(a), solicito que a questão 24 da prova de artes seja anulada, pois a pergunta
é " São obras de Leonardo da Vinci, exceto:

a) Feto no Útero
B) Cinco cabeças grotescas
C) Estudo de roupagem para uma figura sentada
D) Flagelação de cristo

Existem duas obras cujo o nome não correspondem as obras de Da Vinci, a letra C e a letra D.
A letra C está incorreta pois, Leonardo da Vinci não tem nenhuma obra com essa nomenclatura, a
obra com o nome mais parecido com isso é a obra "Studio di Panneggio".

Fonte: https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/leonardo-disegni-su-tela-di-lino

E uma obra de arte e deve ser descrita com o nome oficial.
Da mesma forma que a Pintura " A ultima ceia" não pode ser chamada de "A Santa ceia", a obra
"Studio di Panneggio" não deveria ser chamado de Estudo de roupagem para uma figura sentada,
não condiz com o termo oficial atribuído a obra.

Agradeço pela atenção.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI

Prezado(a) examinador(a), solicito que a questão 30 da prova de artes seja anulada, ou deve ser
considerado mais de uma alternativa como correta. Pois, o conceito de Patrimônio cultural imaterial
não se restringe a apenas " está relacionado aos saberes, habilidades, às crenças, às praticas e o
modo de ser das pessoas."
O conceito é muito mais abrangente do que isso. Está relacionado ao patrimônio cultural Intangível
ou seja, a oque é incorpóreo. Logo, o conceito abrange muitas outras características que não foram
descritas na alternativa B, tornando-a incompleta. Não sendo assim a alternativa que melhor
descreve Patrimônio Cultura Imaterial.

Sendo dessa forma a alternativa "C" a certa por ser a mais completa.

FONTES

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/patrimonio-direitos-culturais-e-cidadania/edicao2/cnt/modulo1/capit
ulo-01-1.html

http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-cultural/principal/textos/patrimonio-imaterial

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71

http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/revedutec-ct/article/viewFile/1025/623

https://www.archdaily.com.br/br/921332/dicionario-iphan-do-patrimonio-cultural-o-que-e-patrimonio-i
material

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-e-patrimonio-cultural

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234#:~:text=O%20patrim%C3%B4nio%20imaterial%20%C
3%A9%20transmitido,diversidade%20cultural%20e%20%C3%A0%20criatividade

Grata pela atenção.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI

Prezado(a) examinador(a), solicito que a questão 10 da prova seja anulada, ou que seja considerado
mais alternativas como certas. As alternativas C e D. 

A questão solicita qual dos termos que poderia substituir a conjunção MAS da frase, mantendo o
sentido original. 
E segundo o Educa mais BRASIL " A palavra “mas”, por ser uma conjunção adversativa, é usada
para transmitir ideia de oposição ou adversidade. Ela pode ser substituída pelas conjunções porém,
todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. "

Logo, as alternativas "C" e "Destão Corretas. 

FONTE:

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/mais-ou-mas

Grata pela atenção. 

DEFERIDO DEFERIDO
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609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI

Prezado(a) examinador, com relação a questão 19 da prova do processo seletivo simplificado para
professor de artes do município de Lucas do Rio Verde - MT, acredito que a alternativa correta é a
"D". Pois deve ser considerada a legislação atualizada. 

A  Lei  Nº 1672, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008.
 
Art. 1º "Fica instituído o Programa Mais Tempo com o Bebê no âmbito do Município de Lucas do Rio
Verde - MT, que visa prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de licença maternidade das
servidoras públicas municipais e dá outras providências." 

Logo, 60 dias + os 120 dias da Lei anterior = 180 dias

Fonte:
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/168/1672/lei-ordinaria-n-16
72-2008-institui-o-programa-mais-tempo-com-o-bebe-no-ambito-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-
mt-o-programa-consiste-na-prorrogacao-do-prazo-de-licenca-maternidade-das-servidoras-publicas-
municipais-e-da-outras-providencias

Desde já fico grata pela atenção.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

609 JANAINA MARLENE PIRES LEAL MATTEI

Prezado(a) examinador(a), com relação a questão 23, acredito que ela deveria ser anulada, pois a
pergunta é " São linguagens artísticas, exceto:

a) Pintura
B) Musica
C) Linguística
D) História em quadrinho

(E no gabarito esta marcado a alternativa "C" linguística )

Mas, como já vem descrito no texto da pergunta, Segundo os PCNs, as aulas de artes devem
comtemplar atividades de quatro linguagens: Dança, Artes visuais, teatro e musica.

Essas Já são as 4  linguagens artísticas BASE.

Logo, a única alternativa correta seria a "B", mas como a pergunta pede "exceto", existiria 3
alternativas incorretas e não 1. No caso de estarmos falando das linguagens base.

Mas, seguindo a possibilidade da questão requerer características trabalhadas dentro de cada
linguagem artística Base. Todas estariam certas, pois dentro da artes visuais é trabalhado Pinturas,
dentro do Teatro é trabalhado a linguística.

Logo, a alternativa "C" linguística não pode ser a alternativa.  
Pois ela está presente dentro do teatro. O teatro trabalha a linguística de varias formas, trabalha a
leitura, a interpretação, a oralidade.

FONTE:

https://www.detran.mt.gov.br/web/seduc/-/lingua-portuguesa-leitura-e-teatro-na-esco-1

https://www.ufmg.br/diversa/15/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&
Itemid=35

Desde já fico grata pela atenção. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

39 JANAYNA FERREIRA DE SOUZA

Excelentissima Banca, atraves deste recurso peço a a anulação da questão citada acima, no caso
questão 14 sobre conhecimentos gerais.A questão citada refere-se a um pequeno texto sobre o
estatuto do servidor municipal, porém não tem opções para que se marque, apenas ao gabarito. E
no ato da aplicação fomos orientados pelos aplicadores a deixar em branco,e isso foi feito.

Atenciosamente!

DEFERIDO DEFERIDO

39 JANAYNA FERREIRA DE SOUZA

Ao analisar a questão 4 , denota-se que a mesma possui alternativas, A, B,  D, E . Entretanto, no
edital consta que as questões serão de múltipla escolha e cada questão conterá 4 quatro
alternativas sendo estas (A,B,C,D). Tal erro evidencia a descaracterização da exigência do edital,
uma vez que estas são  elementos essenciais para a marcação correta da assertiva no cartão
resposta., diante do exposto, peço o DEFERIMENTO do recurso, e a ANULAÇÃO da presente
questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

39 JANAYNA FERREIRA DE SOUZA

Ao analisar a questão 10 , denota-se que a mesma possui alternativas, A, B, C, D, E . Entretanto, no
edital consta que as questões serão de múltipla escolha e cada questão conterá 4 quatro
alternativas sendo estas (A,B,C,D). Tal erro evidencia a descaracterização da exigência do edital,
uma vez que estas são  elementos essenciais para a marcação correta da assertiva no cartão
resposta., diante do exposto, peço o DEFERIMENTO do recurso, e a ANULAÇÃO da presente
questão. 

DEFERIDO DEFERIDO
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39 JANAYNA FERREIRA DE SOUZA

Ao analisar a questão 5 , denota-se que a mesma possui alternativas, A, B, C  D, E . Entretanto, no
edital consta que as questões serão de múltipla escolha e cada questão conterá 4 quatro
alternativas sendo estas (A,B,C,D). Tal erro evidencia a descaracterização da exigência do edital,
uma vez que estas são  elementos essenciais para a marcação correta da assertiva no cartão
resposta., diante do exposto, peço o DEFERIMENTO do recurso, e a ANULAÇÃO da presente
questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

1450 JANE ANTONIA DA CRUZ

Estimada banca examinadora a solicito a averiguação da questão objeto deste recurso, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO
VERDE-MT EDITAL 002/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o
seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de
A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Por esse
motivo não coincide com o que está descrito no edital porque a questão de número 5 apresenta
cinco alternativas de A à E, não coincidindo com o que foi exigido no edital por esse motivo peço a
anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1450 JANE ANTONIA DA CRUZ

Estimada banca examinadora a solicito a averiguação da questão objeto deste recurso, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO
VERDE-MT EDITAL 002/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o
seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de
A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Por esse
motivo não coincide com o que está descrito no edital porque a questão de número 6 apresenta
cinco alternativas de A à E, não coincidindo com o que foi exigido no edital por esse motivo peço a
anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1450 JANE ANTONIA DA CRUZ
Estimada banca examinadora, a questão objeto deste recurso apresenta apenas o enunciado, NÃO
apresentando alternativa de resposta. Por esse motivo solicito que a questão nº 14 seja anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

2720 JAQUELINE DA SILVA FALCÃO Questão 11 com 5 alternativa... DEFERIDO DEFERIDO

30 JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO

OLÁ
A QUESTÃO 14 APARECE SOMENTE ANUNCIADO SEM OPÇÃO DE ESCOLHA, OU SEJA SEM
ALTERNATIVA.
POR ESSE MOTIVO VENHO SOLICITAR QUE A QUESTÃO VENHA SER ANULADA.

DEFERIDO DEFERIDO

30 JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO

OLÁ
A QUESTÃO 14 APARECE SOMENTE ANUNCIADO SEM OPÇÃO DE ESCOLHA, OU SEJA SEM
ALTERNATIVA.
POR ESSE MOTIVO VENHO SOLICITAR QUE A QUESTÃO VENHA SER ANULADA.

DEFERIDO DEFERIDO

30 JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO

ESTÁ QUESTÃO APARECE COM DUPLO SENTIDO DE RESPOSTA E NÃO ENTRA COMO
QUESTÃO REALIZADA PELA BANCA, ELA FOI RETIRADA DA INTERNET QUEBRANDO O
EDITAL DO SELETIVO.

POR ISSO SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

DEFERIDO DEFERIDO

30 JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO
PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO POIS VAI CONTRA O EDITAL.
ESSA QUESTÃO FOI RETIRADA DA INTERNET. SEM NENHUM TIPO DE ALTERAÇÃO OU
MODIFICAÇÃO PARA O SELETIVO.

DEFERIDO DEFERIDO

30 JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO
PEÇO O CANCELAMENTO DESSA QUESTÃO ELA VAI CONTRA O EDITAL, AONDE ELA TEM
ALTERNATIVAS DE A-E SENDO QUE O GABARITO É SOMENTE DE A-D

DEFERIDO DEFERIDO

30 JAQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO NUMERO 5 ELA VAI CONTRA O EDITAL DO SELETIVO
DANDO 5 ALTERNATIVAS DE CUJO GABARITO PERDE 4 ALTERNATIVAS

DEFERIDO DEFERIDO

1992 JARDILAINE DA CONCEIÇÃO FLORIANO LINS

VENHO ATRAVÉS DESTE, REQUERER A ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO, COM A
JUSTIFICATIVA DE QUE NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DIZ QUE, CADA QUESTÃO
CONTERÁ 04 ALTERNATIVAS, PORÉM NA QUESTÃO DE NÚMERO 06, CONTÉM 05
ALTERNATIVAS, TAIS QUAIS: A, B, C, D e E. VALE RESSALTAR TAMBÉM QUE NO GABARITO
(CARTÃO RESPOSTA), SÓ APRESENTAVAM 04 ALTERNATIVAS: A, B, C e D. QUERO TAMBÉM
FRISSAR, QUE NA ALTERNATIVA NÃO TEM ORAÇÃO SUBLINHADA COMO PEDE A QUESTÃO.
DIANTE DO EXPOSTO PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE NÚMERO 06.

SEGUE ABAIXO, TRECHO DO EDITAL PARA COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ACIMA. 

76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

DEFERIDO DEFERIDO

1992 JARDILAINE DA CONCEIÇÃO FLORIANO LINS

VENHO ATRAVÉS DESTE, PEDIR ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE NÚMERO 10, UMA VEZ QUE,
NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO, É INFORMADO QUE AS QUESTÕES SERIAM
FORMULADAS COM APENAS 04 ALTERNATIVAS, CONTUDO, NA REFERIDA QUESTÃO, É
APRESENTADA 05 ALTERNATIVAS, TAIS QUAIS SÃO: A, ,B ,C, D e E, RESSALTO TAMBÉM
QUE, NO GABARITO (CARTÃO RESPOSTA), SOMENTE APARECEM AS LETRAS: A, B, C e D,
CONTRARIANDO ASSIM AS ALTERNATIVAS DA QUESTÃO EM PAUTA. DIANTE DO EXPOSTO
PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE NÚMERO 10.
   SEGUE ABAIXO, TRECHO DO EDITAL QUE COMPROVA O QUE FOI DITO ACIMA:

76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

DEFERIDO DEFERIDO

1992 JARDILAINE DA CONCEIÇÃO FLORIANO LINS
VENHO ATRAVÉS DESTE PEDIR ANULAÇÃO DA QUESTÃO 14 POR ESTAR MAL FORMULADA
E NÃO HAVER NENHUMA QUESTÃO, TAMPOUCO ALTERNATIVA PARA RESPOSTA.

DEFERIDO DEFERIDO
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868 JEANE FREITAS DE ALMEIDA VIEIRA

Prova de Ensino Superior
Cargo: Professor Pedagogo

3• Questão: Erro de digitação nas alternativas , onde seria a,b,c,d está a,b,d,e.
4• Questão: Erro de digitação nas alternativas, onde seria a,b,c,d está a,b,d,e.
5• Questão: Erro de digitação nas alternativas, onde seria a,b,c,d está a,b,c,d,e.
6• Questão: Erro de digitação nas alternativas onde seria a, b, c, d está a,b,c,d,e.

DEFERIDO DEFERIDO

868 JEANE FREITAS DE ALMEIDA VIEIRA
14• Questão Veio sem alternativas para resposta.
15• Questão Veio sem Enunciado para resposta, a mesma já está anulada no gabarito.
20• Questão Veio com enunciado mal formulado.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

460 JEIZA PEREIRA DE SOUZA Quantidade de questões superiores ao informado no edital, e no caderno de provas. DEFERIDO DEFERIDO

460 JEIZA PEREIRA DE SOUZA Quantidades de questões superiores ao informado no edital e no caderno de provas. DEFERIDO DEFERIDO

460 JEIZA PEREIRA DE SOUZA Questão contém somente a pergunta, sem as alternativas de respostas. DEFERIDO DEFERIDO

1945 JENIFER SANTOS CANDIDO DE MEDEIROS

Questão 3 da prova de português, do cargo de professor de pedagogia 30H.
Na prova, as questões 3,4,5,6 e 10 possuiam alternativas de A até E, porém no gabarito as
alternativas eram de A até D. A fiscal de sala pediu para que essas questões fossem deixadas em
branco no gabarito, por causa do erro, e escreveram na ata sobre o ocorrido.
Gostaria da compreensão da banca para que essas questões fossem anuladas e que os pontos
sejam computados para todos os participantes do processo seletivo, visto que não podemos ser
prejudicados por esse erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1945 JENIFER SANTOS CANDIDO DE MEDEIROS

Questão 3 da prova de português, do cargo de professor de pedagogia 30H.
Na prova, as questões 3,4,5,6 e 10 possuiam alternativas de A até E, porém no gabarito as
alternativas eram de A até D. A fiscal de sala pediu para que essas questões fossem deixadas em
branco no gabarito, por causa do erro, e escreveram na ata sobre o ocorrido.
Gostaria da compreensão da banca para que essas questões fossem anuladas e que os pontos
sejam computados para todos os participantes do processo seletivo, visto que não podemos ser
prejudicados por esse erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1945 JENIFER SANTOS CANDIDO DE MEDEIROS

Questão 3 da prova de português, do cargo de professor de pedagogia 30H.
Na prova, as questões 3,4,5,6 e 10 possuiam alternativas de A até E, porém no gabarito as
alternativas eram de A até D. A fiscal de sala pediu para que essas questões fossem deixadas em
branco no gabarito, por causa do erro, e escreveram na ata sobre o ocorrido.
Gostaria da compreensão da banca para que essas questões fossem anuladas e que os pontos
sejam computados para todos os participantes do processo seletivo, visto que não podemos ser
prejudicados por esse erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1945 JENIFER SANTOS CANDIDO DE MEDEIROS

Questão 3 da prova de português, do cargo de professor de pedagogia 30H.
Na prova, as questões 3,4,5,6 e 10 possuiam alternativas de A até E, porém no gabarito as
alternativas eram de A até D. A fiscal de sala pediu para que essas questões fossem deixadas em
branco no gabarito, por causa do erro, e escreveram na ata sobre o ocorrido.
Gostaria da compreensão da banca para que essas questões fossem anuladas e que os pontos
sejam computados para todos os participantes do processo seletivo, visto que não podemos ser
prejudicados por esse erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1945 JENIFER SANTOS CANDIDO DE MEDEIROS

Questão 3 da prova de português, do cargo de professor de pedagogia 30H.
Na prova, as questões 3,4,5,6 e 10 possuiam alternativas de A até E, porém no gabarito as
alternativas eram de A até D. A fiscal de sala pediu para que essas questões fossem deixadas em
branco no gabarito, por causa do erro, e escreveram na ata sobre o ocorrido.
Gostaria da compreensão da banca para que essas questões fossem anuladas e que os pontos
sejam computados para todos os participantes do processo seletivo, visto que não podemos ser
prejudicados por esse erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1484 JESSICA KAROLINE FRANÇA DE LIRA
Essa questão não possuía alternativas para serem analisadas e assinaladas. No cartão de resposta
havia um espaço para a marcação da alternativa escolhida, no entanto, a prova veio em falta com as
mesmas. Penso que esta questão deva ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1484 JESSICA KAROLINE FRANÇA DE LIRA

O gabarito dessa questão aponta que a alternativa correta seja a letra "C" o que não é verdade. Com
base na literatura de "Introdução à Informática, H.L Capron e J.A. Johnson, Editora Pearson Prentice
Hall, Oitava edição, 2006. E tambem com breve resumo 
 disponível em: http://www.ic.uff.br/~bianca/introinfo/index_arquivos/Aula1-IntroInfo.pdf, também em
rockcontent.com/br/blog/tipos-de-softwares/: Power Point, Acess e Sistema Operacional são
classificados como tipos de softwares, enquanto CPU é classificada como um tipo de hardware (que
deveria ser a alternativa correta para essa questão).

DEFERIDO DEFERIDO
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1484 JESSICA KAROLINE FRANÇA DE LIRA

Essa questão está inconsistente, pois a literatura defende que a CPU é dividida em TRÊS partes
essenciais, sendo elas: Unidade de Controle, Unidade Lógica e Aritmética e Registradores. 
"A estrutura básica de uma CPU é dividida entre três partes principais:

Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou ALU): a encarregada de executar as quatro operações básicas
(adição, subtração, multiplicação e divisão) e operações lógicas de Álgebra Booleana (IF, AND e
OR);
Unidade de Controle (UC): responsável por extrair dados da memória, decodifica-los e executa-los,
consultado a ULA quando necessários;
Registradores: unidades de memória da CPU, as mais rápidas e consequentemente, as mais caras
de sua categoria, sendo reservadas ao uso apenas em CPU, que dependem de velocidades de
acesso altas." John L. Hennessy and David A. Patterson, Arquitetura de Computadores: Uma
Abordagem Quantitativa. 3ª edição. Editora Campus, 2003.

Há mais publicações que sugerem a mesma representação da divisão da CPU
em:http://www.ic.uff.br/~bianca/introinfo/index_arquivos/Aula1-IntroInfo.pdf pag. 10,
http://www.inf.ufes.br/~zegonc/material/Introducao_a_Computacao/CPU_1.pdf pag. 05 
Nenhuma das alternativas contemplaram esta opção, induzindo o concorrente ao erro. Penso que a
mesma dava ser anulada por este motivo. 

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
NÃO TEM ALTERNATIVA (C), E TEM ALTERNATIVA (E) NO EDITAL DIZIA QUE IRIA ATÉ A
ALTERNATIVA (D). 

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
NÃO TEM ALTERNATIVA (C), E TEM ALTERNATIVA (E) NO EDITAL DIZIA QUE IRIA ATÉ A
ALTERNATIVA (D). 

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
TINHA 5 ALTERNATIVAS, SENDO ELAS (A), (B),(C),(D), (E), no edital estava específico dizendo
que só iria até a alternativa (D). 

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
TINHA 5 ALTERNATIVAS, SENDO ELAS (A), (B),(C),(D), (E), no edital estava específico dizendo
que só iria até a alternativa (D). 

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
TINHA 5 ALTERNATIVAS, SENDO ELAS (A), (B),(C),(D), (E), no edital estava específico dizendo
que só iria até a alternativa (D). 

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS NÃO TEM ALTERNATIVAS. DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
NÃO TEM A RESPOSTA CORRETA NA ALTERNATIVA, A RESPOSTA CORRETA É IGUAL A
COS &#945; = 4/5  

DEFERIDO DEFERIDO

1166 JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS
NÃO TEM A RESPOSTA CORRETA NA ALTERNATIVA, A RESPOSTA CORRETA É IGUAL A Y =
-22/7

DEFERIDO DEFERIDO

2505 JOEL SEREDNITZKEI DA SILVA JUNIOR
A questão numero 3, não tem a alternativa "c" para a escolha. Contudo falta alternativa para a
escolha.

DEFERIDO DEFERIDO

2505 JOEL SEREDNITZKEI DA SILVA JUNIOR
A questão numero 4, é a mesma situação da questão numero 3, não consta a alternativa "C" Para a
escolha.

DEFERIDO DEFERIDO

2505 JOEL SEREDNITZKEI DA SILVA JUNIOR
Questão numero 5 consta a alternativa "e" que segundo as regras da prova, teria alternativas
apenas da "A a D".

DEFERIDO DEFERIDO

2505 JOEL SEREDNITZKEI DA SILVA JUNIOR Questão numero 10, consta a mesma situação da questão numero 06 consta a alternativa "e". DEFERIDO DEFERIDO

2505 JOEL SEREDNITZKEI DA SILVA JUNIOR
Questão numero 06 segue a mesma situação da alternativa 05 consta até a alternativa "e". Sendo
que segundo as regras seria apenas de "A a D".

DEFERIDO DEFERIDO

2505 JOEL SEREDNITZKEI DA SILVA JUNIOR
A questão numero 14, diferente das outras questões não existia nenhuma das alternativa para a
escolha.

DEFERIDO DEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

Conforme Instruções dadas no próprio caderno de provas, as 30 questões objetivas constariam de
alternativas ordenadas de A à D, assim como no Cartão Resposta. Todavia foi  verificado a presença
de mais uma alternativa, a letra E.  Da mesma forma é orientado no Caderno de Provas, que caso
“esteja incompleto ou tenha qualquer defeito” seja feita a substituição, o que não foi realizado. Diante
de tal situação, a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada. 

DEFERIDO DEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

Conforme Instruções dadas no próprio caderno de provas, as 30 questões objetivas constariam de
alternativas ordenadas de A à D, assim como no Cartão Resposta. Todavia foi  verificado na referida
questão a ausência da letra C. Da mesma forma é orientado no Caderno de Provas, que caso
“esteja incompleto ou tenha qualquer defeito” seja feita a substituição, o que não foi realizado. Diante
de tal situação, a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada. 

DEFERIDO DEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

Conforme Instruções dadas no próprio caderno de provas, as 30 questões objetivas constariam de
alternativas ordenadas de A à D, assim como no Cartão Resposta. Todavia foi  verificado a presença
de mais uma alternativa, a letra E.  Da mesma forma é orientado no Caderno de Provas, que caso
“esteja incompleto ou tenha qualquer defeito” seja feita a substituição, o que não foi realizado. Diante
tal situação, a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada. 

DEFERIDO DEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

 Conforme Instruções dadas no próprio caderno de provas, as 30 questões objetivas constariam de
alternativas ordenadas de A à D, assim como no Cartão Resposta. Todavia foi  verificado a presença
de mais uma alternativa, a letra E.  Da mesma forma é orientado no Caderno de Provas, que caso
“esteja incompleto ou tenha qualquer defeito” seja feita a substituição, o que não foi realizado. Diante
tal situação, a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada. 

DEFERIDO DEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

Conforme Instruções dadas no próprio caderno de provas, as 30 questões objetivas constariam de
alternativas ordenadas de A à D, assim como no Cartão Resposta. Todavia foi  verificado na referida
questão a ausência da letra C. Da mesma forma é orientado no Caderno de Provas, que caso
“esteja incompleto ou tenha qualquer defeito” seja feita a substituição, o que não foi realizado.
Acrescenta se ainda o fato de ter duas respostas corretas, a saber: “senão” e “no entanto”. Ambas
são conjunções adversativas que podem ser empregadas em substituição a palavra “mas”, já que
pertencem a mesma ordem das conjunções coordenativas adversativas. 

DEFERIDO DEFERIDO
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2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

A resposta dada como correta, segundo Gabarito Preliminar, é a letra D. Todavia o enunciado da
questão pede para marcar a que NÃO corresponde com o argumento do texto. É consenso entre os
cientistas que há uma tendência maior das pessoas adoecerem no meses frios. Segundo a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais “o clima seco e frio característico do inverno pede
cuidados especiais com a saúde. Nesta época do ano a população está mais suscetível a doenças
respiratórias, devido às características climáticas como diminuição da qualidade do ar e mudanças
bruscas de temperatura”.
De acordo com Nélson da Cruz Gouveia, médico do Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina da USP, as mudanças bruscas de temperatura típicas do inverno são
responsáveis por um aumento significativo de mortes em alguns estados brasileiros, por exemplo
São Paulo. Esse  é o período em que aumenta a incidência de gripes e resfriados e se agravam as
doenças respiratórias na população. Gouveia ainda alerta para o perigo que gripes e resfriados
representam, pois apesar de aparentemente inofensivos, esses males podem encaminhar o
indivíduo para um quadro de pneumonia, uma das principais causas de morte apontadas pela
pesquisa no público idoso. 

DEFERIDO DEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

Em referida questão, Lucas do Rio Verde não está entre os maiores municípios exportadores de
Mato Grosso. É sabido que tal município se destaca no cenário regional e nacional devido sua
expressiva produção agropecuária. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE,  referente a Produção
Agrícola Mundial (PAM), no ranking dos maiores produtores estão Sapezal, Nova Mutum, Campo
Novo do Parecis, Diamantino, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Querência, entre outros.  Segundo
o instituto, juntos foram responsáveis por 15,8% da produção nacional, e por 57,8% da produção
mato-grossense. Não colocar Lucas do Rio Verde entre os maiores município exportadores é
desconsiderar a posição que ele ocupa e sua relevância para a economia do Estado. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA

Na alternativa A é feito um recorte do parágrafo IV do Art. 17, no qual o termo “[...] funções de seus
[...]” não tem uma complementação na alternativa e nem uma pontuação para assinalar a
interrupção da continuidade textual (Na norma gramatical se utiliza as reticências entre parênteses
ou entre colchetes, para indicar, com mais clareza, a supressão de parte do texto que consta do
original). Sendo assim, acaba por alterar o parágrafo da lei, ferindo sua legitimidade. Já na
alternativa B tem uma continuidade do recorte feito no parágrafo IV do Art. 17, no qual a alternativa
aparece assim: “b. Serviços e fixar as respectivas remunerações”, o termo serviços carece de sua
complementação legal, do contrário, fere os termos da lei, dando origem a um parágrafo vago. Que
serviços seriam esses? Isso induz a interpretações que não estão explicitadas nas competências
privativamente à Câmara Municipal, legitimadas na LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO
RIO VERDE-MT. SEÇÃO II, DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. 
Art. 17 Compete privativamente à Câmara Municipal:
IV - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções de seus
serviços e fixar as respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias e Lei Federal Complementar 101 de 04/05/2000;
Ressalta-se ainda que suprimir trechos da lei provoca dubiedade na sua interpretação, o que a torna
inconstitucional. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2149 JOELMA MIRANDA COUTINHO DE SOUZA
Não ficou explicito o objetivo da questão, se era para marcar a alternativa verdadeira ou a falsa. A
questão traz apenas o enunciado, porém faltou a pergunta que à complementaria com alguma das
alternativas, o que torna inviável a sua resolução. 

DEFERIDO DEFERIDO

274 JOICE G.NOGUEIRA
Gostaria de recorrer dessa questão tendo em vista que a mesma continha em sua elaboração uma
alternativa a mais, do padrão geral da prova. 

DEFERIDO DEFERIDO

755 JORGE ALVES FERNANDES

Questão 14 consta somente o enunciado sendo que a resposta dela está na letra B no enunciado da
Questão 15 na qual não à alternativas próprias da questão mencionada para ser marcada - houve
vários questionamentos na sala -Onde os aplicadores sugeriram que os candidatos marcassem a
Letra que Julgassem correto na questão 15 e deixassem a questão 14 sem marcar no gabarito-
embora eu soubesse exatamente que a Letra B da 14 é a correta, sendo assim marquei a B da 15 
como se fosse B da 14, é como ela se apresenta no caderno de provas a resposta da 14 na 15, no
gabarito apareceu a questão 15 como Nula, mas como ficará a questão 14 eu tinha a certeza que a
resposta estava certa e deixei sem marcar a letra B na questão 14 para marcar  B na questão 15 -
essas duas questões causaram um certo desconforto para mim, neste caso peço analise das
mesmas, e na oportunidade envio em anexo PDF do  meu caderno de 
provas que comprovam os fatos.

DEFERIDO DEFERIDO

988 JORGE ALVES FILHO Questão 9 e 10 estão erradas DEFERIDO DEFERIDO

988 JORGE ALVES FILHO Questão 10 está com erro trecho que refere se a pergunta não está descrito DEFERIDO DEFERIDO

803 JOSANE OLIVEIRA NASCIMENTO DE ALMEIDA

A questão em seu anunciado afirma que tem versos e estrofes. 
E a pergunta não condiz com a afirmação.

Todas as questões que contém a letra E no gabarito somente até letra D.

Questão 14 com pergunta sem opções para resposta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1022 JOSEANE DA SILVA LOPES
A questão 4, não possui alternativa C e a mesma possui a letra E, podendo nos permitir duvidas a
respeito de qual alternativa a banca aceitará como correta.

DEFERIDO DEFERIDO

1022 JOSEANE DA SILVA LOPES
possui 5 alternativas (A,B,C,D,E)serem marcada, porém de acorso com o edital e o gabarito, temos
apenas a opção de 4alternativas(A,B,C e D)

DEFERIDO DEFERIDO

1022 JOSEANE DA SILVA LOPES
A Questão 6 possui 5 (A,B,C,D,E)alternativas a serem marcadas, mas de acordo com o edital o
correto seriam 4(A,B,C,D)

DEFERIDO DEFERIDO

1022 JOSEANE DA SILVA LOPES
a Questão 10 possui 5 altenativas a serem marcadas, porém de acordo com o edital as provas
teriam apenas 4 alternativas de multiplas escolhas.

DEFERIDO DEFERIDO

1022 JOSEANE DA SILVA LOPES a questão 14 não possui alternativas para marcar..a edição da prova apresenta apenas a pergunta DEFERIDO DEFERIDO
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1022 JOSEANE DA SILVA LOPES
a questão 15 pede que respondemos de acordo com o texto, mas a mesma nao possui texto a ser
pesquisado.

DEFERIDO DEFERIDO

1022 JOSEANE DA SILVA LOPES
a questão 4 naonpossui alternativa C em contrapartida possui alternativa E.. possibilitando levar o
candito a marcar no cartao resposta alternativa errada

DEFERIDO DEFERIDO

1017 JOSILEIA PRISCILA DE ALMEIDA GOMES

Esta questão não esta de acordo com o que condiz o edital n° 002/2020, na pagina 12, parágrafo 76
(76- A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta), pois a questão possui
cinco alternativas para a resposta, contrariando tal parágrafo. 
De acordo com a lei n°12.016/09 ART 10. O edital é a lei interna do concurso publico, vinculado aos
seus termos a administração publica e todos os candidatos,observado o dispositivo nessa lei.
também na mesma lei, ART 12, paragrafo § 1°. A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá
ser divulgada na mesma forma do dispositivo no caput deste artigo, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecida, exceto quando se tratar de mera correção de erro material.
Lembrando que o edital faz lei entre as partes,e deve ser obedecido restritamente, sem desvios do
que esta publicado.

DEFERIDO DEFERIDO

1017 JOSILEIA PRISCILA DE ALMEIDA GOMES

Esta questão não esta de acordo com o que condiz o edital n° 002/2020, na pagina 12, parágrafo 76
(76- A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta).pois a questão possui
cinco alternativas para a resposta, contrariando tal parágrafo. 
De acordo com a lei n°12.016/09 ART 10. O edital é a lei interna do concurso publico, vinculado aos
seus termos a administração publica e todos os candidatos,observado o dispositivo nessa lei.
também na mesma lei, ART 12, paragrafo § 1°. A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá
ser divulgada na mesma forma do dispositivo no caput deste artigo, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecida, exceto quando se tratar de mera correção de erro material.
Lembrando que o edital faz lei entre as partes, e deve ser obedecido restritamente, sem desvios do
que esta publicado.

DEFERIDO DEFERIDO

2329 JOYCIANE DE SOUSA MONTEIRO

Observação 11: (Conhecimentos Gerais e Atualidades ) 
 Excelentíssima banca examinadora venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão
11,pois no edital do processo seletivo simplificado para provimento temporário do quadro pessoal da
prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT ,edital 02/20 consta que a prova objetiva será de múltipla
escolha e cada questão conterá 4  (quatro alternativas  sendo de A a D) para resposta sendo que
apenas uma alternativa deverá ser assinalada como correta .Porém na questão de número 11 que
diz assim:Quem é o atual Ministro da Educação do Governo Federal ,atualmente?
Vemos que nessa questão há 5 opção de resposta que vai da (A até a E) sendoa ssim não coincide
com o que está descrito  no edital.

DEFERIDO DEFERIDO

2329 JOYCIANE DE SOUSA MONTEIRO

Observação: 26 ( Legislação e Conhecimentos Específico)

 Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão
26, pois a mesma fala assim: Controlar a guarda ,o horário e a ingestão do medicamento no
ambiente escolar é uma atividade que compete a:
a) à família
b) ao diretor (a)
c) ao secretário (a)
d) ao monitor (a)
Analisando a questão podemos concluir que foi mal formulada ,pois só será possível administrar
medicamentos por meio receia médica e  em casos específicos. E ainda assim  vai de cada escola
pois tem algumas que de forma alguma fazem a administração de medicação nos alunos e sim
abrem um espaço para pais ou responsáveis fazer a administração .Pois sabemos que não há nem
uma lei que as obriguem a fazer isso,então fica a critério da direção de cada escola. Aqui mesmo no
município algumas escolas fazem outras não.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2329 JOYCIANE DE SOUSA MONTEIRO

Observação: 26 ( Legislação e Conhecimentos Específico)

 Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão
26, pois a mesma fala assim: Controlar a guarda ,o horário e a ingestão do medicamento no
ambiente escolar é uma atividade que compete a:
a) à família
b) ao diretor (a)
c) ao secretário (a)
d) ao monitor (a)
Analisando a questão podemos concluir que foi mal formulada ,pois só será possível administrar
medicamentos por meio receia médica e  em casos específicos. E ainda assim  vai de cada escola
pois tem algumas que de forma alguma fazem a administração de medicação nos alunos e sim
abrem um espaço para pais ou responsáveis fazer a administração .Pois sabemos que não há nem
uma lei que as obriguem a fazer isso,então fica a critério da direção de cada escola. Aqui mesmo no
município algumas escolas fazem outras não.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2329 JOYCIANE DE SOUSA MONTEIRO

Observação: 8 ( Língua Portuguesa)

 Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão
de número 8 que no seu comando diz assim: Marque a alternativa que indique como podemos
classificar a seguinte oração: 
*Hoje são vinte de setembro*
a) SUJEITO COMPOSTO 
b) SUJEITO OCULTO
c) SUJEITO INEXISTENTE
d) ORAÇÃO SEM SUJEITO
Analisando a questão podemos concluir que SUJEITO INEXISTENTE E ORAÇÃO SEM SUJEITO
quer dizer a mesma coisa ou seja as questões C e D estão corretas pois tem os mesmo significados.

DEFERIDO DEFERIDO
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2329 JOYCIANE DE SOUSA MONTEIRO

Observação : Questão 5 de Língua Portuguesa
Excelentíssima banca examinadora venho por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 5 de
língua Portuguesa pois analizando a questão podemos concluir que foi mal formulada ,primeiro que
não tem um texto para embasamento ,segundo que há 3 ou mais conteúdo distintos em uma única
questão ,dificultando assim a interpretação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

356 JULIA BEATRIZ RODRIGUES BELLOTTI
Questão de número 5, Prova Objetiva Professor de Pedagogia 
O gabarito oficial adotado pela banca (a,b,c,d), a questão apresentada continha a opção de letra E,
fazendo com que surgissem dúvidas e confundissem na escolha da alternativa correta. 

DEFERIDO DEFERIDO

356 JULIA BEATRIZ RODRIGUES BELLOTTI
Questão de número 10, Prova Objetiva Professor de Pedagogia 
O gabarito oficial adotado pela banca (a,b,c,d), a questão apresentada continha a opção de letra E,
fazendo com que surgissem dúvidas e confundissem na escolha da alternativa correta. 

DEFERIDO DEFERIDO

356 JULIA BEATRIZ RODRIGUES BELLOTTI

Questão de número 13, Prova Objetiva Professor de Pedagogia 
A questão aborda o tema sobre os relevos do Estado do Mato Grosso, a questão já começa com
erro de digitação na palavra Estado, seguindo para as questões onde as mesma é cobrada para
assinalar a alternativa que NÃO corresponde ao relevo, diante de todas as alternativas
apresentadas, TODAS AS OPÇÕES SÃO CORRETAS, a Chapada das Mesas não fica localizada
no estado do Mato Grosso, mas no relevo do estado se encontram chapadas, a questão foi mal
formulada, poderiam ter colocado realmente uma opção na qual realmente NÃO fizesse parte do
relevo do estado. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

356 JULIA BEATRIZ RODRIGUES BELLOTTI

Questão de número 14, Prova Objetiva Professor de Pedagogia 
Anulação da questão, a mesma não apresenta questões, e no gabarito oficial divulgado pela banca
foi anulado a alternativa de número 15. 
Fomos orientados dentro das salas para não assinalarmos a questão de número 14, e sim
assinalando a questão de número 15. Ou que seja feito o cancelamento das duas questões 

DEFERIDO DEFERIDO

356 JULIA BEATRIZ RODRIGUES BELLOTTI

Questão de número 15, Prova Objetiva Professor de Pedagogia 
Sugiro a consideração da questão, pois fomos orientados dentro das salas para assinalarmos a
questão de número 15 como resposta do texto da questão 14 e deixando-a sem assinalar no
gabarito. Ou que seja feito o cancelamento das duas questões 

DEFERIDO DEFERIDO

356 JULIA BEATRIZ RODRIGUES BELLOTTI

Questão de número 18, Prova Objetiva Professor de Pedagogia 
Questão mal elabora e confusa a alternativa b é continuação da alternativa a, as alternativas estão
incompletas segundo o Art 17 da lei orgânica do município, a questão A deveria ser: dispor sobre a
criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixar as
respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias e Lei Federal Complementar 101 de 04/05/2000;
Na alternativa de letra B deveria ter sido escolhido outro inciso. 
Na alternativa de letra D deveria ser: abrir créditos suplementares à sua secretaria, nos termos desta
Lei Orgânica;

As mesmas deveriam ser apresentadas completas, e não picadas, fazendo com que a questão se
tornasse confusa e mal formulada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

411 JULIA FERREIRA DINIZ
A questão Nº 11 da respectiva prova realizada no último domingo no dia 24/01/2021, obteve uma
alternativa a mais nessa mesma questão.

DEFERIDO DEFERIDO

594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

QUESTÃO 3
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número três está com 4 (quatro alternativas sendo A, B, D e E), que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

QUESTÃO 30
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois o texto da
mesma está faltando palavra e pontuação, deixando a questão sem sentido, não dá total
compreensão do que está realmente pedindo na mesma.Por esse motivo peço a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

QUESTÃO 30
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois a mesma
está sem opção de resposta.Os fiscais que aplicaram a prova disseram que era para deixar em
branco, pois a mesma seria anulada.Por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número seis está com 5 (quatro alternativas sendo A, B, C, D e E), que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas sendo A, B, C, D e E), que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número três está com 4 (quatro alternativas sendo A, B, D e E), que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

594 JULIANA JUSTI RODRIGUES

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número três está com 4 (quatro alternativas sendo A, B, D à E ), que não
coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2729 JULIANA PERTILE

BOA NOITE PREZADO EXAMINADOR, COM BASE NO CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO
DE PROFESSOR PEDAGOGO, TÍNHAMOS A ORIENTAÇÃO NA QUAL HAVERIAM AS OPÇÕES
DE RESPOSTA PARA ESCOLHA DE A á D, ESTANDO ASSIM SOMENTE UMA
CORRETA.PORÉM NA QUESTÃO 4, CONSTAM AS ALTERNATIVAS A,B,D,e E, FALTANDO A
ALTERNATIVA C,E TENDO UMA ALTERNATIVA A MAIS NO GABARITO ESTANDO EM
DISCORDÂNCIA COM A SEQUENCIA DAS OPÇÕES DE ESCOLHA. CONTUDO, FOI POSSÍVEL
OCASIONAR DÚVIDAS E CONFUSÃO NO MOMENTO DE ESCOLHA DAS ALTERNATIVAS DO
GABARITO O QUE SE ENFATIZA COM CONVICÇÃO O ERRO EVIDENTE DIFICULTANDO E
VETANDO A OPÇÃO DE ESCOLHA CORRETA POR MINHA PARTE DA QUESTÃO. SOLICITO A
ANULAÇÃO DA QUESTÃO, POIS É NOTÓRIO A INCOERÊNCIA DA SITUAÇÃO OCORRIDA.
OBRIGADA

DEFERIDO DEFERIDO

2729 JULIANA PERTILE

PREZADO EXAMINADOR,VENHO ATRAVÉS DESTE RECURSO INFORMAR NA SEGUINTE
QUESTÃO QUE: AO INICIAR A LEITURA DA QUESTÃO 14 NA PROVA PERCEBE-SE UM BREVE
RELATO RELACIONADO  A ESCOLHA  DA ALTERNATIVA CORRETA. ENTRETANTO, AO
OBSERVAR ADIANTE NÃO HÁ OPÇÕES ALGUMA DE ESCOLHA NO CADERNO DE PROVA
REFERENTE A TAL QUESTÃO ESTANDO EM DESCONEXO. MEDIANTE ESSA
CIRCUNSTÂNCIA AO INFORMAR AO APLICADOR DA PROVA, FOI SUGERIDO A DEIXAR EM
BRANCO NO GABARITO E POSTERIORMENTE PROCURAR MINHAS LEGALIDADES..SENDO
ASSIM, REQUER-SE A ANULAÇÃO IMEDIATA DA QUESTÃO 14, TODAVIA, PODE-SE AFIRMAR
COM EXATIDÃO O ERRO EVIDENTE POR PARTE DA BANCA. OBRIGADA!

DEFERIDO DEFERIDO

2278 JULIANA SCHNEIDER MOREIRA
Peço anulação da questão 14 pois a referida questão não apresentava alternativa para ser
assinalada na prova  escrita. DEFERIDO DEFERIDO

2278 JULIANA SCHNEIDER MOREIRA Peço a pontuação da questão 15 pois a mesma foi anulada no gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

2278 JULIANA SCHNEIDER MOREIRA

Peço revisão da questão 21, e alteração da resposta para a alternativa A, pois a mesma apresentou
gabarito como correta alternativa B. 
Sendo assim, a alternativa correta é a A, baseada no embasamento teórico retirado do livro:
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO J. Histologia básica: texto e atlas. – 13. ed. - [Reimpr.]. - Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Os epitélios são classificados de acordo com o número de camadas de células que constituem
esses folhetos epiteliais e conforme as características morfológicas das suas células. Nos epitélios
simples, o folheto epitelial é constituído por uma só camada de células e, nos epitélios estratificados,
por mais de uma camada.

Com base nas informações peço a correção e mudança da resposta correta da questão 21 para a
alternativa A.

DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI
Boa tarde, segue em anexo meu pedido de cancelamento as questões 3, 4 e 5, tendo em vista que
trata- se de plagio.

DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI
Boa tarde, segue em anexo o recurso da questão 06.
Grata por vossa atenção.

DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI Segue em anexo o recuso da questão 07 de língua portuguesa. DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI Boa tarde, segue em anexo recurso da questão de num 8. DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI Boa tarde, segue em anexo o pedido de recurso para questão 09. DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI
Boa tarde, segue em anexo recurso da questão de numero 13, peco que analisem com atenção.

Grata por sua atenção. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI RECURSO POR INEXISTENCIA E DÚVIDAS ENTRE A NUMERO 14 E 15. DEFERIDO DEFERIDO

525 JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI Boa tarde, segue em anexo meu pedido de recurso para questão 29.
INDEFERID

O
INDEFERIDO
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8 JULIQUELE DA SILVA LIMA - DEFERIDO DEFERIDO

8 JULIQUELE DA SILVA LIMA - DEFERIDO DEFERIDO

1802 JURACI BERNARDETE DA ROCHA
Questão possuía 5 alternativas de resposta, ao contrário do enunciado da prova que diria que as
questões só possuiriam de A à D. 

DEFERIDO DEFERIDO

1802 JURACI BERNARDETE DA ROCHA
As alternativas de respostas estavam em ordem alfabética incorreta. Ao contrário do enunciado da
prova.

DEFERIDO DEFERIDO

1802 JURACI BERNARDETE DA ROCHA
As alternativas de respostas estavam em ordem alfabética incorreta. Ao contrário do enunciado da
prova.

DEFERIDO DEFERIDO

1802 JURACI BERNARDETE DA ROCHA
Questão possuía 5 alternativas de resposta, ao contrário do enunciado da prova que diria que as
questões só possuiriam de A à D. 

DEFERIDO DEFERIDO

1802 JURACI BERNARDETE DA ROCHA Questão não possuía alternativas de resposta. DEFERIDO DEFERIDO

2327 KALITA CAROLINE SILVERIO

PROVA MAL ORGANIZADA , SEM AS DEVIDAS ALTERNATIVAS CORRETAS A SER SEGUIDAS
PARA MARCAÇÃO , QUE SERIA LETRAS, A,B,C,e D , E ALGUMAS QUESTÕES ESTAVA
LETRAS ERRADAS PARA ANOTAÇÃO, MOSTRANDO ALTERNATIVAS EQUIVOCADAS , E
CAUSANDO CONFUSAO NA HORA DA ANOTAÇÃO. 
QUESTAO NUMERO 03,04,05,06, COM ALTERNATIVAS ATE A LETRA E , SEM A OPÇAO DA
LETRA C . SOLICITO ANULAÇÃO.

DEFERIDO DEFERIDO

2327 KALITA CAROLINE SILVERIO

QUESTÃO  14, NÃO TINHA OPÇOES DE MARCAÇÃO, APENAS O ENUNCIADO DA QUESTAO.
QUESTAO 15 ESTA COM A RESPOSTA DA QUESTAO 14 , ENUNCIADO MAL ELABORADO ,
SEM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTO, DANDO A ENTENDER QUE A RESPOSTA ERA DA
QUESTAO ANTERIOR 14.CONETUDOS APARENTEMENTE COPIADOS E COLADO DE FORMA
ERRADA , SEM PASSAR PELAS NORMAS DA ABNT PARA QUE FICASSE NUMA FORMATAÇÃO
MAIS ADEQUADA PARA UM CONCURSO DESSE NIVEL DE ENSINO.

DEFERIDO DEFERIDO

2327 KALITA CAROLINE SILVERIO

QUESTÃO 25, ESTA ERRADA , POIS A CORRETA E A LETRA B , PROGRESSISTA . SOLICITO
ANULAÇÃO 
QUESTAO 26 , ESTA EQUIVOCADA , POIS DUAS ESTAO INCORRETAS QUESTAO A, E
QUESTAO B , CONFORME APRESENTADO EM LEI Art. 24. A educação básica, nos níveis
fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;
(Revogado)
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino
médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)
FOI REVOGADO , CABENDO ASSIM ANULAÇÃO JÁ QUE DUAS QUESTOES ESTAO
INCORRETA. 
QUESTÃO 28 ESTA ERRADA , POIS ALUNOS DE ENSINO BASICO , OU SEJA CRIANÇAS NÃO
PODEM TER QUESTOES DE MULTIPLAS ESCOLHAS , DEVE SER UMA DIDATICA DIFERENTE ,
OU SEJA QUESTÃO QUE A BANCA ALEGA CORRETA LETRA B , ESTA EQUIVOCADA,
SOLICITO ASSIM ANULAÇÃO DA QUESTAO. 
QUESTAO 30 , NÃO CABE A NOSSA LEI DE DIRETRIZES REGULARMENTAR A FORMA DE
EDUCAÇÃO INDIGENA , SENDO ASSIM A QUESTAO ESTA COMA RESPOSTA ERRADA
TAMBEM. SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTAO . 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1458 KARIN PALMA DE OLIVEIRA DALAN
No caderno de provas as opções estavam com as letras a, b, d e e, sendo que no cartão-resposta
tinham as letras a, b, c e d, não sendo idênticos podendo induzir ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1458 KARIN PALMA DE OLIVEIRA DALAN
No caderno de provas as opções estavam com as letras a, b, d e e, sendo que no cartão-resposta
tinham as letras a, b, c e d, não sendo idênticos podendo induzir ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1458 KARIN PALMA DE OLIVEIRA DALAN
No caderno de provas as opções estavam com as letras a, b, c, d e e, sendo que no cartão-resposta
tinham as letras a, b, c e d, não sendo idênticos podendo induzir ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1458 KARIN PALMA DE OLIVEIRA DALAN
No caderno de provas as opções estavam com as letras a, b, c, d e e, sendo que no cartão-resposta
tinham as letras a, b, c e d, não sendo idênticos podendo induzir ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1458 KARIN PALMA DE OLIVEIRA DALAN
No caderno de provas as opções estavam com as letras a, b, c, d e e, sendo que no cartão-resposta
tinham as letras a, b, c e d, não sendo idênticos podendo induzir ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1458 KARIN PALMA DE OLIVEIRA DALAN No caderno de provas não tinha opções de respostas, apenas o enunciado da questão. DEFERIDO DEFERIDO

2633 KARINE PONCIO FACHINETTO Não tem alternativa. DEFERIDO DEFERIDO

2633 KARINE PONCIO FACHINETTO

Estou com discordância contra essa questão.
Eu estudei sobre essa questão e está errada, a resposta certa é a (B) e não a (D) como está no
gabarito. Porque um agente de saúde pode trabalhar integralmente junto com agente de combate ás
endemias. Por isso aguardo respostas.
Está pra min é a certa.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA

Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas de A à D, para resposta, sendo que
apenas 1 deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar pois a questão de
número 3 está coalternativas de A à E, que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA

Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas de A à D, para resposta, sendo que
apenas 1 deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar pois a questão de
número 14 não possuí alternativas de A à E, que não coincide com o requisito exigido no edital por
esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA
Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois não há um texto
anteriormente descrito para então supor uma alternativa. Por esse motivo peço a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA

Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas de A à D, para resposta, sendo que
apenas 1 deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar pois a questão de
número 4 está coalternativas de A à E, que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA

Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas de A à D, para resposta, sendo que
apenas 1 deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar pois a questão de
número 5 está coalternativas de A à E, que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA

Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas de A à D, para resposta, sendo que
apenas 1 deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar pois a questão de
número 6 está coalternativas de A à E, que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1613 KARISLAINE CRIS DE SOUZA

Ilustríssima banca examinadora a questão deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas de A à D, para resposta, sendo que
apenas 1 deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar pois a questão de
número 10 está coalternativas de A à E, que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

20 KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTO

Eu, Katia Cilene Ferreira do Nascimento, portador do documento de identidade nº 3305422-3
SSP/MT, apresento o presente Recurso contra a decisão que anula a  questão nº15, uma vez que a
mesma contém as alternativas de A até D, já a questão nº 14 que deveria ser anulada por
apresentar o  texto referente a questão nº15 não foi. Os meus argumentos com os quais contesto a
referida decisão são a respeito da questão de nº 15, onde acertei, pois o texto da questão 14
responde  a 15, então seria essa questão a ser anulada, não a 15.  Ainda em  tempo quero recorrer 
nas questões 4,5,e 6, onde tem uma alternativa a mais. Peço que essa comissão analise  com
cuidado todas essas questões. Desde de já agradeço essa comissão. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES
A referida questão está  faltando a alternativa "C" e de está possui a alternativa "E", sabendo que
não  possui essa alternativa no Gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES
A referida questão está  faltando a alternativa "C" 
e está com alternativa "E",sabendo que não  possui a alternativa "E" no Gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES
A referida questão está com a alternativa "E" sabendo que o gabarito  não  apresenta essa
alternativa. 

DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES
A referida questão está com a alternativa "E" sabendo que o gabarito  não  apresenta essa
alternativa. 

DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES
A referida questão  nos orienta a  ler um texto  para q possamos responder o que se pede, mas esse
texto está na  questão  14.

DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES

 A questão  está  com a palavra EXCLUSIVAMENTE  e verifando lá no estatuto  a palavra é 
PRIVATIVAMENTE, E sabemos q existe divergência uma da outra.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jus.com.br/artigos/59501/reparticao-
constitucional-de-competencia&ved=2ahUKEwj-xvCeh7vuAhX1GLkGHaKvBmQQFjAHegQINRAE&u
sg=AOvVaw0U8bF86DjMf5caLqkSlb_i

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jusbrasil.com.br/noticias/busca
%3Fq%3Dcompet%25C3%258Ancia%2Bprivativa%2Bda%2Buni%25C3%2583o%252C%2Bcf%2B
%252C%2Bart.%2B22%2B%252C%2Bi&ved=2ahUKEwj-xvCeh7vuAhX1GLkGHaKvBmQQFjAFegQ
IMxAE&usg=AOvVaw1GzO4njyKvt7DHd5eKlxI7

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES

A questão  apresenta erro de digitação dificultando a interpretação, ficando sem coerência, a palavra
"EXERCÍCIO " aparece  na frase duas vezes uma próxima da outra.

Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer
nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante
prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que,
segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe
atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações
alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: I -

DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES A referida questão  não  apresenta alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES A referida questão  não  apresenta alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

239 KATIA SILVANA GOMES FERNANDES A referida questão  não  apresenta alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

227 KATILLYN SUZANY CLAUDINO LIMA possui 5 alternativas quando deveria ter apenas 4 DEFERIDO DEFERIDO

227 KATILLYN SUZANY CLAUDINO LIMA
A questão está sem nexo, acredito que deveria vim acompanhada de algum texto relacionado as
alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

227 KATILLYN SUZANY CLAUDINO LIMA Possui duas alternativas corretas, sendo elas C e D. DEFERIDO DEFERIDO

722 KRISAN MARA FIGUEIREDO LOPES

Peço revisão da questão 4 de Língua Portuguesa, uma vez que, o texto e as questões foram
retiradas da internet (FUVEST) e de acordo com o legítimo gabarito a resposta correta da questão 4
seria a letra E- um meio de pensar o jogo como algo previsível, ao invés da resposta que consta no
gabarito preliminar do seletivo letra D que esta incorreta. 

Peço anulação da questão 14 ao qual não tem nenhuma opção para escolha de resposta, ao invés
da questão 15 que apresenta opções para respostas.

Peço revisão da questão 18, atentem que nesta questão a letra B ainda é continuidade do texto da
opção letra A, ou seja, o texto de A e B são um único texto conforme a Lei Orgânica do Município de
Lucas do Rio Verde na SEÇÃO II DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, ART. 17- IV. 

Peço revisão da questão 21 de legislação e conhecimentos específicos da prova para professor de
Ciências, uma vez que, de acordo com a Histologia de tecidos o número de camadas, podem ser
simples (camada única de células) ou estratificado (mais de uma camada), e quanto à forma, os
epitélios podem ser pavimentosos, cúbicos, ou prismáticos (Portal Educação). Outro motivo é que no
enunciado não especifica o número de camadas por exemplo, somente as opões para escolha de
resposta, dando a entender que as respostas poderiam ser a opção A ou B que estão corretas.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1519 LAILANA RODRIGUES PELICIA O caderno de questões havia uma alternativa a mais do que no gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

2831 LARISSA DUTRA FERNANDES SALA JOU

No caderno de prova foi dada a instrução no item 1 que nas 30 questões que constam na prova
todas teriam opções de "A a D" no cartão resposta havia a mesma informação.
Como também é orientado no caderno de prova, foi conferido se havia algum erro relacionado as
questões e alternativas, foi identificados alguns erros.
O erro encontrado foi que a presença de uma alternativa a mais sendo as opções indo de "A a E" o
que não confere com caderno de prova, e também com o cartão resposta.
É orientado que caso o caderno esteja incompleto ou com qualquer defeito ele deve ser devolvido ao
aplicado e deve ser substituído, foi avisado ao aplicador mas não houve a substituição.
Diante dessa situação a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada.

DEFERIDO DEFERIDO

2831 LARISSA DUTRA FERNANDES SALA JOU

No caderno de prova foi dada a instrução no item 1 que nas 30 questões que constam na prova
todas teriam opções de "A a D" no cartão resposta havia a mesma informação.
Como também é orientado no caderno de prova, foi conferido se havia algum erro relacionado as
questões e alternativas, foi identificados alguns erros.
O erro encontrado foi que a ausência da alternativa "C".
É orientado que caso o caderno esteja incompleto ou com qualquer defeito ele deve ser devolvido ao
aplicado e deve ser substituído, foi avisado ao aplicador mas não houve a substituição.
Diante dessa situação a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada.

DEFERIDO DEFERIDO

2831 LARISSA DUTRA FERNANDES SALA JOU

No caderno de prova foi dada a instrução no item 1 que nas 30 questões que constam na prova
todas teriam opções de "A a D" no cartão resposta havia a mesma informação.
Como também é orientado no caderno de prova, foi conferido se havia algum erro relacionado as
questões e alternativas, foi identificados alguns erros.
O erro encontrado foi que a presença de uma alternativa a mais sendo as opções indo de "A a E" o
que não confere com caderno de prova, e também com o cartão resposta.
É orientado que caso o caderno esteja incompleto ou com qualquer defeito ele deve ser devolvido ao
aplicador e deve ser substituído, foi avisado ao aplicador mas não houve a substituição.
Diante dessa situação a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada.

DEFERIDO DEFERIDO

2831 LARISSA DUTRA FERNANDES SALA JOU

No caderno de prova foi dada a instrução no item 1 que nas 30 questões que constam na prova
todas teriam opções de "A a D" no cartão resposta havia a mesma informação.
Como também é orientado no caderno de prova, foi conferido se havia algum erro relacionado as
questões e alternativas, foi identificados alguns erros.
O erro encontrado foi que a presença de uma alternativa a mais sendo as opções indo de "A a E" o
que não confere com caderno de prova, e também com o cartão resposta.
É orientado que caso o caderno esteja incompleto ou com qualquer defeito ele deve ser devolvido ao
aplicador e deve ser substituído, foi avisado ao aplicador mas não houve a substituição.
Diante dessa situação a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada.

DEFERIDO DEFERIDO
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2831 LARISSA DUTRA FERNANDES SALA JOU

No caderno de prova foi dada a instrução no item 1 que nas 30 questões que constam na prova
todas teriam opções de "A a D" no cartão resposta havia a mesma informação.
Como também é orientado no caderno de prova, foi conferido se havia algum erro relacionado as
questões e alternativas, foi identificados alguns erros.
O erro encontrado foi que a presença de uma alternativa a mais sendo as opções indo de "A a E" o
que não confere com caderno de prova, e também com o cartão resposta.
É orientado que caso o caderno esteja incompleto ou com qualquer defeito ele deve ser devolvido ao
aplicador e deve ser substituído, foi avisado ao aplicador mas não houve a substituição.
Diante dessa situação a análise correta das alternativas dadas ficou impossibilitada.
Além desse erro existem duas respostas corretas sendo as duas são conjunções adversativas, 
podendo substituir a palavra "mas".

DEFERIDO DEFERIDO

64 LAYANE APARECIDA LEMES MURAI

Questão 5

A questão 5, objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO PROCESSO CELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORARIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020 a banca
examinadora descreve no CAPIÍTULO VIII, linha 76 o seguinte : A Prova objetiva será de múltipla
escolha e cada questão conterá 4(quatro alternativas de A á D ). Na capa da prova diz: caso o
caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite Ao aplicador de sala a substituição.  Foi
pedida a substituição e todos os cadernos de provas estavam iguais com erro. Por esse motivo peço
anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta.
com o que não se pode concordar porque a questão de numero cinco está com 5 (cinco alternativas
de A á E), que não coincide com o requisito exigido no edital e por esse motivo peço anulação da
mesma. 

DEFERIDO DEFERIDO

64 LAYANE APARECIDA LEMES MURAI

Questão 3

A questão 3, objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO PROCESSO CELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORARIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020 a banca
examinadora descreve no CAPIÍTULO VIII, linha 76 o seguinte : A Prova objetiva será de múltipla
escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D ). Na capa da prova diz: caso o
caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite Ao aplicador de sala a substituição.  Foi
pedida a substituição e todos os cadernos de provas estavam iguais com erro. Por esse motivo peço
anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta.
Com o que não se pode concordar porque a questão de numero três está faltando a letra C que foi
pulado ficando assim (A, b d,e) que não coincide com o requisito exigido no edital e por esse motivo
peço anulação da mesma. 

DEFERIDO DEFERIDO

64 LAYANE APARECIDA LEMES MURAI

Questão 4

A questão 4, objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO PROCESSO CELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORARIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020 a banca
examinadora descreve no CAPIÍTULO VIII, linha 76 o seguinte : A Prova objetiva será de múltipla
escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D ). Na capa da prova diz: caso o
caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite Ao aplicador de sala a substituição.  Foi
pedida a substituição e todos os cadernos de provas estavam iguais com erro. Por esse motivo peço
anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta.
Com o que não se pode concordar porque a questão de numero quatro está faltando a letra C que
foi pulado ficando assim (A, b d,e) que não coincide com o requisito exigido no edital e por esse
motivo peço anulação da mesma. 

DEFERIDO DEFERIDO

64 LAYANE APARECIDA LEMES MURAI

Questão 4

A questão 4, objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO PROCESSO CELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORARIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020 a banca
examinadora descreve no CAPIÍTULO VIII, linha 76 o seguinte : A Prova objetiva será de múltipla
escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A á D ). Na capa da prova diz: caso o
caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite Ao aplicador de sala a substituição.  Foi
pedida a substituição e todos os cadernos de provas estavam iguais com erro. Por esse motivo peço
anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta.
Com o que não se pode concordar porque a questão de numero quatro está faltando a letra C que
foi pulado ficando assim (A, b d,e) que não coincide com o requisito exigido no edital e por esse
motivo peço anulação da mesma. 

DEFERIDO DEFERIDO

64 LAYANE APARECIDA LEMES MURAI

Questão 14
A Questão de número 14 possui apenas o enunciado, sem qualquer alternativa, porém no gabarito
consta que a questão 14 tem alternativa correta a letra “b”. Ora, é impossível a resolução da questão
pela candidata quando a prova não apresenta as alternativas para serem analisadas, impossível
seria marcar qualquer alternativa correta posto que inexistissem opções.

DEFERIDO DEFERIDO

537 LEIDE ANE DE JESUS LIMA - DEFERIDO DEFERIDO

537 LEIDE ANE DE JESUS LIMA - DEFERIDO DEFERIDO

318 LEILA APARECIDA BISPO
Interponho as questões de número:03, 04, 05 e 06, pois as mesmas contém alternativas de resposta
de A à E, entretento no caderno de prova consta que as alternativas das questões seriam de A à D.

DEFERIDO DEFERIDO

1274 LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI
a questão 3 falta a alternativa c, nessa questão pulou a letra c, não constava nas alternativas para
marcar.

DEFERIDO DEFERIDO

1274 LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI
a questão 4 falta a alternativa c, nessa questão pulou a letra c, não constava nas alternativas para
marcar.

DEFERIDO DEFERIDO
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1274 LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI
a questão 14 não tem nenhuma alternativa para marcar.
não entendi porque não constava nenhuma letra para marcar-nos.

DEFERIDO DEFERIDO

1274 LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI
a questão 5, nessa questão constava 5 alternativas para marcar, mas no gabarito e no edital fala
que seria só 4 alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1274 LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI
a questão 6, nessa questão constava 5 alternativas para marcar, mas no gabarito e no edital fala
que seria só 4 alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1274 LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI
a questão 10, nessa questão constava 5 alternativas para marcar, mas no gabarito e no edital fala
que seria só 4 alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1052 LETICIA FRATA FIORILLIO
A sequencia das alternativas estava diferente com o que preconiza o edital. 
Questões de "A - D" e houve alternativa "E"

DEFERIDO DEFERIDO

1052 LETICIA FRATA FIORILLIO
A sequencia das alternativas estava diferente com o que preconiza o edital. 
Questões de A - D e houve alternativa E

DEFERIDO DEFERIDO

1052 LETICIA FRATA FIORILLIO
A quantidade de alternativas estava diferente com o que preconiza o edital.
Havia 5 alternativas: A - E

DEFERIDO DEFERIDO

1052 LETICIA FRATA FIORILLIO

A quantidade de alternativas estava diferente com o que preconiza o edital. 
Questões de A - E.

No enunciado se pede que analise a oração sublinhada e a mesma se encontra em negrito.

DEFERIDO DEFERIDO

1052 LETICIA FRATA FIORILLIO Quantidade de alternativas não estava de acordo com o edital. Havia 5 (A - E) DEFERIDO DEFERIDO

2207 LETÍCIA NUNES DE CAMPOS WIDAL
Bom dia 
Gostaria de entrar com recurso das seguintes questões:
Questão 3 - Consta no caderno a sequencia ( a-b-d-e) 

DEFERIDO DEFERIDO

2207 LETÍCIA NUNES DE CAMPOS WIDAL
Gostaria de entrar com recurso da questão:
Questão 5 - Consta mais de uma opção de resposta no caso: a-b-c-d-e

DEFERIDO DEFERIDO

2207 LETÍCIA NUNES DE CAMPOS WIDAL
Quero entrar com recurso dessa questão
Questão 6 - Consta mais de uma opção de resposta no caso: a-b-c-d-e

DEFERIDO DEFERIDO

2207 LETÍCIA NUNES DE CAMPOS WIDAL Questão 10 - Consta mais de uma opção de resposta no caso: a-b-c-d-e. DEFERIDO DEFERIDO

1952 LIBRADA RIVA

Eu Librada Riva, CPF 582.075.381.04, Aos senhores(as) examinadores deste seletivo, venho por
meio deste requerimento pedir esclarecimentos sobre a 
 questão 14, pois não há opções para responder e a questão 15 anulado. Como saber Se a resposta
de acordo com o gabarito preliminar que a 14 e a B?
Obrigada desde o momento.

DEFERIDO DEFERIDO

480 LÍGIA MARA ORMOND PEREIRA

Boa tarde, venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão 5 da prova objetiva de
professor pedagogo, por não esta em conformidade com os critérios estabelecidos na capa da prova
onde dizia prova objetiva com questões de 1 a 30 com alternativas de A a D, e nesta referida
questão continha alternativas de A a E sendo que no cartão resposta não apresentava alternativa de
resposta até a E, pelo equívoco cometido pela banca peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

480 LÍGIA MARA ORMOND PEREIRA

Boa tarde, venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão 6 por conter alternativas até a
letra E e por esta referida alternativa não está presente no cartão resposta .Portanto pelo não
cumprimento dos critérios estabelecidos na capa da prova e também do edital do processo seletivo
simplificado - 002/2020 peço a anulação da mesma. Em anexo a imagem com as orientações da
prova onde fica claro alternativas de A a D. Obrigado.

DEFERIDO DEFERIDO

480 LÍGIA MARA ORMOND PEREIRA

 Boa tarde, venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão 10 por conter alternativas até
a letra E e por esta referida alternativa não está presente no cartão resposta .Portanto pelo não
cumprimento dos critérios estabelecidos na capa da prova e também do edital do processo seletivo
simplificado - 002/2020 peço a anulação da mesma. Em anexo a imagem com as orientações da
prova onde fica claro alternativas de A a D. Obrigado.

DEFERIDO DEFERIDO

480 LÍGIA MARA ORMOND PEREIRA

 Boa tarde, venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão 3 por conter alternativas até a
letra E e por esta referida alternativa não está presente no cartão resposta .Portanto pelo não
cumprimento dos critérios estabelecidos na capa da prova e também do edital do processo seletivo
simplificado - 002/2020 peço a anulação da mesma. Em anexo a imagem com as orientações da
prova onde fica claro alternativas de A a D. Obrigado.

DEFERIDO DEFERIDO

480 LÍGIA MARA ORMOND PEREIRA

Boa tarde, venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão 4 por conter alternativas até a
letra E e por esta referida alternativa não está presente no cartão resposta .Portanto pelo não
cumprimento dos critérios estabelecidos na capa da prova e também do edital do processo seletivo
simplificado - 002/2020 peço a anulação da mesma. Em anexo a imagem com as orientações da
prova onde fica claro alternativas de A a D. Obrigado.

DEFERIDO DEFERIDO

480 LÍGIA MARA ORMOND PEREIRA

Boa tarde, venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão 14 da prova objetiva de
professor pedagogo por somente conter o enunciado da pergunta não nos dando as opções de
respostas. Em anexo imagem da prova da referida questão contendo apenas o enunciado da
questão sem respectivas alternativas de respostas. Obrigado.

DEFERIDO DEFERIDO

665 LILIANA DENISE TRESSOLDI não contem a alternativa c e possui uma alternativa a mais. DEFERIDO DEFERIDO

665 LILIANA DENISE TRESSOLDI possui as alternativa a, b, d , e , não possuindo a c; DEFERIDO DEFERIDO

665 LILIANA DENISE TRESSOLDI Possui uma alternativa a mais; DEFERIDO DEFERIDO

665 LILIANA DENISE TRESSOLDI Possui uma alternativa a mais; DEFERIDO DEFERIDO

665 LILIANA DENISE TRESSOLDI Possui uma alternativa a mais; DEFERIDO DEFERIDO

665 LILIANA DENISE TRESSOLDI Não possui alternativas; DEFERIDO DEFERIDO
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665 LILIANA DENISE TRESSOLDI A RESPOSTA CORRETA É REFERENTE AO VALOR DE X E NÃO DE Y; DEFERIDO DEFERIDO

41 LILIANE GELLER FARIA DA SILVA

Boa tarde!!

QUESTÃO 3
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Ciom o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

41 LILIANE GELLER FARIA DA SILVA

Boa tarde!!

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Ciom o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

41 LILIANE GELLER FARIA DA SILVA

Boa tarde!!

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

41 LILIANE GELLER FARIA DA SILVA

Boa tarde!!

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

41 LILIANE GELLER FARIA DA SILVA

Boa tarde!!!

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
INDEFERID

O
INDEFERIDO

2038 LILIANE MOFARDINI -
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 5
Recurso impetrado para anulação da questão nº 5, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
Inicialmente, cumpre salientar que nas orientações constantes na primeira página da prova em tela,
consta no item 1 que o caderno deve conter “ordenadas de 1 a 30, com alternativas A à D (...)” (Grifo
nosso).
Outrossim, seguindo a orientação supracitada, os candidatos relataram o erro material na
elaboração de algumas questões da prova, que não seguiam a regra estabelecida pela banca
examinadora, contendo alternativa “E”. Assim, os candidatos foram orientados a impetrar recurso.
Ante o exposto, é imperioso informar o erro material na elaboração da questão nº 5, que deveria
possuir alternativas de A à D, seguindo regras contidas na página inicial da prova e no item 76 do
Edital 02/2020, no entanto, a questão possui 5 alternativas A), B), C), D) e E). 
A inserção da alternativa E), infringe o item 76, página 12, do Edital 02/2020, bem como está em
desacordo com a orientação da primeira página da prova. Tal erro causa confusão no raciocínio do
candidato, também o conduz ao preenchimento incorreto do gabarito, motivo pelo qual, a questão
deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 6
Recurso impetrado para anulação da questão nº 6, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
Inicialmente, cumpre salientar que nas orientações constantes na primeira página da prova em tela,
consta no item 1 que o caderno deve conter “ordenadas de 1 a 30, com alternativas A à D (...)” (Grifo
nosso).
Outrossim, seguindo a orientação supracitada, os candidatos relataram o erro material na
elaboração de algumas questões da prova, que não seguiam a regra estabelecida pela banca
examinadora, contendo alternativa “E”. Assim, os candidatos foram orientados a impetrar recurso.
Ante o exposto, é imperioso informar o erro material na elaboração da questão nº 6, que deveria
possuir alternativas de A à D, seguindo regras contidas na página inicial da prova e no item 76 do
Edital 02/2020, no entanto, a questão possui 5 alternativas A), B), C), D) e E). 
A inserção da alternativa E), infringe o item 76, página 12, do Edital 02/2020, bem como está em
desacordo com a orientação da primeira página da prova. Tal erro causa confusão no raciocínio do
candidato, também o conduz ao preenchimento incorreto do gabarito. Ademais, a questão nº 6 trata
do assunto “Oração”, conteúdo que não foi elencado entre os itens, de Língua Portuguesa, passíveis
de cobrança no Edital 02/2020, do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Lucas do Rio
Verde/MT, para o cargo de Professor Pedagogo (vide páginas 33 e 34 do Edital 02/2020).
Ante os motivos expostos acima, a questão deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 7
Recurso impetrado para anulação da questão nº 7, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
A questão nº 7, trata do período composto e orações subordinadas adjetivas. Ocorre que o conteúdo
constante na questão não foi elencado entre os itens passíveis de cobrança no Edital 02/2020, do
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT. 
É oportuna a ratificação  dos assuntos de Língua Portuguesa para o “Conhecimento comum à todos
os cargos” de Nível Superior, que nas páginas 33 e 34 (Edital 02/2020), expressa:
“LÍNGUA PORTUGUESA: As questões de Língua Portuguesa visam a compreensão e interpretação
de textos, a correta análise dos fatos da língua e a leitura das obras fundamentais de nossa
Literatura. Assim, ele deverá, com base em textos e informações sobre concepções artísticas,
estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, social, político ou cultural, identificando as
escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos expressivos dos autores. Deverá também, com
bases nesses textos, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de variantes de natureza
sociocultural, regional, de registro ou de estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e
formal.”
Observa-se que sequer a exigência sobre análise sintática foi mencionada no Edital 02/2020, do
referido Processo Seletivo Simplificado. Tendo sido a banca específica quanto ao que entendia
como estudo necessário para a realização da prova, no que tange à Língua Portuguesa, para o
cargo de Professor Pedagogo.
Cabe salientar que a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já
que, como se sabe, na formulação das questões de prova de processo seletivo público, vincula-se
às regras estabelecidas no instrumento convocatório, sendo este o Edital 02/2020.
Considerando as razões acima expostas, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o
conhecimento exigido para sua resolução não constava do Edital 02/2020, requer o candidato que a
questão nº 7 seja anulada.

DEFERIDO DEFERIDO
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210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 9
Recurso impetrado para anulação da questão nº 9, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
A questão nº 9, trata do “radical das palavras”. Ocorre que o conhecimento solicitado para a solução
da questão nº 9 diz respeito à morfologia, mais especificamente aos “processos de formação de
palavras”, conteúdo que não foi elencado entre os itens passíveis de cobrança no Edital 02/2020, do
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT. 
É oportuna a ratificação  dos assuntos de Língua Portuguesa para o “Conhecimento comum à todos
os cargos” de Nível Superior, que nas páginas 33 e 34 (Edital 02/2020), expressa:
“LÍNGUA PORTUGUESA: As questões de Língua Portuguesa visam a compreensão e interpretação
de textos, a correta análise dos fatos da língua e a leitura das obras fundamentais de nossa
Literatura. Assim, ele deverá, com base em textos e informações sobre concepções artísticas,
estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, social, político ou cultural, identificando as
escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos expressivos dos autores. Deverá também, com
bases nesses textos, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de variantes de natureza
sociocultural, regional, de registro ou de estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e
formal.”
Observa-se que sequer a exigência genérica sobre morfologia, ou processo de formação palavras,
foram mencionadas no Edital 02/2020, do referido Processo Seletivo Simplificado. Tendo sido a
banca específica quanto ao que entendia como estudo necessário para a realização da prova, no
que tange à Língua Portuguesa, para o cargo de Professor Pedagogo.
Cabe salientar que a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já
que, como se sabe, na formulação das questões de prova de processo seletivo público, vincula-se
às regras estabelecidas no instrumento convocatório, sendo este o Edital 02/2020.
Considerando as razões acima expostas, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o
conhecimento exigido para sua resolução não constava do Edital 02/2020, requer o candidato que a
questão nº 9 seja anulada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 10
Recurso impetrado para anulação da questão nº 10, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
Inicialmente, cumpre salientar que nas orientações constantes na primeira página da prova em tela,
consta no item 1 que o caderno deve conter “ordenadas de 1 a 30, com alternativas A à D (...)” (Grifo
nosso).
Outrossim, seguindo a orientação supracitada, os candidatos relataram o erro material na
elaboração de algumas questões da prova, que não seguiam a regra estabelecida pela banca
examinadora, contendo alternativa “E”. Assim, os candidatos foram orientados a impetrar recurso.
Ante o exposto, é imperioso informar o erro material na elaboração da questão nº 10, que deveria
possuir alternativas de A à D, seguindo regras contidas na página inicial da prova e no item 76 do
Edital 02/2020, no entanto, a questão possui 5 alternativas A), B), C), D) e E). 
A inserção da alternativa E), infringe o item 76, página 12, do Edital 02/2020, bem como está em
desacordo com a orientação da primeira página da prova. Tal erro causa confusão no raciocínio do
candidato, também o conduz ao preenchimento incorreto do gabarito. Ademais, a questão nº 10 trata
do assunto “uso das palavras”, que diz respeito à conteúdo que não foi elencado entre os itens, de
Língua Portuguesa, passíveis de cobrança no Edital 02/2020, do Processo Seletivo Simplificado da
Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT, para o cargo de Professor Pedagogo (vide páginas 33 e 34 do
Edital 02/2020).
Ante os motivos expostos acima, a questão deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 14
Recurso impetrado para anulação da questão nº 14, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
Inicialmente, cumpre salientar que nas orientações constantes na primeira página da prova em tela,
consta no item 1 que o caderno deve conter “ordenadas de 1 a 30, com alternativas A à D (...)” (Grifo
nosso).
Por sua vez, é imperioso informar o erro material na elaboração da questão nº 14, que deveria
possuir alternativas de A à D, seguindo regras contidas na página inicial da prova e no item 76 do
Edital 02/2020, no entanto, a questão não possui qualquer alternativa de resposta. 
Ante o exposto, e considerando que não há alternativas de respostas correspondentes ao
enunciado,  é mister que a questão seja anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 10
Recurso impetrado para anulação da questão nº 10, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
Inicialmente, cumpre salientar que nas orientações constantes na primeira página da prova em tela,
consta no item 1 que o caderno deve conter “ordenadas de 1 a 30, com alternativas A à D (...)” (Grifo
nosso).
Outrossim, seguindo a orientação supracitada, os candidatos relataram o erro material na
elaboração de algumas questões da prova, que não seguiam a regra estabelecida pela banca
examinadora, contendo alternativa “E”. Assim, os candidatos foram orientados a impetrar recurso.
Ante o exposto, é imperioso informar o erro material na elaboração da questão nº 10, que deveria
possuir alternativas de A à D, seguindo regras contidas na página inicial da prova e no item 76 do
Edital 02/2020, no entanto, a questão possui 5 alternativas A), B), C), D) e E). 
A inserção da alternativa E), infringe o item 76, página 12, do Edital 02/2020, bem como está em
desacordo com a orientação da primeira página da prova. Tal erro causa confusão no raciocínio do
candidato, também o conduz ao preenchimento incorreto do gabarito. Ademais, a questão nº 10 trata
do assunto “uso das palavras”, que diz respeito à conteúdo que não foi elencado entre os itens, de
Língua Portuguesa, passíveis de cobrança no Edital 02/2020, do Processo Seletivo Simplificado da
Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT, para o cargo de Professor Pedagogo (vide páginas 33 e 34 do
Edital 02/2020).
Ante os motivos expostos acima, a questão deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO
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210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 9
Recurso impetrado para anulação da questão nº 9, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
A questão nº 9, trata do “radical das palavras”. Ocorre que o conhecimento solicitado para a solução
da questão nº 9 diz respeito à morfologia, mais especificamente aos “processos de formação de
palavras”, conteúdo que não foi elencado entre os itens passíveis de cobrança no Edital 02/2020, do
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT. 
É oportuna a ratificação  dos assuntos de Língua Portuguesa para o “Conhecimento comum à todos
os cargos” de Nível Superior, que nas páginas 33 e 34 (Edital 02/2020), expressa:
“LÍNGUA PORTUGUESA: As questões de Língua Portuguesa visam a compreensão e interpretação
de textos, a correta análise dos fatos da língua e a leitura das obras fundamentais de nossa
Literatura. Assim, ele deverá, com base em textos e informações sobre concepções artísticas,
estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, social, político ou cultural, identificando as
escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos expressivos dos autores. Deverá também, com
bases nesses textos, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de variantes de natureza
sociocultural, regional, de registro ou de estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e
formal.”
Observa-se que sequer a exigência genérica sobre morfologia, ou processo de formação palavras,
foram mencionadas no Edital 02/2020, do referido Processo Seletivo Simplificado. Tendo sido a
banca específica quanto ao que entendia como estudo necessário para a realização da prova, no
que tange à Língua Portuguesa, para o cargo de Professor Pedagogo.
Cabe salientar que a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já
que, como se sabe, na formulação das questões de prova de processo seletivo público, vincula-se
às regras estabelecidas no instrumento convocatório, sendo este o Edital 02/2020.
Considerando as razões acima expostas, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o
conhecimento exigido para sua resolução não constava do Edital 02/2020, requer o candidato que a
questão nº 9 seja anulada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 7
Recurso impetrado para anulação da questão nº 7, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
A questão nº 7, trata do período composto e orações subordinadas adjetivas. Ocorre que o conteúdo
constante na questão não foi elencado entre os itens passíveis de cobrança no Edital 02/2020, do
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT. 
É oportuna a ratificação  dos assuntos de Língua Portuguesa para o “Conhecimento comum à todos
os cargos” de Nível Superior, que nas páginas 33 e 34 (Edital 02/2020), expressa:
“LÍNGUA PORTUGUESA: As questões de Língua Portuguesa visam a compreensão e interpretação
de textos, a correta análise dos fatos da língua e a leitura das obras fundamentais de nossa
Literatura. Assim, ele deverá, com base em textos e informações sobre concepções artísticas,
estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, social, político ou cultural, identificando as
escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos expressivos dos autores. Deverá também, com
bases nesses textos, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de variantes de natureza
sociocultural, regional, de registro ou de estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e
formal.”
Observa-se que sequer a exigência sobre análise sintática foi mencionada no Edital 02/2020, do
referido Processo Seletivo Simplificado. Tendo sido a banca específica quanto ao que entendia
como estudo necessário para a realização da prova, no que tange à Língua Portuguesa, para o
cargo de Professor Pedagogo.
Cabe salientar que a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já
que, como se sabe, na formulação das questões de prova de processo seletivo público, vincula-se
às regras estabelecidas no instrumento convocatório, sendo este o Edital 02/2020.
Considerando as razões acima expostas, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o
conhecimento exigido para sua resolução não constava do Edital 02/2020, requer o candidato que a
questão nº 7 seja anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

210 LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

Questão nº 6
Recurso impetrado para anulação da questão nº 6, do caderno de provas para cargo de professor
pedagogo. 
Inicialmente, cumpre salientar que nas orientações constantes na primeira página da prova em tela,
consta no item 1 que o caderno deve conter “ordenadas de 1 a 30, com alternativas A à D (...)” (Grifo
nosso).
Outrossim, seguindo a orientação supracitada, os candidatos relataram o erro material na
elaboração de algumas questões da prova, que não seguiam a regra estabelecida pela banca
examinadora, contendo alternativa “E”. Assim, os candidatos foram orientados a impetrar recurso.
Ante o exposto, é imperioso informar o erro material na elaboração da questão nº 6, que deveria
possuir alternativas de A à D, seguindo regras contidas na página inicial da prova e no item 76 do
Edital 02/2020, no entanto, a questão possui 5 alternativas A), B), C), D) e E). 
A inserção da alternativa E), infringe o item 76, página 12, do Edital 02/2020, bem como está em
desacordo com a orientação da primeira página da prova. Tal erro causa confusão no raciocínio do
candidato, também o conduz ao preenchimento incorreto do gabarito. Ademais, a questão nº 6 trata
do assunto “Oração”, conteúdo que não foi elencado entre os itens, de Língua Portuguesa, passíveis
de cobrança no Edital 02/2020, do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Lucas do Rio
Verde/MT, para o cargo de Professor Pedagogo (vide páginas 33 e 34 do Edital 02/2020).
Ante os motivos expostos acima, a questão deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO
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2332 LUCAS DANIEL DA SILVA CARDOSO

Segundo consta no edital no item 76 "A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta." O gabarito oficial apresenta as seguintes opções: A B C D, mas a prova em si possui
questões com alternativas divergentes do que foi proposto. Segue os erros abaixo;

Questão Nº3 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão Nº4 divergência: A B D E (FALTA A ALTERNATIVA "C")
Questão Nº5 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão Nº6 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)
Questão Nº10 divergência: A B C D E (01 ALTERNATIVA A MAIS)

Devem ser anuladas as questões pois as questões encontra- se incorretas e sem sequencia lógica. 

DEFERIDO DEFERIDO

2332 LUCAS DANIEL DA SILVA CARDOSO

A questão 15 de conhecimentos gerias não deve ser anulada pois tem anunciado e as questão bate
com as resposta do gabarito e a questão 14 deve ser anulada pois não tem alternativa para
completar a questão... peço que revise todos os recurso pois estou me sentindo prejudicado com o
resultado que esta prova me provocou.

DEFERIDO DEFERIDO

646 LUCÉLIA ALVES CORREA

Boa tarde!
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso ser anulada. pois no edital do
processo seletivo para provimento temporário de vagas dos cargos do quadro de pessoal da
prefeitura de Luca do Rio Verde-MT02/2020, a banca examinadora descreve no cap.VIII, linha 76 o
seguinte :a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4( quatro alternativa de A
á D)para resposta ,sendo apenas 1(uma)devera ser assinalada como correta. Sendo que não posso
concordar que a questão 5(cinco alternativa de A á E) não coincide com o requisito exigido no edital,
por esse motivo peço anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

646 LUCÉLIA ALVES CORREA

Boa tarde!
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso ser anulada. pois no edital do
processo seletivo para provimento temporário de vagas dos cargos do quadro de pessoal da
prefeitura de Luca do Rio Verde-MT02/2020, a banca examinadora descreve no cap.VIII, linha 76 o
seguinte :a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4( quatro alternativa de A
á D)para resposta ,sendo apenas 1(uma)devera ser assinalada como correta. Sendo que não posso
concordar que a questão 5(cinco alternativa de A á E) não coincide com o requisito exigido no edital,
por esse motivo peço anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

646 LUCÉLIA ALVES CORREA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número seis está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

646 LUCÉLIA ALVES CORREA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta, entretanto na questão 14 conforme
esta anexado não consta opção para assinalar a mesma, todavia a mesma precisa ser anulada por
conta do feito.

DEFERIDO DEFERIDO

1270 LUCIANA MOREIRA
A questão 3 está faltando a alternativa c, e tendo uma alternativa a mais que é a letra E. Portanto no
edital está escrito que teríamos somente questões com alternativas da letra a até a letra D, devido a
esse erro terá que anular para o candidato não ter prejuízo.

DEFERIDO DEFERIDO

2243 LUCIANE ALTISSIMO GEDOZ

Solicito o cancelamento da questão número 8, devido a questão não ser inédita como solicitado no
edital  de licitação pregão presencial N. 046/2020, conforme o item 8.29 que solicita questões
inéditas.
E esta questão se encontra em várias páginas na internet, como por exemplo,
fkconcursos.weebly.com  e e-conhecimento.br.com. 
Além disto, a questão não apresenta referências caracterizando plágio. 

DEFERIDO DEFERIDO

2243 LUCIANE ALTISSIMO GEDOZ

Solicito o cancelamento da questão número 9, devido a questão não ser inédita como solicitado no
edital  de licitação pregão presencial N. 046/2020, conforme o item 8.29 que solicita questões
inéditas.
E esta questão se encontra em várias páginas na internet, como por exemplo,
portuguesconcurso.com
Além disto, a questão não apresenta referências caracterizando plágio. 

DEFERIDO DEFERIDO

1232 LUCIELI MARKS

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a
revisão da questão nº. 3 devido a erros de digitação e elaboração da mesma onde: as opções de
resposta são “A-B-D-E” faltando a alternativa “C” induzindo o candidato ao erro, além de na folha
resposta conter apenas as opções “A-B-C-D” para marcar. Caso o candidato escolhesse a opção “E”
na prova, não tem a mesma para marcar no cartão resposta. Portanto peça-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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1232 LUCIELI MARKS

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a
revisão da questão nº. 6 devido a erros de digitação e elaboração da mesma onde: as opções de
resposta são “A-B-C-D-E”, além de na folha resposta conter apenas as opções “A-B-C-D” para
marcar. Caso o candidato escolhesse a opção “E” na prova, não tem a mesma para marcar no
cartão resposta. Conforme edital ITEM (76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta. Portanto peça-se a anulação da mesma por conter 5 opções de resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

1232 LUCIELI MARKS

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a
revisão da questão nº. 10 devido a erros de digitação e elaboração da mesma onde: as opções de
resposta são “A-B-C-D-E”, além de na folha resposta conter apenas as opções “A-B-C-D” para
marcar. Caso o candidato escolhesse a opção “E” na prova, não tem a mesma para marcar no
cartão resposta. Conforme edital ITEM (76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta. Portanto peça-se a anulação da mesma por conter 5 opções de resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

1232 LUCIELI MARKS
Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a
revisão da questão nº. 10 devido a erros de digitação e elaboração da mesma onde a referida
questão não apresenta opções de resposta. Peça-se que anule essa questão.

DEFERIDO DEFERIDO

1232 LUCIELI MARKS
 Excelentissimo examinador, venho, por meio deste requerimento, solicitar a anulação da questão n°
14 devido a erros de digitação e elaboração da mesma, onde a referida questão não apresenta
opções de resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

2035 LUIZ GUILHERME ARAUJO TEIXEIRA

1ª FRASE 

MEIO = UM POUCO
MEIA = METADE DE ALGUMA COISA

EX: ESTOU UM POUCO CANSADO = ESTOU MEIO CANSADO
    PAGUEI METADE DO VALOR NO CINEMA = PAGUEI MEIA NO 
    CINEMA.

METADE DE UMA HORA, EQUIVALE A "MEIA" HORA.

2ª FRASE

A PALAVRA "BOM OU BOA" DEVE CONCORDAR COM O GÊNERO DA PALAVRA.
A FRASE "PERCEPÇÃO É BOA", DEVERIA TER O ARTIGO "A" NO INÍCIO DA FRASE PARA
CONCORDAR COM O AJETIVO. 

3ª FRASE 

Bastante = Muito/a
Bastantes = Muitos/as

Se é possível trocar por essas palavras, então está correto. 
Nessa frase não da pra fazer nenhuma substituição.

O GABARITO CORRETO SERIA

" MEIA - BOM - BASTANTE - ANEXO"

COM ISSO, SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2035 LUIZ GUILHERME ARAUJO TEIXEIRA

A QUESTÃO 05 ESTÁ SEM ENTENDIMENTO, POIS, NÃO TEM COMO SABER O CONTEXTO EM
QUE AS FRASES DAS ALTERNATIVAS FORAM RETIRADAS.

c) O verbo "escrever" está conjugado no presente do indicativo. 
- Onde que está conjugado?

d) Tu é sujeito do verbo escreve. 
- Por que essa frase seria "correta ou incorreta"?

POSSIVELMENTE, HAVIA UM TEXTO EM QUE ESQUECERAM DE COLOCAR NA QUESTÃO E
POR ISSO ELA DEVE SER ANULADA.

DEFERIDO DEFERIDO

1436 MAIARA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA

QUESTÃO 8
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser revisada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve na questão de numero oito (8) o seguinte enunciado "HOJE
SÃO VINTE DE SETEMBRO" 
A.SUJEITO COMPOSTO
B.SUJEITO OCULTO
C.SUJEITO INEXISTENTE
D.ORAÇAO SEM SUJEITO
SENDO QUE SUJEITO INEXISTENTE E ORAÇAO SEM SUJEITO SÃO A MESMA COISA ou seja
tem o mesmo significado, por esse motivo peço a anulação da questão sendo que tanto a alternativa
C ou D estão correta. 

DEFERIDO DEFERIDO
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1436 MAIARA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 consta que a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro
alternativas de A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como
correta. Com o que não se pode concordar porque a questão de número onze está com 5 (cinco
alternativas de A à E), que não coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a
anulação da mesma.
11.QUEM É O ATUAL MINISTRO DA EDUCAÇAO DO GOVERNO FEDERAL,ATUALMENTE?
A. RICARDO VÉLEZ
B.ABRAHAM WEINTRAUB
C.CARLOS DECOTELLI
D.MILTON RIBEIRO
E.RENATO FEDER.

DEFERIDO DEFERIDO

1436 MAIARA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a anulação da
questão nove (9) pois ela foi plagiada e posso provar através de arquivo e relatos de alguns
candidatos que só acertaram ela por que viram na internet. A referida questão fala: 9. É CORRETO
AFIRMAR QUE NA ORAÇAO A SEGUIR, O PREDICADO É:
             "A MULHER PARECIA ASSUSTADA".
A. PREDICADO NOMINAL
B. PREDICADO VERBO NOMINAL
C. PREDICADO DE LIGAÇAO
D. PREDICADO VERBAL
POIS BEM, NA INTERNET O QUE MUDA É SOMENTE O "GÊNERO" QUE DIZ ASSIM " O HOMEM
PARECIA ASSUSTADO".
2.Faça a correlação, tendo em vista o tipo de predicado, e sublinhe o predicativo, se houver:
(1) Predicado verbal (2) Predicado nominal (3) Predicado verbo-nominal
1. ( ) «O homem parecia assustado.»
ABAIXO SEGUE EM ANEXO ARQUIVO DO PLÁGIO.

DEFERIDO DEFERIDO

1436 MAIARA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a revisão da
questão de número 26 pelo fato a seguir: 26. CONTROLAR A GUARDA, O HORARIO E A
INGESTÃO DO MEDICAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR É UMA ATIVIDADE QUE COMPETE,
A:
A.Á FAMILIA
B.AO DIRETOR
C.Á SECRETARIA
D.AO MONITOR
A QUESTAO FALA EM CONTROLAR A "GUARDA." QUE GUARDA? GUARDA DE TRANSITO,
GUARDA DA TUTELA, QUE GUARDA SERIA ESSA?A QUESTAO FICOU IMPLICITA OU
SUBENTENDIDA. TRABALHO EM CRECHE COMO MONITORA E NAO SOMOS REPONSAVEIS
POR ESSE CONTROLE, Á FAMILIA SIM. NAO TEM NENHUMA LEI QUE AMPARE ESSA
QUESTAO E OUTRA CADA CRECHE TRABALHA DE UMA FORMA PARA EVITAR POSSIVEIS
IMPREVISTO. POR ESSE MOTIVO PEÇO A ANULAÇAO DA MESMA. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

382 MAISE OLIVEIRA DA SILVA

Venho por meio deste pedir a anulação da questão de número 06 do processo seletivo 02/2020,
mediante a veracidade de que a mesma não se encontra de acordo com o edital apresentado pela
banca, visto que no mesmo fala-se no  inciso “ 76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada
questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser
assinalada como correta, mas a questão apresentada contêm 5 alternativas, o que induz o candidato
ao erro, deixando  a questão confusa.
 "Lembro - me de que ele só usava camisas brancas" A oração sublinhada é :
a) Subordinada substantiva completiva nominal
b) Subordinada substantiva objetiva indireta
c) Subordinada substantiva predicativa
d) Subordinada substantiva subjetiva
e) Subordinada substantiva objetiva direta

I. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata
substituição do caderno de provas ou de identificação, no momento em que recebê-lo.
Sabendo dessa regra do edital pedi orientação, ao fiscal de sala sobre a minha observação referente
a questão, o qual observou e verificou que todos os cadernos de questões apresentavam o mesmo
erro, todavia nos orientou a entra com recurso posteriormente.

DEFERIDO DEFERIDO

382 MAISE OLIVEIRA DA SILVA

Venho por meio deste solicitar que seja anulada a Questão n° 07 do seletivo 02/2020, tendo em vista
que a mesma apresenta o número de alternativas superior ao indicado pela banca no edital do
referido processo.
No edital consta que “ 76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta,
mas a questão apresentada contêm 5 alternativas, o que induz o candidato ao erro, deixando  a
questão confusa.

Assinale alternativa que apresenta um periodo composto onde uma das oraçoes e subordinada
adjetiva:
A) ... A nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário,digo a todas como sou".
B) " todavia ,eu a ninguem escondo os sentimentos que ainda e pouco mostrei."
c) " ... Em toda a parte confesso que sou volúvel,inconstante e incapaz de amar três dias um mesmo
objeto".
D)" mas entre nós ha sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano."
e) "- está romântico! ... Está romântico...- exclamaram os três..."

DEFERIDO DEFERIDO
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382 MAISE OLIVEIRA DA SILVA

Venho por meio deste pedir a anulação da questão de nº10 do processo seletivo 02/2020, mediante
a veracidade de que a mesma não se encontra de acordo com o edital apresentado pela banca,
visto que no mesmo fala-se no  inciso “ 76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada
como correta, mas a questão apresentada contêm 5 alternativas, o que induz o candidato ao erro,
deixando  a questão confusa.
 A forma que substitui adequadamente a palavra mas, no trecho "compele os homens a se defrontar
com a realidade não do ponto de vista da realização do prazer, mas do dever fazer", mantendo o
sentido original, é: 
a) senão que também;
 b) senão; 
c) não obstante; 
d) no entanto; 
e) quando não.

DEFERIDO DEFERIDO

741 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT
CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PROVA/EDITAL, CADA QUESTAO DEVERIA TER APENAS
QUATRO ALTERNATIVAS (A a D), E ESTA TEM CINCO ALTENATIVAS, (A a E). SENDO ASSIM
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTAO.

DEFERIDO DEFERIDO

741 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT
CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PROVA/EDITAL, CADA QUESTAO DEVERIA TER APENAS
QUATRO ALTERNATIVAS (A a D), E ESTA TEM CINCO ALTENATIVAS, (A a E). SENDO ASSIM
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTAO.

DEFERIDO DEFERIDO

741 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT
NÃO HAVIA ALTERNATIVAS A SEREM MARCADAS. ESTAVA IMPRESSO APENAS O
ENUNCIADO DA QUESTAO. SENDO ASSIM PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTAO.

DEFERIDO DEFERIDO

1963 MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA
O gabarito preliminar adotado pela Banca Examinadora considerou a alternativa B da questão 14
correta, sendo que na prova não ah alternativas para escolher a resposta correta, sendo assim peço
que a questão número 14 seja anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

1168 MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARINHO FILHO
A referida questão tem cinco alternativas para resposta, em desconformidade com o edital do
presente certame na seção I, sub item 76. 

DEFERIDO DEFERIDO

1168 MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARINHO FILHO
A referida questão tem cinco alternativas para resposta, em desconformidade com o edital do
presente certame na seção I, sub item 76. 

DEFERIDO DEFERIDO

1168 MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARINHO FILHO
A referida questão tem cinco alternativas para resposta, em desconformidade com o edital do
presente certame na seção I, sub item 76. 

DEFERIDO DEFERIDO

1168 MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARINHO FILHO

A referida questão tem como alternativas de resposta a seguinte ordem: 
a)
b)
d)
e)
Tendo em vista que o edital não prevê alternativa "e)" para o caderno de provas do referido certame,
solicito a anulação da questão uma vez que a resposta correta segundo o gabarito preliminar é: "e)
um meio de pensar o jogo como algo previsível".
 

DEFERIDO DEFERIDO

605
MARIA  DO  SOCORRO DA  SILVA  TENÓRIO  DOS 
SANTOS

 

QUESTÃO 5
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número seis está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no EDITAL, ou seja a banca descumpriu critério tanto do edital quanto do caderno
de prova no item 1 onde diz questões objetivas, em nível de ENSINO SUPERIOR com alternativa de
A á D: por esse motivo peço a anulação da referida questão.

DEFERIDO DEFERIDO

605
MARIA  DO  SOCORRO DA  SILVA  TENÓRIO  DOS 
SANTOS

QUESTÃO 6
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número 
 6 seis  está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o requisito exigido no edital
ou seja, a banca não seguiu o critério do EDITAL E também do caderno de prova no item 1,onde diz
questões objetivas ,em nível de ENSINO  SUPERIOR com alternativas   de  A á D: pois no entanto 
esta  questão  tem   até  a letra E,  por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

605
MARIA  DO  SOCORRO DA  SILVA  TENÓRIO  DOS 
SANTOS

QUESTÃO 10 
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número  10 (DEZ )alternativas de A à E), que não coincide com o requisito
exigido no edital por esse motivo peço que  reveja  a  questão e siga o EDITAL e que  se  cumpra  o
que  está no  capítulo VIII,LINHA 76.E faça a  anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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605
MARIA  DO  SOCORRO DA  SILVA  TENÓRIO  DOS 
SANTOS

QUESTÃO 14
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve  no EDITAL  o seguinte: As questões serão  organizadas
de 1 a 30 A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de
A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão de número  14 (quatorze) NÃO contem nenhuma
alternativa de resposta. Então obedecendo os critérios deste EDITAL, por esse motivo peço o
deferimento  anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2303 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS as questão 11 e a 24
DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2303 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS as questão 11 e a 24 DEFERIDO DEFERIDO

2303 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS Questão a  4 na letra C,não tá acentuada corretamente não a crase essa questao deve ser anulada.
INDEFERID

O
INDEFERIDO

2303 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
a questao 11 no caderno tinha no caderno tinha alternativas.e no gabarito tinha só 4.essa questao
tem que ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

2303 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS questao 24 perguntas plageada  repetidas. 
INDEFERID

O
INDEFERIDO

960 MARIA BEATRIZ DE PINHO GOMES
A questão me deixou confusa entre a letra b e c, foi mal elaborada e no final quando saiu o gabarito
pude verificar que foi cancelada... Eu iria marcar a correta a letra B e devido a má elaboração coma
confusão que me foi criada marquei a errada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

960 MARIA BEATRIZ DE PINHO GOMES
A questão 11 possui até a letra E sendo que no gabarito não tem essa alternativa houve um erro
chamei o coordenador e o mesmo me disse que eu teria que marcar uma opção e entrar com o
recurso. Assim fiz, o erro me deixou nervosa e fui obrigada a informar outra resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

960 MARIA BEATRIZ DE PINHO GOMES
A alternativa 04  na opção c não possui crase criando uma confusão na mente fazendo com que eu
marcasse outra alternativa sendo isso acabou me deixando nervosa.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

960 MARIA BEATRIZ DE PINHO GOMES
A questão 29 a letra A e B são continuação da frase e tem até a alternativa e sendo que no gabarito
a questão é até somente a D chamei o coordenador e o mesmo me informou que deveria também
assinalar uma questão e entrar com recurso, assim estou fazendo.

DEFERIDO DEFERIDO

377 MARIA FRANCISCA BRITO LECHETA SOUSA
De acordo com a norma culta, não se pode iniciar uma oração com um pronome oblíquo.  O correto
seria: olhe nos meus olhos e DIGA-ME que nunca amou ninguém. Portanto a alternativa B está
incorreta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

377 MARIA FRANCISCA BRITO LECHETA SOUSA

&#9642;&#65038;30 minutos são metade de 1 hora (substantivo feminino. No caso, meio dia
(metade do dia) e meia (metade da hora). O numeral (meia) deve concordar com o substantivo
(hora).
&#9642;&#65038; Percepção é um substantivo feminino, o adjetivo "boa" deve concordar com o
substantivo.
&#9642;&#65038;nesse caso, a palavra bastante é um adjetivo e como adjetivo deve concordar com
o restante da oração. Havia acomodações bastantes (suficientes) para as mulheres. 
&#9642;&#65038; Se utilizada sem a preposição "em", a palavra "anexo" tem função de adjetivo e
deve concordar co, o substantivo a que está associada. "Os envelopes seguiram anexos às fichas."

Sendo assim, a sequência correta seria: MEIA - BOA - BASTANTES - ANEXOS. 

Não há alternativas com essa sequência. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

377 MARIA FRANCISCA BRITO LECHETA SOUSA

O enunciado pede para que a questão seja respondida de acordo com o texto. 

Porém, o texto na prova afirma que o estado do Mato Grosso é o maior produtor nacional de CAFÉ e
não de algodão. 

DEFERIDO DEFERIDO

1190 MARIANA LARA DA SILVA Questão 11 com numero de alternativa maior que a do gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

1190 MARIANA LARA DA SILVA

De acordo com a Concordância Nominal, o termo correto é Meio-dia e meia, e no gabarito a
correção esta errada.

Meio-dia e meia= meio dia (metade do dia) e meia hora (metade da hora)

DEFERIDO DEFERIDO

468 MARIELE CRISTINA GALVAGNI CAVALCANTI Na questão 5 há mais alternativas que o gabarito. DEFERIDO DEFERIDO

468 MARIELE CRISTINA GALVAGNI CAVALCANTI Na questão 6 se pede a oração sublinhada, mas não há nenhuma palavra sublinhada. DEFERIDO DEFERIDO

468 MARIELE CRISTINA GALVAGNI CAVALCANTI Na questão 14 não há alternativas para assinalar. DEFERIDO DEFERIDO

2197 MARIELLY CRISLAINY DA SILVA BARBOSA Possui o enunciado da questao, porem nao apresenta alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

1161 MARINILZA FRANCISCATTI SANTOS

Ao analisar a questão 4 , denota-se que a mesma possui alternativas, A, B,  D, E . Entretanto, no
edital consta que as questões serão de múltipla escolha e cada questão conterá 4 quatro
alternativas sendo estas (A,B,C,D). Tal erro evidencia a descaracterização da exigência do edital,
uma vez que estas são  elementos essenciais para a marcação correta da assertiva no cartão
resposta., diante do exposto, peço o DEFERIMENTO do recurso, e a ANULAÇÃO da presente
questão. 

DEFERIDO DEFERIDO
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1161 MARINILZA FRANCISCATTI SANTOS

O gabarito adotado pela banca examinadora considerou que a alternativa correta da questão seria a
letra B, no entanto a questão objeto do presente recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de a à d ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco contém 5 (cinco alternativas de A à E), o que descaracteriza a
exigência do edital, não obstante a mesma ainda leva o candidato a erro, por conter alternativas a
mais do que no  cartão resposta.
 	Diante dessas considerações, requer-se que se promova o DEFERIMENTO  do recurso e  a
ANULAÇÃO da  referida questão.

DEFERIDO DEFERIDO

1161 MARINILZA FRANCISCATTI SANTOS

O gabarito adotado pela banca examinadora considerou que a alternativa correta da questão seria a
letra B, no entanto a questão objeto do presente recurso deve ser anulada, pois no EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de a à d ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número seis contém 5 (cinco alternativas de A à E), o que descaracteriza a
exigência do edital, não obstante a mesma ainda leva o candidato a erro, por conter alternativas a
mais do que no  cartão resposta.
 	Diante dessas considerações, requer-se que se promova o DEFERIMENTO  do recurso e  a
ANULAÇÃO da  referida questão.

DEFERIDO DEFERIDO

1161 MARINILZA FRANCISCATTI SANTOS

Ao analisar a questão 3 , denota-se que a mesma possui alternativas, A, B,  D, E . Entretanto, no
edital consta que as questões serão de múltipla escolha e cada questão conterá 4 quatro
alternativas sendo estas (A,B,C,D). Tal erro evidencia a descaracterização da exigência do edital,
uma vez que estas são  elementos essenciais para a marcação correta da assertiva no cartão
resposta., diante do exposto, peço o DEFERIMENTO do recurso, e a ANULAÇÃO da presente
questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

450 MARISA QUEVEDO MACIEL
A questão de número 14 estava sem opções de resposta, causando nervosismo e confusão entre os
participantes fui orientado pelo aplicador a deixar em branco e pedir recurso, não posso ser
prejudicado por erros da banca, sendo assim peço anulação da questão 14.

DEFERIDO DEFERIDO

450 MARISA QUEVEDO MACIEL
A questão 15 estava com opções de respostas sem a pergunta, causando confusão e nervosismo fui
orientado pelo aplicador a desconsiderar ela, por esse motivo peço anulação dessa questão.(já
anulada).

DEFERIDO DEFERIDO

1879 MARLISE CERATTI SCHWAB

Excelentíssima banca examinadora!!!

Inscrevi-me para o referido processo seletivo, cargo de professor de pedagogia, e quando da
realização da prova objetiva constatei que a questão de nº 14 não tinha opção de resposta.
Venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a anulação da questão de nº 14,
pelo fato e fundamentos a seguir: 
A pergunta tem o enunciado " Conforme o Estatuto do Servidor......"
A questão em destaque não tem a opção de escolha de resposta com alternativas a), b), c), d).
Em continuidade, a questão de nº 15 tem a continuação do enunciado da questão de nº 14, ou seja,
nela está a pergunta sobre o enunciado, sendo que nela também tem as alternativas de escolha de
resposta.
Venho respeitosamente á presença desta banca requerer anulação da questão de nº 14 e atribuição
dos pontos da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1390 MARVANE APARECIDA RIBAS

ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Se faz necessário dado a inversão das alternativas "C" e "D" da questão 4. Pois tal inversão
prejudicou  o candidato, que após analise evidenciou que a resposta correta seria:"um meio de
pensar o jogo como algo previsível", apesar de estar na quarta posição estava elencada como
alternativa "C", o qual repassou para seu gabarito, porém a banca considerou como correta a
alternativa"D"( o recurso didático preferido pelo técnico Tim)que por sua vez estava na terceira
posição.

DEFERIDO DEFERIDO

1390 MARVANE APARECIDA RIBAS

ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Haja visto que a mesma contém cinco alternativas (a,b,c,d,e) sendo divergente ao que consta no
item 76 do edital 02/2020, bem como item 01 no caderno de provas e campos disponíveis a serem
preenchidos no gabarito, que assegurava quatro alternativas (a,b,c,d). Posto isso se mostra a
necessidade da anulação.

DEFERIDO DEFERIDO

1390 MARVANE APARECIDA RIBAS

ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Haja visto que a mesma contém cinco alternativas (a,b,c,d,e) sendo divergente ao que consta no
item 76 do edital 02/2020, bem como item 01 no caderno de provas e campos disponíveis a serem
preenchidos no gabarito, que assegurava quatro alternativas (a,b,c,d). Posto isso se mostra a
necessidade da anulação.

DEFERIDO DEFERIDO

1390 MARVANE APARECIDA RIBAS
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Conforme gabarito preliminar essa banca considerou como correta a alternativa "B", contudo nesta
questão há apenas um texto, não havendo nenhuma alternativa a ser assinalada.

DEFERIDO DEFERIDO

1390 MARVANE APARECIDA RIBAS

Alteração de gabarito.
Conforme gabarito preliminar a questão 15 está previamente anulada.No entanto a mesma possui as
alternativas correspondentes ao texto da questão anterior,  possibilitando analise e  posterior
resposta, dessa forma não se evidencia a necessidade de anulação da questão 15, ao contrário da
questão 14.

DEFERIDO DEFERIDO
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1390 MARVANE APARECIDA RIBAS

ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 
Conforme o enunciado desta questão, é solicitado ao candidato analisar a "expressão em destaque"
para poder marcar uma das alternativas, no entanto "não há nenhuma expressão destacada".
conforme anexo. Dessa forma não é possível responder a questão com precisão.

DEFERIDO DEFERIDO

1390 MARVANE APARECIDA RIBAS

ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
Se faz necessária a anulação da questão, pois o enunciado da mesma pede para que o poema seja
observado pelo candidato que em seguida deve escolher uma das alternativas, no entanto não há
nenhum critério específico a ser analisado, dessa forma as alternativas ficaram sem nexo,
prejudicando assim o candidato a chegar na resposta esperada pela banca.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1193 MICHELE RODRIGUES
No caderno de instrução apresenta-se como alternativas de A a D, porém a questão apresentou de
A a E, não estando de acordo com as instruções fornecidas. 

DEFERIDO DEFERIDO

1193 MICHELE RODRIGUES
No caderno de instrução apresenta-se como alternativas de A a D, porém a questão apresentou de
A a E, não estando de acordo com as instruções fornecidas. 

DEFERIDO DEFERIDO

1193 MICHELE RODRIGUES
No caderno de instrução apresenta-se como alternativas de A a D, porém a questão apresentou de
A a E, não estando de acordo com as instruções fornecidas. 

DEFERIDO DEFERIDO

1193 MICHELE RODRIGUES
Nessa questão tem somente o enunciado, ficando a resposta na 15. Portanto ela deve ser
cancelada. 

DEFERIDO DEFERIDO

376 MIKAELE MARIA DE CARVALHO FERREIRA
A questão possui um item a mais. Composta por itens A, B, C, D, E (5 itens), e possuindo apenas 4
itens no gabarito (Cartão-resposta). 

DEFERIDO DEFERIDO

376 MIKAELE MARIA DE CARVALHO FERREIRA
A questão possui um item a mais. Composta por itens A, B, C, D, E (5 itens), e possuindo apenas 4
itens no gabarito (Cartão-resposta).

DEFERIDO DEFERIDO

376 MIKAELE MARIA DE CARVALHO FERREIRA A questão não possui nenhum item. DEFERIDO DEFERIDO

376 MIKAELE MARIA DE CARVALHO FERREIRA
A questão 15 está com os itens da questão anterior de número 14 que veio incompleta, e no gabarito
já está considerada anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

1322 MILENEY SILVA CAMARA SOUSA
Gostaria de reivindicar algumas questões.
Questão 10 que foi anulada e a concordância sem sentido.
"Apesar do grande numero de participantes, havia acomodações BASTANTE para as mulheres.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1322 MILENEY SILVA CAMARA SOUSA
Gostaria de reivindicar algumas questões.
Questão 11 que não foi anulada. Embora esteja errada de quantidade de opções

DEFERIDO DEFERIDO

1322 MILENEY SILVA CAMARA SOUSA
Gostaria de reivindicar algumas questões.
Questão 29 anulada. Errada de quantidade de opções.

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 3 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
 * Sugere ANULAÇÃO da questão referida, pois a mesma consta com alternativas a MAIS que
consta no gabarito opção (E).

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 4 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
* Sugere ANULAÇÃO da questão referida, pois a mesma consta faltando alternativa(C) e incluída
alternativa que nao  consta no gabarito (E).

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 5 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
* Sugere ANULAÇÃO da questão referida, pois a mesma consta com alternativas a MAIS que consta
no gabarito opção (A, B, C, D, E).

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 6 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
* Sugere ANULAÇÃO da questão referida, pois a mesma consta com alternativas a MAIS que consta
no gabarito opção (A, B, C, D, E).

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 10 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
* Sugere ANULAÇÃO da questão referida, pois a mesma consta com alternativas a MAIS que consta
no gabarito opção (A, B, C, D, E).

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES

QUESTÃO NUMERO 13 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
*Sugere REVISÃO da questão sugerida pois a mesma possui (ERROS ORTOGRÁFICOS)(E AS
RESPOSTAS TODAS SÃO VERDADEIRAS)
não possuem alternativas valida para a questão.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 14 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA 
*Sugere ANULAÇÃO da questão, pois a mesma não possuem ALTERNATIVAS.

DEFERIDO DEFERIDO

1230 NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES
QUESTÃO NUMERO 15 PROVA OBJETIVA PROFESSOR DE PEDAGOGIA
* sugere ANULAÇÃO DA QUESTÃO, pois  a mesma está como continuação da questão 14 onde a
mesma não possuía alternativas a ser marcada. 

DEFERIDO DEFERIDO

1889 NALDEIR DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Ilustríssima banca examinadora, venho respeitosamente através deste recurso, solicitar a anulação
da questão objetiva de número quatro devido à mesma apresentar defeito estando incompleta
faltando à alternativa (c). NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020 a ilustríssima banca descreve no
capitulo viii, linha 76 o seguinte: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de  A á D) para resposta. Também orienta que caso o caderno de prova esteja
incompleto ou com qualquer defeito, solicitar ao aplicador de prova a sua substituição. Solicitei a
substituição do caderno de prova seguindo as orientações solicitadas pela banca, porém, todos
apresentavam o mesmo defeito que não coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo
peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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1889 NALDEIR DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora venho respeitosamente através deste recurso, solicitar a
anulação da questão objetiva de número cinco devido à mesma apresentar defeito. NO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a ilustríssima banca descreve no capitulo viii, linha 76 o seguinte: a prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de  A á D) para resposta com o que
não se pode concordar porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E),
que não coincide com o requisito exigido no edital. Solicitei a substituição do caderno de prova
seguindo as orientações solicitadas pela banca no caderno de prova, porém, todos apresentavam o
mesmo defeito. Por esse motivo peço a anulação da mesma

DEFERIDO DEFERIDO

1889 NALDEIR DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora venho respeitosamente através deste recurso, solicitar a
anulação da questão objetiva de número seis devido à mesma apresentar defeito. NO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a ilustríssima banca descreve no capitulo viii, linha 76 o seguinte: a prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de  A á D) para resposta com o que
não se pode concordar porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E),
que não coincide com o requisito exigido no edital. Solicitei a substituição do caderno de prova
seguindo as orientações solicitadas pela banca no caderno de prova, porém, todos apresentavam o
mesmo defeito. Por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1889 NALDEIR DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora venho respeitosamente através deste recurso, solicitar a
anulação da questão objetiva de número dez devido à mesma apresentar defeito. NO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a ilustríssima banca descreve no capitulo viii, linha 76 o seguinte: a prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de  A á D) para resposta com o que
não se pode concordar porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E),
que não coincide com o requisito exigido no edital. Solicitei a substituição do caderno de prova
seguindo as orientações solicitadas pela banca no caderno de prova, porém, todos apresentavam o
mesmo defeito. Por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1889 NALDEIR DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora venho respeitosamente através deste recurso, solicitar a
anulação da questão conhecimento gerais de número 14 devido à mesma apresentar defeito não
contendo nenhuma opção de resposta. NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020 a ilustríssima banca descreve no
capitulo viii, linha 76 o seguinte: a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de  A á D) para resposta, com o que não se pode concordar por que a questão
de número 14 (não apresenta nenhuma questão), o que não coincide com o requisito exigido no
edital pois, a mesma não tem opção de resposta. Solicitei a substituição do caderno de prova
seguindo as orientações solicitadas pela banca no caderno de prova, porém, todos apresentavam o
mesmo defeito. Por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1889 NALDEIR DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Excelentíssima banca examinadora venho respeitosamente através deste recurso, solicitar a
anulação da questão de conhecimento gerais de número 13 devido à mesma apresentar defeito. NO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO
VERDE-MT EDITAL 02/2020 a ilustríssima banca descreve no caderno de prova: Caso o caderno de
prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao aplicador de prova a sua substituição.
O que não se pode concordar por que a questão de número 13 (apresenta palavras faltando letras
dificultando a compreensão da  questão), o que não coincide com o requisito exigido no edita.
Solicitei a substituição do caderno de prova seguindo as orientações solicitadas pela banca, porém,
todos apresentavam o mesmo defeito. Por esse motivo peço a anulação da mesma.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

3027 NAYHARA FREITAS MARTINS GOMES

A resposta apontada pelo gabarito não condiz com o texto. No texto está claro que o recurso didático
preferido pelo técnico Tim era a mesa de botão.
Logo, a resposta correta seria a letra E por o quadro negro ser o instrumento ou meio de pensar e
montar as estratégias do jogo.

DEFERIDO DEFERIDO

3027 NAYHARA FREITAS MARTINS GOMES
A questão 14 diz respeito ao enunciado da questão 15 devendo ser anulada.
Não há alternativas para assinalar.

DEFERIDO DEFERIDO

3027 NAYHARA FREITAS MARTINS GOMES
A extinção e criação de cargos públicos depende da sanção do prefeito, sendo portanto a alternativa
A a correta.
Questão deve ser anulada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

3027 NAYHARA FREITAS MARTINS GOMES

A questão deve ser anulada por estar em desacordo com as informações mencionadas com o
enunciado da questão.
Em meses especialmente mais frios há sim tendência das pessoas contraírem mais doenças,
especialmente as respiratórias.
Afirmo com propriedade, ver a dissertação de mestrado defendida na UFMG sobre esse assunto.
https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/30148

DEFERIDO DEFERIDO

3027 NAYHARA FREITAS MARTINS GOMES

Questão necessita ser anulada.
A letra correta seria D.

Os preços do petróleo não entraram em queda em meio a baixa demanda por combustíveis (essa é
uma afirmação equivocada, por nossa demanda por combustíveis ser crescente). A queda do preço
de petróleo se deu pelo aumento da produção chefiada naquela ocasião pela Arábia Saudita.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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560 NEUSA APARECIDA GALVAO

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 04 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro, pois o mesmo escolheu a alternativa ( E ) que é a correta entretanto no gabarito
não constava. 

DEFERIDO DEFERIDO

560 NEUSA APARECIDA GALVAO

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 06 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

560 NEUSA APARECIDA GALVAO

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 10 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

560 NEUSA APARECIDA GALVAO

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 23 Legislação e Conhecimentos
específicos, a questão estava de difícil compreensão pois ao entender do candidato as 4 opções
estão correta, entretanto no enunciado pede a alternativa incorreta.
 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

560 NEUSA APARECIDA GALVAO

Boa tarde venho por meio desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado
02/2020 do cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 14 de
CONHECIMENTOS GERAIS, pois a  referida questão só consta o enunciado, sem nenhuma
alternativa de resposta. 

DEFERIDO DEFERIDO

1584 NICODEMOS MORAIS DA SILVA
AS QUESTÕES DE NUMERO 10 ESTA NO GABARITO COMO RESPOSTA  A LETRA " N" SENDO
QUE AS ALTERNATIVAS SÃO 4 LETRAS COM RESPOSTA ( A, B, C D ).
GOSTARIA DE SABER O QUE SIGNIFICA A LETRA "N"

IMPROCED
ENTE

INDEFERIDO

1584 NICODEMOS MORAIS DA SILVA
A QUESTAO DE NUMERO 29 ESTA NO GABARITO COM RESPOSTA LETRA "N" . O QUE SERIA
ESSA RESPOSTA ? 

DEFERIDO DEFERIDO

1187 PAMELA LUZIA DOS SANTOS DUTRA

LÍNGUA PORTUGUESA:

1-
No Enunciado diz que as questões de 1 a 3 seriam BASEADAS no texto I, porém a única alternativa
na questão seria a letra (B), a qual foi mudada a escrita na hora de cita-la usando as aspas para
dizer que era idêntico o que estava no texto. 

No gabarito  está 1-A, mas a forma de encontrei-a pode ser escrito dessa forma, tanto quanto a
encontrei, substituindo o pronome ELA. Sendo assim a letra (A)está correta e a B seria a incorreta
pelo fato de citarem de forma diferente do texto em que foi retirada a fala.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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1187 PAMELA LUZIA DOS SANTOS DUTRA

LINGUA PORTUGUESA

5- 
Foi solicitado para marcar a alternativa incorreta e no gabarito está a letra C.

Porém a D- também está errada, pois tu não é sujeito do verbo ESCREVE - Na conjugação o correto
seria o pronome ELE -  sujeito do verbo escreve.

Ou houve um erro de digitação onde o correto seria TU- onde faz parte das conjugações do verbo
escrever ESCREVER e não ESCREVE.

A alternativa B- onde diz 
"b - "noções de biologia e nossas iniciais" exercem a mesma função sintática"

Mas que função sintática? Pois dentro de uma oração A FUNÇÃO SINTÉTICA  é o papel que ela
desempenha dentro de uma oração na relação com outros termos, na alternativa não tinha oração e
nem relação de entendimento, sendo incorreta.

DEFERIDO DEFERIDO

1187 PAMELA LUZIA DOS SANTOS DUTRA

LINGUA PORTUGUESA:

7- no gabarito está B ARTIGO E PRONOME RELATIVO

Enunciado:
" Em "... não são obrigados a fazer O QUE vai contra a natureza deles, as palavras destacadas são
RESPECTIVAMENTE:

Análise:
 O - seria artigo
QUE - seria conjunção 

"CONJUNÇÃO EXPLICATIVAS: 
Exprimem razão, motivo: que, porque, assim, pois (quando vem antes do verbo), porquanto, por
conseguinte".

o QUE - vem antes do verbo (vai) e está no sentindo de explicar.

Os animais que treino não são obrigados a fazer o que? 
o que vai contra a natureza deles.

Sendo conjunção e não pronome relativo, pois o pronome relativo vem antecedido de preposição,
nesse caso sendo acompanhado de artigo.

Por isso a correta seria artigo e conjunção.
alternativa D

INDEFERID
O
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1187 PAMELA LUZIA DOS SANTOS DUTRA

A questão 10- No gabarito seria a B

No entanto meio dia e meio não existe.
A correta seria meio-dia e meia referindo a metade de uma hora.

"Apesar do grande número de participantes, havia acomodações____________ para as mulheres"
o correto seria 
"Apesar do grande número de participantes, havia bastantes acomodações para as mulheres."
é conjugado no plural pois pode ser substituído por suficientes.
"Apesar do grande número de participantes, havia acomodações___SUFICIENTES___ para as
mulheres"
conforme BRASIL ESCOLA
"Quando o “bastante” for um adjetivo: Ao contrário de quando atua como advérbio, a palavra
“bastante”, quando adjetivo, é variável, isto é, pode sofrer flexão de número, e o termo subsequente
na oração deverá concordar com essa variação. Quando houver dúvida sobre empregá-la ou não no
plural, faça a substituição pela palavra “suficiente”."

"Os envelopes dos assuntos extras seguiram ______ às fichas".
Não fica no singular pois não vem acompanhado de - EM- que ficaria- em anexo- O certo seria
seguiram anexos às fichas.

A alternativa correta seria a A - meio - bom - bastantes - anexos.

DEFERIDO DEFERIDO
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1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO  6 DE PORTUGUÊS. 

Justificativa: A questão 6 é passível de anulação, pois conforme o TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020, no item 2.8 PROVAS
diz que: todas as questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção;          e
não foi o que ocorreu, pois a mesma foi copiada do site:
https://brainly.com.br/tarefa/26340006#:~:text=3.-,%22Lembro%2Dme%20DE%20QUE%20ELE%20
S%C3%93%20USAVA%20CAMISAS%20BRANCAS.,subordinada%20substantiva%3A%EF%BF%B
C%20Completiva%20nominal, além da questão estar com 5 alternativas de respostas, sendo que o
correto são apenas 4, que vai da letra A até a D, e não da A até E. 

Observe a questão copiada (sem mudar nada), não sendo indicada a fonte que foi retirada a
questão, ou seja, ocorrendo no mínimo uma conduta antiética. 

A priori, não é objetivo verificar se estamos diante de um crime de plágio, ainda que, o Código Penal
Brasileiro, em vigor, no Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, nós nos
deparamos com a previsão de crime de violação de direito autoral - artigo 184 - que traz o seguinte
teor: 

"Violar direito autoral: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa." 

E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, respectivamente: 

§ 1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de lucro, de obra
intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...):
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, (...). 

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no
País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em deposito, com intuito de lucro, original ou cópia de
obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral. 

Observe a frase da prova copiado: 

"Lembro-me DE QUE ELE SÓ USAVA CAMISAS BRANCAS." A oração subordinada em destaque é
subordinada substantiva: 

Completiva nominal. 
 
Objetiva indireta. 
 
Predicativa. 
 
Subjetiva. 
 
Apositiva. 

Resposta: 

Letra B , subordinada substantiva objetiva indireta, pois o verbo da oração principal é transitivo
indireto, dessa forma exigindo complemento verbal (objeto indireto que vem sempre iniciado por
preposição ) que está na forma de oração subordinada 

DEFERIDO DEFERIDO
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1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO  7 DE PORTUGUÊS. 

Justificativa: A questão 7 é passível de anulação, pois conforme o TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020, no item 2.8 PROVAS
diz que: todas as questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção;          e
não foi o que ocorreu, pois a mesma foi copiada do site: https://brainly.com.br/tarefa/7084289  

Observe a questão copiada (sem mudar nada), não sendo indicada a fonte que foi retirada a
questão, ou seja, ocorrendo no mínimo uma conduta antiética. 

A priori, não é objetivo verificar se estamos diante de um crime de plágio, ainda que, o Código Penal
Brasileiro, em vigor, no Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, nós nos
deparamos com a previsão de crime de violação de direito autoral - artigo 184 - que traz o seguinte
teor: 

“Violar direito autoral: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa." 

E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, respectivamente: 

§ 1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de lucro, de obra
intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...):
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, (...). 

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no
País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em deposito, com intuito de lucro, original ou cópia de
obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral. 

Observe a questão copiada, o que apenas muda é que  tem uma alternativa a mais no site e na
prova não colocaram as 5, mas apenas 4. 

Assinale alternativa que apresenta um período composto onde uma das orações e subordinada
adjetiva: 

A) ... a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário,digo a todas como sou". 
B) " todavia ,eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda e pouco mostrei." 
C) " ... Em toda a parte confesso que sou volúvel,inconstante e incapaz de amar Três dias um
mesmo objeto". 
D)" Mas entre nós ha sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano." 
E) "- está Romântico! ... está Romântico...- exclamaram os Três..." 

Resposta: 

"Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei." 

 

DEFERIDO DEFERIDO

Página 66 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
PROCESSO SELETIVO - 002/2020

ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR 

1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO  7 DE PORTUGUÊS. 

Justificativa: A questão 7 é passível de anulação, pois conforme o TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020, no item 2.8 PROVAS
diz que: todas as questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção;          e
não foi o que ocorreu, pois a mesma foi copiada do site: https://brainly.com.br/tarefa/7084289  

Observe a questão copiada (sem mudar nada), não sendo indicada a fonte que foi retirada a
questão, ou seja, ocorrendo no mínimo uma conduta antiética. 

A priori, não é objetivo verificar se estamos diante de um crime de plágio, ainda que, o Código Penal
Brasileiro, em vigor, no Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, nós nos
deparamos com a previsão de crime de violação de direito autoral - artigo 184 - que traz o seguinte
teor: 

“Violar direito autoral: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa." 

E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, respectivamente: 

§ 1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de lucro, de obra
intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...):
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, (...). 

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no
País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em deposito, com intuito de lucro, original ou cópia de
obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral. 

Observe a questão copiada, o que apenas muda é que  tem uma alternativa a mais no site e na
prova não colocaram as 5, mas apenas 4. 

Assinale alternativa que apresenta um período composto onde uma das orações e subordinada
adjetiva: 

A) ... a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário,digo a todas como sou". 
B) " todavia ,eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda e pouco mostrei." 
C) " ... Em toda a parte confesso que sou volúvel,inconstante e incapaz de amar Três dias um
mesmo objeto". 
D)" Mas entre nós ha sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano." 
E) "- está Romântico! ... está Romântico...- exclamaram os Três..." 

Resposta: 

"Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei." 
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RECURSO DA QUESTÃO  10 DE PORTUGUÊS. 

 

Justificativa: A questão 10 é passível de anulação, pois conforme o TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020, no item 2.8 PROVAS
diz que: todas as questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção;          e
não foi o que ocorreu, pois a mesma foi copiada do
site:http://professorfabianosales.blogspot.com/2011/08/coesao-e-coerencia-simulado_06.html, além
da questão ter 5 alternativas de responda quando na verdade teria que ter apenas 4 alternativas. 

                                                                                                                         

Observe a questão copiada (sem mudar nada), não sendo indicada a fonte que foi retirada a
questão, ou seja, ocorrendo no mínimo uma conduta antiética. 

A priori, não é objetivo verificar se estamos diante de um crime de plágio, ainda que, o Código Penal
Brasileiro, em vigor, no Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, nós nos
deparamos com a previsão de crime de violação de direito autoral - artigo 184 - que traz o seguinte
teor: 

"Violar direito autoral: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa." 

E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, respectivamente: 

 

§ 1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de lucro, de obra
intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...):
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, (...). 

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no
País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em deposito, com intuito de lucro, original ou cópia de
obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral. 

Observe a questão da prova copiado: 

06 - (TRF) A forma que substitui adequadamente a palavra&#8239;mas, no trecho "compele os
homens a se defrontar com a realidade não do ponto de vista da realização do
prazer,&#8239;mas&#8239;do dever fazer", mantendo o sentido original, é: 
a) senão que também; 
b) senão;  (resposta correta) 
c) não obstante; 
d) no entanto; 
e) quando não. 

 

DEFERIDO DEFERIDO

1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO 13 

Justificativa: Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a
revisão da questão número 13 pelo fato a seguir: erro gramatical no enunciado da mesma. Um erro
gramatical é qualquer modo de escrita que fuja de normas e padrões estabelecidos em nossa
escrita. No caso da questão referida temos erro ortográfico na digitação da palavra “Estao do Mato
Grosso”, onde estando a palavra errada segue alternativas que não coincide com a referida
pergunta, que remete a dúvidas de qual localidade está se referindo, mudando o sentido da questão
formulada, por esse motivo solicito, a anulação da mesma.

INDEFERID
O
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1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO 14 

Justificativa: Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a
revisão da questão número 14 pelo fato a seguir: a questão tem um texto, porém não tem nem a
pergunta e nem as alternativas para resposta, por esse motivo solicito, a anulação da mesma. 

DEFERIDO DEFERIDO

1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO 15 

Justificativa: Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a
revisão da questão número 15 pelo fato a seguir: a questão tem uma pergunta na qual cita um texto
para obter a resposta e este texto não existe na questão 15, o texto anterior que vocês
supostamente indicam que seja da 15, é da 14, porque logo depois do texto da 14, em seguida vem
o número 15 que logicamente nós entendemos que seja uma questão, portanto ela sem lógica, por
isso peço a anulação da mesma. 

DEFERIDO DEFERIDO

1205 PATRICIA DE AZEREDO

RECURSO DA QUESTÃO 23 

Justificativa:  Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a
revisão da questão número 23, pois a mesma não contem alternativa incorreta, todas as alternativas
citadas estão corretas, a alternativa da qual vocês citam e definem como incorreta esta incoerente,
pois a mesma  apresenta definições de que: “o uso adequado do mesmo não são complicadores
para o exercício da pratica de planejar”, a alternativa mesmo dá a total definição de que o processo
pode ser utilizado, portanto não há alternativa incorreta nesta questão, por este motivo eu peço
anulação da mesma. 

INDEFERID
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RECURSO DA QUESTÃO 29 

Justificativa: Excelentíssima banca examinadora, venho por meio deste requerimento solicitar a
revisão da questão número 29 pelo fato a seguir: o enunciado da questão se refere a lei 9394/96
citando que a mesma foi alterada para uma nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 10 de janeiro de 2019 relatando que: Essa lei passa a obrigar a notificação de faltas escolares ao
conselho tutelar quando superiores a: Essa questão está completamente equivocada porque a Lei
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 não foi alterada para uma nova lei como diz
no enunciado da questão e sim ouve uma alteração no dispositivo da lei n°13.803 de 10 de janeiro
de 2019 por falta de informações no enunciado deixando dúvidas de qual dispositivo de lei se trata a
pergunta elaborada solicito a anulação da mesma. 
 

INDEFERID
O
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1271 PEDRO GABRIEL BORGES BONFIM

Na questão  cinco (5) do processo seletivo, edital 02/2020, para o cargo de técnico administrativo
educacional (secretaria), tanto a questão "c", quanto a questão "d" estão incorretas. Na letra "d" (Tu
é sujeito do verbo ESCREVE), o verbo escrever está conjugado na terceira pessoa do singular, ou
seja, está incorreta.

DEFERIDO DEFERIDO

1271 PEDRO GABRIEL BORGES BONFIM

Na questão  dez (10) do processo seletivo, edital 02/2020, para o cargo de técnico administrativo
educacional (secretaria), a alternativa "b", indicada como correta no gabarito, na realidade está
errada. A alternativa correta deveria ser a "a"  (meia - bom - bastantes - anexos), visto que: 
* "Meia": Se refere ao complemento do horário que está sendo falado 
* "Anexos": A palavra em questão se refere aos documentos, que está no plural. 

, quanto a questão "d" estão incorretas. Na letra "d" (Tu é sujeito do verbo ESCREVE), o verbo
escrever está conjugado na terceira pessoa do singular, ou seja, está incorreta.

DEFERIDO DEFERIDO

1271 PEDRO GABRIEL BORGES BONFIM
A partir da leitura do texto da questão vinte (20) do processo seletivo, edital 02/2020, para o cargo
de técnico administrativo educacional (secretaria), não é possível afirmar que o Mato Grosso é o
maior produtor nacional de algodão.

DEFERIDO DEFERIDO

1165 PEDRO VERGILIO DE SÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
Edital 02/2020
Cargo: Professor de história 30 h 
Candidato: Pedro Vergilio De Sá

RECURSOS

Questão 04: A questão número 04 apresenta as alternativas fora de ordem ( A, B, D, E) causando
confusão à nós candidatos, além disso a alternativa letra E, não está no gabarito para ser
assinalada. 

Questão 06: A oração que a questão traz não está sublinhada como diz, e também apresenta a
alternativa letra E que não está no gabarito para ser assinalada, causando confusão a nós
candidatos.
 
Questão 10: Apresenta também a alternativa E, que não está no gabarito para ser assinalada,
causando confusão a nós candidatos. 

DEFERIDO DEFERIDO

1165 PEDRO VERGILIO DE SÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
Edital 02/2020
Cargo: Professor de história 30 h 
Candidato: Pedro Vergilio De Sá

RECURSOS

Questão 14: A questão 14 está incompleta, apresenta somente o enunciado e não há alternativas
para serem assinaladas, impossibilitando nós candidatos a respondê-la. 

DEFERIDO DEFERIDO

113 POLIANE MACHADO SIQUEIRA a questão 11 esta com 5 alternativas de respostas,sendo que o correto seria somente 4. DEFERIDO DEFERIDO
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2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 30
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 30,pois a mesma foi formulada com erros, o que
causou má interpretação.  Conforme o site do planalto   a LEI Nº 13.796, DE 3 DE JANEIRO DE
2019, alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), e o Art. 1º  1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) , passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

“ Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de
qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de,
mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em
que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades,
devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes
prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal…"

Na prova o enunciado da questão estava da seguinte forma: 

30. Na lei de Diretrizes e Bases da Educação o aluno regularmente matriculado em instituição de
ensino pública ou privada liberdade de consciência e de crença,o direito de, mediante prévio e
motivado requerimento, ausentar- se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os
preceitos de sua religião, seja vedado, de qualquer  nível, é assegurado, no exercício da o exercício
de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma
das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5 da Constituição
Federal exceto:

Então conforme a prova, na terceira linha depois da palavra privada faltou a vírgula e o trecho "...de
qualquer nível, é assegurado, no exercício da" e este trecho aparece lá na linha  7 depois da palavra
vedado e  vai até a linha 8 antes das palavras "...o exercício…". E o trecho que está na terceira linha
deveria estar lá na 7° linha. Ou seja está trocado, o que deixou a questão incoerente, deste modo
solicito a anulação desta questão.

Site do  planalto:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13796.htm#:~:text=7%C2%BA%2DA%2
0Ao%20aluno%20regularmente,os%20preceitos%20de%20sua%20religi%C3%A3o%2C
Acesso em: 26/01/2021

DEFERIDO DEFERIDO

2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 06
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 06,pois a mesma possui mais alternativas do que o
previsto no edital. Na página 12 do edital no item 76 diz:

" A prova objetiva será de multipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01( uma) deverá ser assinalada como correta."

DEFERIDO DEFERIDO

2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 10
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 06,pois a mesma possui mais alternativas do que o
previsto no edital. Na página 12 do edital no item 76 diz:

" A prova objetiva será de multipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01( uma) deverá ser assinalada como correta."

DEFERIDO DEFERIDO

2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 14
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 06,pois a mesma não possui nenhuma alternativas. 
Conforme ro o previsto no edital, era necessário ter 04 alternativas e a mesma possui apenas o
enunciado da questão. Na página 12 do edital no item 76 diz:

" A prova objetiva será de multipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01( uma) deverá ser assinalada como correta."

DEFERIDO DEFERIDO
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2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 14
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 14,pois a mesma não possui nenhuma alternativas. 
Conforme ro o previsto no edital, era necessário ter 04 alternativas e a mesma possui apenas o
enunciado da questão. Na página 12 do edital no item 76 diz:

" A prova objetiva será de multipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01( uma) deverá ser assinalada como correta."

DEFERIDO DEFERIDO

2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 14
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 14,pois a mesma não possui nenhuma alternativa. 
Conforme ro o previsto no edital, era necessário ter 04 alternativas e a mesma possui apenas o
enunciado da questão. Na página 12 do edital no item 76 diz:

" A prova objetiva será de multipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01( uma) deverá ser assinalada como correta."

DEFERIDO DEFERIDO

2146 PRISCILA COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

QUESTÃO 14
Dirijo- me mui respeitosamente à banca examinadora do   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL 02/2020, do CARGO: PROFESSOR
PEDAGOGO.
Solicito anulação da questão objetiva número 10,pois a mesma não possui nenhuma alternativa. 
Conforme ro o previsto no edital, era necessário ter 04 alternativas e a mesma possui apenas o
enunciado da questão. Na página 12 do edital no item 76 diz:

" A prova objetiva será de multipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01( uma) deverá ser assinalada como correta."

DEFERIDO DEFERIDO

1971 PRISCILA DE OLIVEIRA SOUSA

No gabarito está correto a alternativa C: “F-V-V”. Ao analisar as proposições:
(  ) não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer,
manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o
desempenho das atividades. 
A mesma está igual ao que consta na RDC 216/2004 em: “4.6.5 Os manipuladores não devem
fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular
dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o desempenho das
atividades”. Sendo assim é VERDADEIRA.
(   ) devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para
esse fim, não sendo permitido, somente, o uso de barba, limpa e aparada. 
Ao utilizar a palavra somente dá o sentido de que não pode o uso de barba, limpa e aparada. O que
vai contra ao que consta na RDC 216/2004 em: “4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos
e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim,
não sendo permitido o uso de barba.” Sendo assim é FALSO.
(   ) as unhas devem estar curtas, aparadas, sem esmalte ou esmalte claro ou base. Durante a
manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem.
Não é permitido o uso de esmalte claro pela RDC 216/2004, como consta em: “4.6.6 As unhas
devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os
objetos de adorno pessoal e a maquiagem.”. Sendo assim é FALSO.
Logo a alternativa correta seria a letra B: “V-F-F”.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1971 PRISCILA DE OLIVEIRA SOUSA

No gabarito está correto a alternativa C: “Seja mantido por 1 ano, exclusivamente, e mantido por 2
anos ou mais.”. Porém de acordo com o Ministério da Saúde: “A prática do aleitamento materno
exclusivo até os seis meses de vida e complementado até os dois anos de idade da criança, ou
mais, deve ser estimulada”. Logo a alternativa que mais se aproxima é a letra D: “Seja mantido por 2
anos ou mais”.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1971 PRISCILA DE OLIVEIRA SOUSA

No gabarito está correto a alternativa D: “somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou
leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes
contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos”. Contudo
essa é definição de aleitamento materno EXCLUSIVO, segundo o Ministério da Saúde. O
aleitamento materno misto é definido como: “quando a criança recebe leite materno e outros tipos de
leite.”. Dentre as alternativas existem duas corretas porque a letra A: “leite materno e outros tipos de
leite.” apresenta a definição, assim como a letra B: “leite materno e outros tipos de leite, mas este
não é considerado alimento complementar. Pois segundo o Ministério da Saúde alimento
complementar é: “qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e
não de substituí-lo”. Portanto nem dos tipos de leite são considerados alimento complementar e
alternativa também está correta. 

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1971 PRISCILA DE OLIVEIRA SOUSA
A questão apresenta 5 alternativas (A,B,C,D,E) e o cartão resposta possui apenas 4 alternativas
(A,B,C,D) o gera confundimento no canditado e por isso deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1971 PRISCILA DE OLIVEIRA SOUSA
A questão apresenta 5 alternativas (A,B,C,D,E) e o cartão resposta possui apenas 4 alternativas
(A,B,C,D) o gera confundimento no canditado e por isso deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

599 QUELI NERIS AMBROZIO
Questão sem opção de  resposta na prova, fui orientada pelos  instrutores a marcar qualquer 
resposta no gabarito, assim me sinto  lesada. 

DEFERIDO DEFERIDO

599 QUELI NERIS AMBROZIO
A questão 15 foi anulada incorretamente no lugar  da questão  14, pois a questão  15 tinha opções
de resposta  a qual eu marquei  a letra b, tendo  a absoluta  certeza  da resposta  estar correta, me
sentindo lesada com a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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599 QUELI NERIS AMBROZIO
Está questão estava faltando a alternativa  da letra ( e) no gabarito,mas tinha na prova me fazendo
ficar confusa, me sinto lesada devido  este erro.

DEFERIDO DEFERIDO

599 QUELI NERIS AMBROZIO
Essa questão como outras outras 4 não  tinham  a opção da letra  (e) no gabarito, mas tinha  na
prova  a opção da letra ( e) me desistabilizando n no momento da realização da prova.

DEFERIDO DEFERIDO

599 QUELI NERIS AMBROZIO
Como em outras questões essa questão não tinha a opção da letra (e) no gabarito, porém tinha na
prova fiquei emocionalmente abalada, me sentindo  lesada devido esse fato.

DEFERIDO DEFERIDO

599 QUELI NERIS AMBROZIO
O gabarito  adotado pela banca examinadora considerou que  a alternativa correta  da questão  10
seria a letra (b), porém  consta  no caderno de provas alternativas até  a letra ( E) sendo que o
mesmo  assegura  que existem  alternativas  até  a letra  ( d) deixando  tudo muito confuso.

DEFERIDO DEFERIDO

1646 QUEREN HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA SALES QUESTAO POSSUI CINCO ALTERNATIVAS EM VEZ DE QUATRO. DEFERIDO DEFERIDO

1646 QUEREN HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA SALES QUESTAO ANULADA POR ENGANO. DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

Não possui alternativa C 
Está A, B, D e E

Lembrando que está no LEIA ANTES DE INICIAR A PROVA
{...} com alternativas de A à D.

Gerando confusão na hora de responder.

DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

Não possui alternativa C 
Está A, B, D e E

Lembrando que está no LEIA ANTES DE INICIAR A PROVA
{...} com alternativas de A à D.

Gerando confusão na hora de responder.

DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

Possuem 5 alternativas.
Está A, B, C D e E

Lembrando que está no LEIA ANTES DE INICIAR A PROVA
{...} com alternativas de A à D.

Gerando confusão na hora de responder.

DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

Possuem 5 alternativas.
Está A, B, C, D e E

Lembrando que está no LEIA ANTES DE INICIAR A PROVA
{...} com alternativas de A à D.

Gerando confusão na hora de responder.

DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

Possuem 5 alternativas.
Está A, B, C, D e E

Lembrando que está no LEIA ANTES DE INICIAR A PROVA
{...} com alternativas de A à D.

Gerando confusão na hora de responder.

DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

No enunciado da questão está:
" O relevo do Estao do Mato Grosso..."
 
Erro de português...

INDEFERID
O

INDEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY

No enunciado da questão está:
" O relevo do Estao do Mato Grosso..."
 
Erro de português...

INDEFERID
O

INDEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY Questão sem alternativa. DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY Questão sem alternativa. DEFERIDO DEFERIDO

3078 RAFAEL BUSTILLO JUY
Questão sem alternativa.
Não foi respondido no gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

1243 RAFAELA DIAS PAIVA

A questão 21 que trata sobre o tratamento da obesidade: "A terapia nutricional combinada à prática
regular de atividade física constituem estratégia indispensável e fundamental no tratamento da
obesidade, visto que garante uma perda de peso mais eficiente e duradora com:" neste caso,
segundo a Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, o correto seria a questão A:
Maior perda de gordura e menor perda de massa magra. Não a letra "B: menor perda de gordura e
menor perda de massa magra."

DEFERIDO DEFERIDO

1243 RAFAELA DIAS PAIVA

"De acordo com a RDC 216/2004. Boas Práticas compreendem:" no gabarito está letra C: "operação
e remoção de substâncias minerais ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e
outras sujidades", entretanto, esta definição é para Limpeza. 
Para Boas Práticas, segundo a RDC2016/2004 é: "Boas Práticas: procedimentos que devem ser
adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a
conformidade dos alimentos com a legislação sanitária", sendo assim, o certo é a letra B. 
  

DEFERIDO DEFERIDO

Página 72 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
PROCESSO SELETIVO - 002/2020

ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR 

1243 RAFAELA DIAS PAIVA

Questão 25: "Sobre as instalações dos serviços de alimentação, considere a alternativa correta:" A
resposta correta, conforme a RDC 216/2004 é a letra C "A ventilação deve garantir a renovação do
ar e manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão,
Condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do
alimento.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1243 RAFAELA DIAS PAIVA

 "De acordo com a RDC 216/2004, os coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de
preparação e armazenamento de alimentos devem ser:" Segundo RDC 216/2004 , em MANEJO DE
RESÍDUOS : o item "4.5.2 Os coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de
preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem contato
manual." Desta forma, a resposta correta é a letra A. 

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1243 RAFAELA DIAS PAIVA

Sobre os manipuladores de alimentos, em Verdadeiro ou Falso, a sequência correta segundo a RDC
216/2004. É a letra B: V-F-F. Pois é proibido o uso de barba, e as unhas devem estar sem esmalte,
mesmo sendo base ou claro. Presente no item : "4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos
presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo
permitido o uso de barba. As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a
manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem."

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

313 RANIELY DA SILVA SAMPAIO
BOA TARDE , SOU RANIELY   DA SILVA SAMPAIO  ESTOU AQUI PARA  DIZER QUE A PROVA 
OBJETIVA ESTAVA   COM ERROS GRAVES . FALTANDO ALTERNATIVAS , QUESTÕES SEM
OPÇÃO DE ESCOLHA DE RESPOSTA .

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2412 RAQUEL CRISTINA WEBER COSTA Testes
INDEFERID

O
INDEFERIDO

2001 RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA A questão de número 14 não apresentou nenhuma opção para ser escolhida. DEFERIDO DEFERIDO

2001 RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA A questão de número 14 não apresentou nenhuma opção para ser escolhida. DEFERIDO DEFERIDO

2001 RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA A questão de número 18 está incompleta, pois a frase da letra "A" termina na opção "B".
INDEFERID

O
INDEFERIDO

2001 RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA As opções para serem marcadas não estão escritas corretamente na prova. Há as letras "A, B, D, E. DEFERIDO DEFERIDO

2001 RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA
As opções na prova estão incorretas na seguinte sequencia:
"A, B, D e E.

DEFERIDO DEFERIDO

2001 RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA A opção pede o sinônimo de uma frase sublinhada e não há nenhuma frase sublinhada na questão. DEFERIDO DEFERIDO

1828 RAQUEL DE GODOIS

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 04 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro, pois o mesmo escolheu a alternativa ( E ) que é a correta entretanto no gabarito
não constava. 

DEFERIDO DEFERIDO

1828 RAQUEL DE GODOIS

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 05 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO
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1828 RAQUEL DE GODOIS

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 06 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1828 RAQUEL DE GODOIS

Venho por meio desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 10 de língua portuguesa que
conforme o edital consta no
 
Capítulo VII:
76) A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para
resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.
77) Não pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir
emenda ou rasura no cartão-resposta.
 E no caderno de prova nas instruções para conferir se na prova havia 30 questões de 1 a 30, com
alternativas de A á D, onde foi solicitado a substituição do caderno no qual foi feito e todos estavam
com as mesmas irregularidades. 

Desta maneira na questão referida havia 5 (A, B, C, D, E) alternativas no qual ficou confusa as
opções de resposta pois no gabarito tinha apenas 4 opções das letras (A, B, C, D) induzindo o
candidato ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1828 RAQUEL DE GODOIS

 Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 14 Conhecimento gerais, onde na
mesma consta apenas o enunciado sem nenhuma alternativa de resposta, foi orientado pelo fiscal
de sala marcar qualquer alternativa e desta maneira o candidato foi prejudicado pois precisou
escolher qualquer opção.

DEFERIDO DEFERIDO

1828 RAQUEL DE GODOIS

Venho através desta solicitar a banca examinadora do processo seletivo simplificado 02/2020 do
cargo de Professor Pedagogo a ANULAÇÃO da questão número 23 Legislação e Conhecimentos
específicos, a questão estava de difícil compreensão pois ao entender do candidato as 4 opções
estão correta, entretanto no enunciado pede a alternativa incorreta.
 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1653 REINALDO ALMEIDA OLIVEIRA

PEÇO ALTERAÇÃO DO GABARITO, POIS DE ACORDO COM O LIVRO "GRAMATICA PARA
CONCURSO DE FERNANDO PESTANA" Nesse caso o correto é meio-dia e meia, pois a palavra
meia é um numeral fracionário e se refere à metade de um todo, de uma unidade.

Sendo um numeral fracionário, deverá estabelecer concordância com a unidade fracionada. Neste
caso, a unidade fracionada é a hora, um substantivo feminino, ou seja, uma hora, meia hora.
TAMBEM A PALAVRA ANEXO TERIA QUE VARIAR EM NUMERO PARA CONCORDAR COM O
NUCLEO DO SUBSTANTIVO "ENVELOPES" POR ISSO PEÇO ALRERAÇAÕ DO GABARITO
PARA ALTERNATIVA LETRA "A"

DEFERIDO DEFERIDO

1653 REINALDO ALMEIDA OLIVEIRA
PEÇO ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA LETRA "C", POIS A LETRA "o" ANTES DO PRONOME
RELATIVO "q" É UM PRONOME DEMONSTRATIVO EQUIVALENTE ÀQUILO, PORQUE SE
FOSSE ARTIGO TERIA QUE SUBSTANTIVAR A PALAVRA "QUE" ACENTUANDO-A. 

DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI
ALTERNATIVAS QUE POSSUI NA QUESTÃO NÃO COICIDEM COM O QUE FOI SOLICITADO NA
PRIMEIRA FOLHA DA  PROVA. 

DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI
 ALTERNATIVAS QUE POSSUI NA QUESTÃO NÃO COICIDEM COM O QUE FOI SOLICITADO
NA PRIMEIRA FOLHA DA PROVA.

DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI
 ALTERNATIVAS QUE POSSUI NA QUESTÃO NÃO COICIDEM COM O QUE FOI SOLICITADO
NA PRIMEIRA FOLHA DA PROVA.

DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI
 ALTERNATIVAS QUE POSSUI NA QUESTÃO NÃO COICIDEM COM O QUE FOI SOLICITADO
NA PRIMEIRA FOLHA DA PROVA.

DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI
 ALTERNATIVAS QUE POSSUI NA QUESTÃO NÃO COICIDEM COM O QUE FOI SOLICITADO
NA PRIMEIRA FOLHA DA PROVA.

DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI QUESTÃO NÃO POSSUI ALTERNATIVA PARA ASSINALAR. DEFERIDO DEFERIDO

1297 REJANE MARA TOMAZELLI
A questão possui a palavra CRASSO, a qual está errada sua grafia mudando totalmente a
compreensão para poder responder a questão, tornando confusa.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Possui letras erradas DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Possui letras erradas DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Possui 5 alternativas ao invéz de 4 DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Possui letras erradas, letra e ao invés de d dentre suas alternativas DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA  Letra D tambem esta correta DEFERIDO DEFERIDO
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1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Não aparece as alternativas DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Só aparece as alternativas e sem a pergunta DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Tem uma alternativa a mais. O correto e apenas 4 DEFERIDO DEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Em alguns livros constam também como certa a letra D
INDEFERID

O
INDEFERIDO

1065 ROBSON MORAES ARAÚJO DA SILVA Tem mais de uma resposta errada
INDEFERID

O
INDEFERIDO

1918 ROBSON QUINZANI LIMA Alternativa E não existe. DEFERIDO DEFERIDO

1918 ROBSON QUINZANI LIMA Alternativa E não existe. DEFERIDO DEFERIDO

1918 ROBSON QUINZANI LIMA Alternativa E não existe. DEFERIDO DEFERIDO

1918 ROBSON QUINZANI LIMA Não tem alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

1918 ROBSON QUINZANI LIMA Misturada com a 14. DEFERIDO DEFERIDO

2645 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA ARAÚJO mais de uma alternativa correta(Inexistente ou Oração sem Sujeito). Solicito a anulação da mesma. DEFERIDO DEFERIDO

2645 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA ARAÚJO Questão com mais de 4(Quatro) alternativas. Solicito a Anulação da mesma DEFERIDO DEFERIDO

2324 ROSALIA SILVA DE ARRUDA ROSALIA ARRUDA

Alternativas erradas
a
B
D
E

DEFERIDO DEFERIDO

2324 ROSALIA SILVA DE ARRUDA ROSALIA ARRUDA

Alternativas erradas
a
B
D
E

DEFERIDO DEFERIDO

2324 ROSALIA SILVA DE ARRUDA ROSALIA ARRUDA

Alternativas erradas
a
B
D
E

DEFERIDO DEFERIDO

2324 ROSALIA SILVA DE ARRUDA ROSALIA ARRUDA
Sem alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

2324 ROSALIA SILVA DE ARRUDA ROSALIA ARRUDA
Semo texto, que pede na pergunta.

DEFERIDO DEFERIDO

65 ROSANA RIBEIRO DE FRANCA

QUESTÃO 5
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ). Na capa da prova
diz: caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao aplicador de sala a
substituição.  Foi pedida a substituição e todos os  cadernos  de provas  estavam iguais com erro.
Por esse motivo peço a anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta. Com o que não se pode concordar porque a questão de número cinco está
com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

65 ROSANA RIBEIRO DE FRANCA

QUESTÃO 6
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ). Na capa da prova
diz: caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao aplicador de sala a
substituição.  Foi pedida a substituição e todos os  cadernos  de provas  estavam iguais com erro.
Por esse motivo peço a anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta. Com o que não se pode concordar porque a questão de número cinco está
com 6(cinco alternativas de A à E), que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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65 ROSANA RIBEIRO DE FRANCA

QUESTÃO 10
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ). Na capa da prova
diz: caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao aplicador de sala a
substituição.  Foi pedida a substituição e todos os  cadernos  de provas  estavam iguais com erro.
Por esse motivo peço a anulação da pergunta resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta. Com o que não se pode concordar porque a questão de número cinco está
com 5(cinco alternativas de A à E), que não coincide com o requisito exigido no edital por esse
motivo peço a anulação da mesma

DEFERIDO DEFERIDO

65 ROSANA RIBEIRO DE FRANCA

Questão 14: Conhecimentos Gerais.

A banca examinadora ao analisar a questão de número 14, considerou a alternativa “b” como sendo
a correta, no entanto a referida possui apenas o enunciado, sem qualquer alternativa. Onde fica
evidenciado que a questão 14 funde-se com a questão 15 tornando-as uma só questão. Ora, é
impossível a resolução da questão, haja vista que a prova não apresenta as alternativas para serem
analisadas, impossível seria marcar qualquer alternativa correta posto que inexistiam  opções para
tal. O erro supracitado, com toda certeza atrapalha o raciocínio para a resolução da questão,
induzindo o candidato ao erro, motivo pelo qual, peço DEFERIMENTO do recurso e a ANULAÇÃO
da questão.
  
 

DEFERIDO DEFERIDO

2113 ROSILAINE DA SILVA GARCIA SANTOS Questão com erro de impressão. Não contava nenhuma alternativa para  responder. DEFERIDO DEFERIDO

2113 ROSILAINE DA SILVA GARCIA SANTOS
Questão foi analisa, porém a questão se apresenta de forma correta e clara, com opções de múltipla
escolha de reaposta coerente.

DEFERIDO DEFERIDO

1672 ROSILEIDE DA SILVA CARDOSO
Questão 4:
prezada banca, a questão possui as alternativas a), b), d) e e), faltando a alternativa c) e por esta
razão peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1672 ROSILEIDE DA SILVA CARDOSO
PREZADA banca, a questão possui alternativas de A a E, sendo que conforme o edital do processo
seletivo seria de A a D e por esta razão peço a anulação da questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

1672 ROSILEIDE DA SILVA CARDOSO
Prezada banca, a questão possui alternativas de A a E, e de acordo com o edital do processo
seletivo deveria ter somente de A a D, sendo assim peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1672 ROSILEIDE DA SILVA CARDOSO
Prezada banca, possui somente o enunciado da questão, assim faltando todas as alternativas, no
momento da prova foi pedido a troca do caderno de provas, mas não foi possível pois todos estavam
com esta falha, por este motivo peço a anulação da questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

1294 ROSIMEIRE DOS SANTOS PERES BRAGA
Gostaria de solicitar a anulação da questão 10,
Pois correto é meio dia e meiA. 

DEFERIDO DEFERIDO

1294 ROSIMEIRE DOS SANTOS PERES BRAGA
Gostaria de solicitar a anulação da questão 29,
Pois A SIGLA LDB Significa Lei de diretrizes e base da educação 
Segue o anexo coma prova do meu recurso.

DEFERIDO DEFERIDO

1294 ROSIMEIRE DOS SANTOS PERES BRAGA

A A questão 3 tem que ser anulada pois se trata da de transitividade verbal, objeto direto, o qual a
banca em nenhum momento elencou no edital... A banca sabe que não pode colocar questoes sobre
assuntos que está bem fora dos assuntos do edital.
A banca tinha que ser mais específica no edital quando pede complemento verbal e nominal e
lançando também o estudo de objeto direto e  indireto, como não o fez prejudicou os candidatos.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

195 ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA
Nas questões 3 havia 5 alternativas (A, B, C, D e E), mas no gabarito, só havia 4 possibilidades de
marcação (A, B, C e D). DEFERIDO DEFERIDO

195 ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA
Nas questões 4 havia 5 alternativas (A, B, C, D e E), mas no gabarito, só havia 4 possibilidades de
marcação (A, B, C e D). DEFERIDO DEFERIDO

195 ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA
Nas questões 5 havia 5 alternativas (A, B, C, D e E), mas no gabarito, só havia 4 possibilidades de
marcação (A, B, C e D). DEFERIDO DEFERIDO

195 ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA
Nas questões 5 havia 5 alternativas (A, B, C, D e E), mas no gabarito, só havia 4 possibilidades de
marcação (A, B, C e D). DEFERIDO DEFERIDO

195 ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA
Nas questões 6 havia 5 alternativas (A, B, C, D e E), mas no gabarito, só havia 4 possibilidades de
marcação (A, B, C e D). DEFERIDO DEFERIDO

2153 ROSIVANIA BERGAMIN DURANTE

questão 14  com pergunta, mas sem alternativas para serem respondida.
questão 15 com perguntas e com alternativas, mas no gabarito foi anulada. 
 
COMO FICARÁ A QUESTÃO DE TER QUE REFAZER A PROVA? MORO MUITO LONGE DE
LUCAS DO RIO VERDE, Á 700 KILÔMETROS COMO FICAREI COM ESSA DECISÃO ? COM OS
CUSTOS ? COM A LOGISTICA TODA DE SAIR NOVAMENTE DA MINHA CIDADE PERDE DIA DE
TRABALHO ?  COMO SERÁ ? 

DEFERIDO DEFERIDO
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1856 ROSIVETE DA COSTA

QUESTÃO 5
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número cinco está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.
QUESTÃO 10

Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT EDITAL
02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva
será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de A à D ) para resposta,
sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que não se pode concordar
porque a questão de número dez está com 5 (cinco alternativas de A à E), que não coincide com o
requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.
QUESTÃO 13
Excelentíssima banca examinadora , venho por meio deste requerimento solicitar a revisão da
questão número 13 pelo fato a seguir: erro gramatical no enunciado da mesma. Um erro gramatical
é qualquer modo de escrita que fuja de normas e padrões estabelecidos em nossa escrita. No caso
da questão referida temos erro ortográfico na digitação da questão, onde estando a palavra errada
segue alternativas que não coincide com a referida pergunta que remete a dúvidas de qual
localidade está se referindo mudando o sentido da questão formulada por esse motivo solicito a
anulação da mesma.
QUESTÃO 29
Excelentíssima banca examinadora , venho por meio deste requerimento solicitar a revisão da
questão número 29 pelo fato a seguir: o enunciado da questão se refere a lei 9394/96 citando  que a
mesma foi alterada para uma nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 10 de
janeiro de 2019 relatando que: Essa lei passa a obrigar a notificação de faltas escolares ao conselho
tutelar quando superiores a:. Essa questão está completamente equivocada porque a Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 não foi alterada para uma nova lei como diz no
enunciado da questão e sim ouve uma alteração no dispositivo da lei n°13.803 de 10 de janeiro de
2019 por falta de informações no enunciado deixando dúvidas de qual dispositivo de lei se trata a
pergunta elaborada solicito a anulação da mesma.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1856 ROSIVETE DA COSTA
ilustríssima banca examinadora peço que a questões 5,6,10 sejam anuladas pois as mesmas vai até
a letra (E), sendo que as questões vai até a letra (D).E também anular a questão 14 , pois tem só a
pergunta mais não tem a resposta de múltipla escolha. obrigada(o)

DEFERIDO DEFERIDO

2423 SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO

Meu nome é Samira Divie Gomes Brandão, estou entrando com um recurso solicitando a minha
pontuação da questão 14, pois ela não tinha opção e os fiscais mandaram colocar qualquer letra
porque ela seria anulada, e a questão 15 eu coloquei a letra B, que na verdade era a resposta da 14,
então eu acertei a questão 14, pois o gabarito preliminar diz que a resposta certa da 14 era a letra B,
então eu acertei. Como as opções da questão 14 estavam ao lado da questão 15 isso me confundiu
e eu fui orientada de forma errada, eu solicito a anulação da questão 14 também porque tenho
certeza que mais pessoas foram lesadas, ou então que sejam contabilizados meus pontos desta
questão ao olharem meu gabarito. 

DEFERIDO DEFERIDO
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2423 SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO

Solicito anulação da questão 23 pois ela esta mal formulada e não apresenta nenhuma opção
incorreta. Os trechos contidos nas opções foram tirados da internet e não formulados por um
professor, a opção D por exemplo que é a correta segundo o gabarito preliminar,  esta formulada
sem nenhuma vírgula ou nexo, esta confusa e de difícil interpretação, o texto contido nesta questão
diz o seguinte: É um processo que facilita a preparação de aulas e as ideias que envolvem o
planejamento são discutidas nos dias atuais assim o uso adequado do mesmo não são
complicadores para o exercício de planejar. Este trecho está disponível em:  

https://www.efdeportes.com/efd156/o-ato-de-planejar-na-educacao-fisica.htm 

 

Para Oliveira (2007) o ato de planejar exige alguns aspectos básicos a serem considerados como: o
conhecimento da realidade daquilo que se deseja planejar, quais as principais necessidades que
precisam ser trabalhadas, para que o planejador as evidencie faz-se necessário fazer primeiro um
trabalho de sondagem da realidade daquilo que ele pretende planejar, para assim traçar finalidades,
metas ou objetivos daquilo que está mais urgente de se trabalhar. As ideias que envolvem o
planejamento são amplamente discutidas nos dias atuais, mas um dos complicadores para o
exercício da prática de planejar parecem ser a compreensão de conceitos e o uso adequado dos
mesmos. 

O que Oliveira esta dizendo é que um dos complicadores para o exercício da prática de planejar são
as pessoas compreenderem os conceitos de verdade e saberem usa-los, mas a banca ao tentar se
utilizar de um texto pronto e modifica-lo para tornar a opção incorreta da questão, acabaram por
fazer uma confusão e o texto não dá pra entender o que a banca quer dizer, pois ficou parecendo
que a opção estava certa , já que se “o uso adequado dos mesmos não são complicadores”, então
você está usando de forma correta, tornando a opção certa também e todas as outras opções
estariam corretas ou seja a questão solicita que nós escolhemos a opção INCORRETA, mas nesta
questão não tem opção incorreta eu solicito, portanto, a anulação da questão.  

A letra B desta mesma questão também está disponível na internet em: 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/planejamento-curricular/42498 

B) Cada escola deve elaborar seu planejamento de currículo, inserindo todos os componentes
escolares que, direta ou indiretamente, fazem parte do processo educativo, como diretor, supervisor
pedagógico, orientador educacional e professores.  

Eu acredito que textos assim tirados da internet prejudicam o candidato pois eles acabam saindo do
contexto original e ficando deslocados na prova. É necessário que a questão seja de fácil
compreensão e quando eu digo fácil compreensão eu não estou falando em fácil resolução, o
candidato precisa entender o que esta lendo e assim tentar resolver a questão com base nos seus
conhecimentos prévios.  

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2423 SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO

Recurso solicitando a anulação da questão 6 pois ela apresenta 5 opções e isto esta diferente do
que esta disposto no item 76 do edital deste concurso.

 

DEFERIDO DEFERIDO

2423 SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO
Recurso solicitando a anulação da questão pois ela apresenta 5 opções diferente do que esta
disposto no item 76 do edital deste seletivo. 

DEFERIDO DEFERIDO

2423 SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO
Recurso solicitando a anulação desta questão pois ela não estava prevista no edital para professor
pedagogo. Ao olhar o que esta disposto no item português para cursos superiores não tem o tema
desta questão.

DEFERIDO DEFERIDO

2668 SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO
Na minha prova teve erro desta questão. Tinha o enunciado dela, o texto, mas não tinha as opções
de resposta, nenhuma opção. Essa questão será anulada?

DEFERIDO DEFERIDO

2668 SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO
Esta questão, nmr 15, na minha prova  veio com a pergunta baseada em algum texto, mas não está
claro qual texto se refere.

DEFERIDO DEFERIDO

2668 SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO
Esta questão, nmr 15, na minha prova  veio com a pergunta baseada em algum texto, mas não está
claro qual texto se refere.

DEFERIDO DEFERIDO

2668 SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO
Na minha prova, essa questão veio com a opção "E", aja vista que as opções corretas eram a,b,c e
D, está incorreto isto, pois no gabarito do cartão de resposta havia só quatro opção A,B, C e D. Isso
gera confusão, não está certo não anular esta, me senti prejudicada.

DEFERIDO DEFERIDO

2668 SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO
Na minha prova essa questão veio com uma opção a mais, além das opções A,B,C e D, veio outra
opção a "E, sendo que o gabarito não tem 5 opções. Isso me confundiu e eu me senti prejudicada.

DEFERIDO DEFERIDO

14 SANDRA MARIA SANTOS TELES

QUESTÃO 1

Questão 01. A questão pede a colocação pronominal INCORRETA. Na alternativa colocada no
gabarito preliminar. A colocação do pronome oblíquo átono está colocada corretameente.

“Encontrar” é um verbo transitivo direto (encontrar algo ou alguém), portanto os pronomes que o
completam são “o”, “a”, “os” e “as”. No lugar de encontrei ela, usa-se encontrei-a, portanto a
alternativa A está correta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

14 SANDRA MARIA SANTOS TELES

Questão 8. Marque a alternativa que indique como podemos classificar a seguinte oração: "Hoje são
vinte de setembro". Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa correta é a "d.
ORAÇÃO SEM SUJEITO", peço anulação já que a alternativa "c. SUJEITO INEXISTENTE" tem o
mesmo sentido.

DEFERIDO DEFERIDO
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14 SANDRA MARIA SANTOS TELES

QUESTÃO 05 LP
Questão 5. Marque  a alternativa INCORRETA: 
Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa INCORRETA é a letra "C", mas a 
opção d) Tu é sujeito do verbo escreve. é a alternativa INCORRETA também, porque analisando a
conjugação TU NAÕ ESCREVE, TU ESCREVES, o sujeito do verbo escreve é ELE.

DEFERIDO DEFERIDO

14 SANDRA MARIA SANTOS TELES

Questão 10. Quanto à concordância nominal, marque a alternativa que preencha CORRETAMENTE
as lacunas.
Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa correta é a (b. meio - bom -
bastantes - anexo)
A expressão meio-dia e meio (12h 30min.) é comumente dita, no entanto, é incorreta. Pois o numeral
fracionário meio deve concordar em gênero com a palavra da qual ele é uma fração. Solicito a
anulação desta questão.

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/meiodia-meio-ou-meiodia-meia.htm

INDEFERID
O

INDEFERIDO

14 SANDRA MARIA SANTOS TELES

Questão 10. Quanto à concordância nominal, marque a alternativa que preencha CORRETAMENTE
as lacunas.
Segundo o gabarito preliminar vocês informam que a alternativa correta é a (b. meio - bom -
bastantes - anexo)
A expressão meio-dia e meio (12h 30min.) é comumente dita, no entanto, é incorreta. Pois o numeral
fracionário meio deve concordar em gênero com a palavra da qual ele é uma fração. Solicito a
anulação desta questão.

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/meiodia-meio-ou-meiodia-meia.htm

INDEFERID
O

INDEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA

Consta em edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova que
seria somente 04 opções de respostas para cada pergunta. 

solicitação: essa pergunta esta fora das normais do edital, sendo assim requer-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA

Consta em edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova que
seria somente 04 opções de respostas para cada pergunta. 

solicitação: essa pergunta esta fora das normais do edital, sendo assim requer-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA

Consta em edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova que
seria somente 04 opções de respostas para cada pergunta. 

solicitação: essa pergunta esta fora das normais do edital, sendo assim requer-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA

Consta em edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova que
seria somente 04 opções de respostas para cada pergunta. 

solicitação: essa pergunta esta fora das normais do edital, sendo assim requer-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA

Consta em edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova que
seria somente 04 opções de respostas para cada pergunta. 

solicitação: essa pergunta esta fora das normais do edital, sendo assim requer-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA

Consta em edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova que
seria somente 04 opções de respostas para cada pergunta. Essa questão não tem opção pra
resposta.

solicitação: essa pergunta esta fora das normais do edital, sendo assim requer-se a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

267 SANDRA REGINA ROSADO MOREIRA
Essa pergunta esta constando no gabarito como respostas correta a opção B, portanto peço que
verifique pois a resposta esta diferente da LEi 9394-96. onde a resposta não é incluindo e sim
excluindo.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

417 SANDRO HENRIQUE BARONI

Apresento recurso contra o gabarito de resposta da questão específica 27

Segundo a LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018, a resposta dada pela banca letra D está
incompleta, uma vez que deveria enfatizar o treinamento adequado que os dois cargos deveriam ter
para medidas de manejo ambiental no controle de vetores.

Ademais, a letra B também poderia ser a resposta correta, já que as atividades do Agente de saúde
estão sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. No entanto, mesmo a
questão fazendo referência ao Ministério da Saúde (órgão federal), não fez restrições, como
"somente o Ministério da Saúde, ou "apenas o Ministério da saúde", o que dessa forma a definiria
como errada, conforme foi considerada no gabarito. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO

417 SANDRO HENRIQUE BARONI

Recurso contra o gabarito da questão 9

A questão não possuía alternativas de repostas, portanto deve ser anulada. E também o
coordenador de sala orientou para não marcar nenhuma alternativa no gabarito da questão.

DEFERIDO DEFERIDO
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417 SANDRO HENRIQUE BARONI

Recurso contra a questão 21 

O conteúdo programático específico não aborda nenhuma questão sobre taxonomia de vetores da
dengue. Sendo assim, a classificação sobre família, gênero e subgênero não tem amparo no edital.
Mesmo que citado o conteúdo "dengue", a questão se tornou por demais específica para o cargo de
agente comunitário de saúde (ensino fundamental).

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS): O Sistema único de Saúde (S.U.S.); História do
PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente de Combate as Endemias - ACE, um
agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de
Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e micro área) e epidemias; O diagnóstico
comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (água, solo e poluição); Doenças mais comuns na
comunidade: Doenças Transmissíveis e não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS,
Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A
saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar,
Gestação, Pré-natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao
recém-nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança,
Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns
na Infância, Acidentes e Violência e Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso,
Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.
Dengue.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

2769 SARA RABELO DA SILVA
A questão número 4, não possuí uma sequência correta de letras sendo de a até d, pois as
sequências que estão  presente na prova é a, b, d, e, sendo assim, as alternativas existentes na
prova não é compatível com o gabarito. 

DEFERIDO DEFERIDO

2769 SARA RABELO DA SILVA
Questão 6, possui alternativas incompatíveis com as do gabarito, pois segundo o mesmo, possui
letras de "a" até "d", já a prova, apresenta opções a serem marcadas até a letra "e" 

DEFERIDO DEFERIDO

2769 SARA RABELO DA SILVA
A questão 14, possuí um enunciado, porém, não 
existem alternativas para o candidato assinalar. 

DEFERIDO DEFERIDO

2365 SARA VIEIRA DA SILVA

Fundamentação: Como consta no edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na
capa da prova que seria 4 opções de respostas enumeradas em cada questão.  Na questão as
alternativas de respostas estão fora da ordem.
Solicitação:  De acordo com as regras apresentadas no processo seletivo esta questão está fora do
padrão, sendo assim requer-se a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2365 SARA VIEIRA DA SILVA

Fundamentação: Como consta no edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na
capa da prova que seria 4 opções de respostas enumeradas em cada questão.  Na questão as
alternativas de respostas estão fora da ordem.
Solicitação:  De acordo com as regras apresentadas no processo seletivo esta questão está fora do
padrão, sendo assim requer-se a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

2365 SARA VIEIRA DA SILVA

Como consta no edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova
que seria 4 opções de respostas enumeradas em cada questão. A questão referida apresenta
alternativas enumeradas de A até E, sendo que no edital dizia que seria 4 alternativas e esta
apresenta 5.

DEFERIDO DEFERIDO

2365 SARA VIEIRA DA SILVA

Como consta no edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova
que seria 4 opções de respostas enumeradas em cada questão. A questão referida apresenta
alternativas enumeradas de A até E, sendo que no edital dizia que seria 4 alternativas e esta
apresenta 5.

DEFERIDO DEFERIDO

2365 SARA VIEIRA DA SILVA

Como consta no edital de licitação, no edital de abertura do processo seletivo e na capa da prova
que seria 4 opções de respostas enumeradas em cada questão. A questão referida apresenta
alternativas enumeradas de A até E, sendo que no edital dizia que seria 4 alternativas e esta
apresenta 5.

DEFERIDO DEFERIDO

2365 SARA VIEIRA DA SILVA

Fundamentação: Deixei essa questão em branco no gabarito pois a mesma não possuía alternativas
para marcar. O texto estava na questão 14 e as alternativas para responder estava na questão 15,
portanto respondi nessa mesma questão. Como consta no edital de licitação, no edital de abertura
do processo seletivo e na capa da prova que seria 4 opções de respostas enumeradas em cada
questão, como consta na prova a questão 14 não apresenta as referidas alternativas para marcar a
resposta.
Solicitação:  De acordo com as regras apresentadas no processo seletivo a questão 14 não se
enquadra em nenhuma delas, sendo assim requer-se a anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

2080 SILMARA FRAZAO DUQUES VITAL Pedido de anulação de questão. DEFERIDO DEFERIDO

2080 SILMARA FRAZAO DUQUES VITAL Pedido de anulação. DEFERIDO DEFERIDO

2080 SILMARA FRAZAO DUQUES VITAL pedido de anulação. DEFERIDO DEFERIDO

2080 SILMARA FRAZAO DUQUES VITAL pedido de anulação. DEFERIDO DEFERIDO

2080 SILMARA FRAZAO DUQUES VITAL pedido de anulação.
INDEFERID

O
INDEFERIDO

1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

Questão 26

A questão 26 foi plagiada do site eletrônico https://questoes.grancursosonline.com.br/, devendo
portanto ser anulada, visto que o edital de licitações que culminou com a contratação da empresa
realizadora do processo seletivo deveria apresentar somente questões inéditas o que não ocorreu,
ferindo portanto o princípio de vinculação ao instrumento convocatório.
Por ser verdade a afirmação envio questão copiada em anexo.

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

Questões de 06 

A questão 6 foi totalmente plagiada de site eletrônico, sendo encontrada nos sites
https://brainly.com.br/e https://www.stood.com.br, devendo portanto serem anuladas, uma vez que o
edital de licitações que culminou com a contratação da empresa realizadora do processo seletivo
deveria apresentar somente questões totalmente inéditas o que não ocorreu, ferindo portanto o
Princípio de Vinculação ao instrumento Convocatório.

Vejamos o que estabelece o edital de Licitações (Pregão Presencial 46/2020):
“2.8 PROVAS: O processo Seletivo Simplificado constará somente de provas teóricas compatíveis
com cada cargo. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras
compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou
órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as
questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção.”

Segue anexo os documentos que comprovam que a questão 06 foram totalmente copiadas da
internet, conforme mencionado, devendo, desta forma, serem totalmente anuladas.

DEFERIDO DEFERIDO

1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

A questão 26 foi plagiada do site eletrônico https://questoes.grancursosonline.com.br/, devendo
portanto ser anulada, visto que o edital de licitações que culminou com a contratação da empresa
realizadora do processo seletivo deveria apresentar somente questões inéditas o que não ocorreu,
ferindo portanto o princípio de vinculação ao instrumento convocatório.

Por ser verdade a afirmação envio questão copiada em anexo.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

Questões 14

A questão de número 14 possui apenas o enunciado, sem qualquer alternativa, porém no gabarito
consta que a questão 14 tem alternativa correta a letra “b”. Ora, é impossível a resolução da questão
pela candidata quando a prova não apresenta as alternativas para serem analisadas, impossível
seria marcar qualquer alternativa correta posto que inexistiam opções.

DEFERIDO DEFERIDO

1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

A questão 7 foi totalmente plagiada estando em site eletrônico, sendo eles
https://brainly.com.br/,https://www.stood.com.br devendo portanto ser anulada, uma vez que o edital
de licitações que culminou com a contratação da empresa realizadora do processo seletivo deveria
apresentar somente questões totalmente inéditas o que não ocorreu, ferindo portanto o Princípio de
Vinculação ao instrumento Convocatório.

Vejamos o que estabelece o edital de Licitações (Pregão Presencial 46/2020):
“2.8 PROVAS: O processo Seletivo Simplificado constará somente de provas teóricas compatíveis
com cada cargo. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras
compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou
órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as
questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção.”

Segue anexo os documentos que comprovam que a questão       foi totalmente copiada da internet,
conforme mencionado, devendo, desta forma, ser totalmente anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

A questão 8 foi totalmente plagiada estando em site eletrônico, sendo eles
https://brainly.com.br/,https://oficinalittera8ano.blogspot.com/,https://blogdaprofsagave.blogspot.com/
, devendo portanto ser anulada, uma vez que o edital de licitações que culminou com a contratação
da empresa realizadora do processo seletivo deveria apresentar somente questões totalmente
inéditas o que não ocorreu, ferindo portanto o Princípio de Vinculação ao instrumento Convocatório.

Vejamos o que estabelece o edital de Licitações (Pregão Presencial 46/2020):
“2.8 PROVAS: O processo Seletivo Simplificado constará somente de provas teóricas compatíveis
com cada cargo. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras
compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou
órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as
questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção.”

Segue anexo os documentos que comprovam que a questão 8      foi totalmente copiada da internet,
conforme mencionado, devendo, desta forma, ser totalmente anulada.

DEFERIDO DEFERIDO
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1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

A questão 9 foi totalmente plagiada do site eletrônico https://brainly.com.br/, devendo portanto ser
anulada, uma vez que o edital de licitações que culminou com a contratação da empresa realizadora
do processo seletivo deveria apresentar somente questões totalmente inéditas o que não ocorreu,
ferindo portanto o Princípio de Vinculação ao instrumento Convocatório.

Vejamos o que estabelece o edital de Licitações (Pregão Presencial 46/2020):
“2.8 PROVAS: O processo Seletivo Simplificado constará somente de provas teóricas compatíveis
com cada cargo. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras
compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou
órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as
questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção.”

Segue anexo os documentos que comprovam que a questão 9      foi totalmente copiada da internet,
conforme mencionado, devendo, desta forma, ser totalmente anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1810 SILMARA TEREZA PRIMON MATIAS

A questão 10 foi totalmente plagiada do site eletrônico https://professorfabianosales.blogspot.com/ ,
devendo portanto ser anulada, uma vez que o edital de licitações que culminou com a contratação
da empresa realizadora do processo seletivo deveria apresentar somente questões totalmente
inéditas o que não ocorreu, ferindo portanto o Princípio de Vinculação ao instrumento Convocatório.

Vejamos o que estabelece o edital de Licitações (Pregão Presencial 46/2020):
“2.8 PROVAS: O processo Seletivo Simplificado constará somente de provas teóricas compatíveis
com cada cargo. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras
compostas de docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou
órgão técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as
questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção.”

Segue anexo os documentos que comprovam que a questão 10       foi totalmente copiada da
internet, conforme mencionado, devendo, desta forma, ser totalmente anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

1096 SILVANA SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

1096 SILVANA SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

1096 SILVANA SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

1096 SILVANA SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

1096 SILVANA SILVA DE PAULA - DEFERIDO DEFERIDO

918 SILVANI MENDONÇA SOL

FALTOU A OPÇÃO DE RESPOSTA DE DUAS QUESTÕES 15 E 24 O COORDENADO DO
PROCESSO SELETIVO NÃO SOUBE RESPONDER O QUE DEVERIA SER FEITO POR ESSE
MOTIVO NO GABARITO MARQUEI QUALQUER RESPOSTA, SENDO ORIENTADO PELO
FISCAL.

DEFERIDO DEFERIDO

1978 SILVIA ANDRIELLI EIDT FERREIRA

QUESTÃO 21. A terapia nutricional combinada a prática regular de atividade física constituem
estratégia indispensável e fundamental no tratamento da obesidade, visto que garante uma perda de
peso mais eficiente e duradoura com:

A terapia nutricional combinada à pratica regular de atividade física constituem estratégia
indispensável e fundamental no tratamento da obesidade, visto que garante uma perda de peso
mais eficiente e duradoura, com maior perda de gordura e menor perda de massa magra (Hill e
colaboradores citado por Francischi e colaboradores, 2000)

Portanto, a alternativa correta da questão 21 é a letra A, onde se encontra no gabarito preliminar
como correta a letra C, DEVENDO A QUESTÃO SER ANULADA OU CORRIGIDO O GABARITO.

DEFERIDO DEFERIDO

1978 SILVIA ANDRIELLI EIDT FERREIRA

QUESTÃO 24. De acordo com a RDC 216/2004, Boas Práticas compreende:

2.3 Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de
garantir a qualidade higiênicosanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária.
(FONTE: BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n° 216
de 15 de setembro de 2004.)

Portanto, a alternativa correta da questão 24 é a letra B, onde se encontra no gabarito preliminar
como correta a letra C, DEVENDO A QUESTÃO SER ANULADA OU CORRIGIDO O GABARITO.

DEFERIDO DEFERIDO

1978 SILVIA ANDRIELLI EIDT FERREIRA

QUESTÃO 25. Sobre as instalações dos serviços de alimentação considere a alternativa correta:

4.1.10 A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos,
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. (FONTE: BRASIL, Ministério da Saúde.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n° 216 de 15 de setembro de 2004.)

Portanto, a alternativa correta da questão 25 é a letra C, onde se encontra no gabarito preliminar
como correta a letra A. DEVENDO A QUESTÃO SER ANULADA OU CORRIGIDO O GABARITO.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO
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1978 SILVIA ANDRIELLI EIDT FERREIRA

QUESTÃO 27. Com relação aos manipuladores de alimentos, responda verdadeiro (V) e falso (F), e
assinale a alternativa que traz a sequência correta:

4.6.5. Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar,
cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento,
durante o desempenho das atividades.
4.6.6. Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro
acessório apropriado para esse fim não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar
curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de
adorno pessoal e a maquiagem. (FONTE: BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Resolução n° 216 de 15 de setembro de 2004.)

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1978 SILVIA ANDRIELLI EIDT FERREIRA

QUESTÃO 29. A recomendação por todas as organizações do mundo é de realizar o aleitamento
materno exclusivo até 06 meses. Introduzir alimentos antes dos 06 meses pode trazer prejuízos para
o bebê, já que a introdução de novos alimentos está associada a episódios de diarreia,
hospitalização, maior risco de desnutrição. O ministério da Saúde sugere que o aleitamento materno:

A Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o
Ministério da Saúde do Brasil (MS) recomendam que a amamentação seja exclusiva nos primeiros 6
meses de vida e complementada até 2 anos de idade ou mais, com a introdução de alimentos
sólidos/semissólidos de qualidade e em tempo oportuno, o que resulta em inúmeros benefícios para
a saúde das crianças em todas as etapas da vida (BRASIL, OMS, estratégia nacional para
promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável  no sistema único de
saúde, 2005.)

Portanto, a alternativa correta da questão 29 é a letra D, onde se encontra no gabarito preliminar
como correta a letra C. DEVENDO A QUESTÃO SER ANULADA OU CORRIGIDO O GABARITO.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

1978 SILVIA ANDRIELLI EIDT FERREIRA

QUESTÃO 30. O ministério da saúde define aleitamento materno misto quando a criança recebe: 

Aleitamento materno misto ou parcial: quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
(BRASIL, OMS, saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação
complementar, 2009).

Portanto, a alternativa correta da questão 30 é a letra A, onde se encontra no gabarito preliminar
como correta a letra D. DEVENDO A QUESTÃO SER ANULADA OU CORRIGIDO O GABARITO.

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE
INDEFERIDO

2326 SIMÉIA DOS SANTOS E SILVA

Ilustríssima banca examinadora, venho, respeitosamente por meio deste requerimento solicitar a
anulação da alternativa de nº 14 deste Processo Seletivo, pois a mesma não tem alternativas para
resposta.
Em anexo segue o arquivo para comprovação.

DEFERIDO DEFERIDO

1676 SIMONE BELLÓ

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha, e
que cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas, sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 03 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta faltando a alternativa C é possui alternativa E,
e no gabarito as alternativas eram A, B, C e D não havendo a alternativa E. Sendo assim as
alternativas de resposta não estão corretas solicito a anulação da questão citada acima.

DEFERIDO DEFERIDO

1676 SIMONE BELLÓ

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que será de múltipla escolha e
cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 04 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta faltando a alternativa C é possui alternativa E.
E no gabarito as alternativas eram A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo assim as
alternativas de resposta não estão corretas solicitado a anulação da questão acima citada. 

DEFERIDO DEFERIDO

1676 SIMONE BELLÓ

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão teríamos 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 05 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E. E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo
assim as alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação  da questão acima citada.

DEFERIDO DEFERIDO

1676 SIMONE BELLÓ

 Seguindo o edital e as orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla
escolha e cada questão conterá 4 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo
que apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 06 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E. E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, e a
mesma descreve para interpretar a frase sublinhada sendo que a frase não está sublinhada  e as
alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação  da questão citada.

DEFERIDO DEFERIDO

1676 SIMONE BELLÓ

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão deveria 04 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 10 da prova objetiva de língua portuguesa para o cargo de professor pedagogo
do processo seletivo 02/2020, pois mesma apresenta alternativas excessivas contendo opção A, B,
C, D e E.  E no gabarito as alternativas eram somente A, B, C e D não havendo alternativa E, sendo
assim as alternativas de resposta não estão corretas solicitado o anulação da questão citada acima.

DEFERIDO DEFERIDO
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1676 SIMONE BELLÓ

No edital e nas orientações descritas na abertura da prova objetiva que seria de múltipla escolha e
cada questão iria ter 04 (quatro) alternativas sendo elas A, B, C e D para resposta, sendo que
apenas 1 (uma) deveria ser assinalada como correta. Venho através desse recurso solicitar a
anulação da questão 14 da prova objetiva de conhecimentos e atualidades para o cargo de
professor pedagogo do processo seletivo 02/2020, pois mesma não apresenta alternativas para
resposta. Sendo que no gabarito havia as alternativas A, B, C e D, solicitado a anulação da questão
citada acima por ausência de opção de resposta na prova pois a questão havia somente um
enunciado.

DEFERIDO DEFERIDO

613 SIMONE DE OLIVEIRA MATTEI

Boa tarde examinadores da banca ITEC, solicito a ANULAÇÃO da questão de número 4, devido a
mesma estar induzindo ao erro, uma vez que não contém a alternativa C, ou seja, tem apenas as
alternativas A, B, D, e E. Como podem ver, existe ainda uma alternativa extra que NÃO consta no
gabarito, no meu caso considero a alternativa (E) a correta, porém fui impedida de marcar tal
alternativa pelo fato de não constar no gabarito. certa da compreensão de todos os envolvidos
agradeço, Obrigada!
Segue em anexo foto para comprovar a alternativa "extra" (E) e a falta da alternativa (C).

DEFERIDO DEFERIDO

613 SIMONE DE OLIVEIRA MATTEI
Boa tarde examinadores da banca ITEC, solicito ANULAÇÃO da questão de número 14, pois a
mesma NÃO contém alternativas tornado assim, impossível responder a questão e muito menos
marcar no gabarito. Certa da compreensão, agradeço desde já, obrigada!

DEFERIDO DEFERIDO

2634 SIMONE ELISA DE SOUZA
Questão 10 Anulada e a 11 que constava na pergunta opções até a letra E no gabarito havia escolha
até a Letra D e não foi anulada Questão 29  tinha opção até a letra E e no gabarito até a letra D

DEFERIDO DEFERIDO

451 SIMONE FERNANDES DE SOUSA ALVES

Boa noite, banca examinadora venho através deste recurso pedir que a questão 3 (três) deve ser
anulada por erro de alternativa, pois no EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora
descreve capítulo VIII,linha 76 o seguinte: a prova  objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 4 (quatro alternativa de A à D) para respostas, sendo que apenas 1(uma) deverá ser
assinalada como correta, com que não se pode concordar porque a questão está  com alternativa de
A à  E que não coincide com o requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

451 SIMONE FERNANDES DE SOUSA ALVES

Boa noite, banca examinadora venho através deste recurso pedir que a questão 3 (três) deve ser
anulada por erro de alternativa, pois no EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora
descreve capítulo VIII,linha 76 o seguinte: a prova  objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 4 (quatro alternativa de A à D) para respostas, sendo que apenas 1(uma) deverá ser
assinalada como correta, com que não se pode concordar porque a questão está  com alternativa de
A à  E que não coincide com o requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

451 SIMONE FERNANDES DE SOUSA ALVES

Boa noite, banca examinadora venho através deste recurso pedir que a questão 3 (três) deve ser
anulada por erro de alternativa, pois no EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora
descreve capítulo VIII,linha 76 o seguinte: a prova  objetiva será de múltipla escolha e cada questão
conterá 4 (quatro alternativa de A à D) para respostas, sendo que apenas 1(uma) deverá ser
assinalada como correta, com que não se pode concordar porque a questão está  com alternativa de
A à  E que não coincide com o requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a anulação da
mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

451 SIMONE FERNANDES DE SOUSA ALVES

QUESTÃO: 3
Boa noite, banca examinadora venho através deste recurso pedir que a questão  deve ser anulada
por erro de alternativa, pois no EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve
capítulo VIII,linha 76 o seguinte: a prova  objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativa de A à D) para respostas, sendo que apenas 1(uma) deverá ser assinalada como
correta, com que não se pode concordar porque a questão está  com alternativa de A à  E que não
coincide com o requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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451 SIMONE FERNANDES DE SOUSA ALVES

QUESTÃO: 4
Boa noite, banca examinadora venho através deste recurso pedir que a questão  deve ser anulada
por falta de alternativa, pois no EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT EDITAL 02/2020 a banca examinadora descreve
capítulo VIII,linha 76 o seguinte: a prova  objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativa de A à D) para respostas, sendo que apenas 1(uma) deverá ser assinalada como
correta, com que não se pode concordar porque a questão está  com alternativa de A à  E, falta a
alternativa C que não coincide com o requisitos exigidos no edital por esse motivo peço a anulação
da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

451 SIMONE FERNANDES DE SOUSA ALVES

QUESTÃO: 14
Boa noite, banca examinadora venho através deste recurso pedir que a questão deve ser anulada
por erro falta de alternativas, pois no EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT EDITAL 02/2020 descreve a prova 
objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativa de A à D) para
respostas, sendo que apenas 1(uma) deverá ser assinalada como correta, com que não se pode
concordar porque a questão não tem  alternativas,  que não coincide com o requisitos exigidos no
edital por esse motivo peço a anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

* Venho por meio deste requerer anulação da questão" 3." pois segundo o edital as respostas 
teriam alternativas de A à D, porém a questão referida não consta a alternativa, "C" Provocando
duvida no momento da resposta.

* Venho por meio deste requerer anulação da questão" 4." pois segundo o edital as respostas 
teriam alternativas de A à D, porém a questão referida não consta a alternativa, "C" Provocando
duvida no momento da resposta.

* Venho por meio deste requerer anulação da questão"5", pois segundo o edital as respostas  terão
alternativas de A à D, porém a questão referida consta alternativa "e" Provocando duvida no
momento da resposta.

*Venho por meio deste requerer anulação da questão"6" pois segundo o edital as respostas  terão
alternativas de A à D, porém a questão referida consta alternativa, "e" Provocando duvida no
momento da resposta.

*Venho por meio deste requerer anulação da questão"10." pois segundo o edital as respostas  terão
alternativas de A à D, porém a questão referida consta alternativa, "e" Provocando duvida no
momento da resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

* Venho por meio deste requerer anulação da questão" 3." pois segundo o edital as respostas 
teriam alternativas de A à D, porém a questão referida não consta a alternativa, "C" Provocando
duvida no momento da resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

* Venho por meio deste requerer anulação da questão" 4." pois segundo o edital as respostas 
teriam alternativas de A à D, porém a questão referida não consta a alternativa, "C" Provocando
duvida no momento da resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

* Venho por meio deste requerer anulação da questão" 5." pois segundo o edital as respostas 
teriam alternativas de A à D, porém a questão referida consta a alternativa, "e" Provocando duvida
no momento da resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

Página 85 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
PROCESSO SELETIVO - 002/2020

ORGANIZAÇÃO: ITEC - CONSULTORIA EDUCACIONAL

RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR 

71 SIMONE MARIA DA SILVA

* Venho por meio deste requerer anulação da questão" 6." pois segundo o edital as respostas 
teriam alternativas de A à D, porém a questão referida consta a alternativa, "e" Provocando duvida
no momento da resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

Venho por meio deste requerer anulação da questão 10 pois de acordo com o edital"76) A prova
objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta,
sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta." porém a referida questão tinha 05(cinco )
alternativa.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

Venho por meio deste requerer anulação da questão 05 pois de acordo com o edital"76) A prova
objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta,
sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta." porém a referida questão tinha 05(cinco )
alternativa.

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

Venho por meio deste requerer anulação da questão 04 pois de acordo com o edital"76) A prova
objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta,
sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta." porém a referida questão  não tinha
alternativa (C).

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

Venho por meio deste requerer anulação da questão 03 pois de acordo com o edital"76) A prova
objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta,
sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta." porém a referida questão  não tinha
alternativa (C).

DEFERIDO DEFERIDO

71 SIMONE MARIA DA SILVA

Venho por meio deste requerer anulação da questão 06 pois de acordo com o edital"76) A prova
objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta,
sendo que
apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta." porém a referida questão tinha  05( CINCO)
alternativa.

DEFERIDO DEFERIDO

1459 SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ Não, conseguir fazer a prova objetiva meu nome não consta na lista de candidatos deferido
IMPROCED

ENTE
INDEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO Nao existe sequência correta, em vez de ser a,b,c,d.foi a,b,d,e DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO Nao existe sequência correta, em vez de ser a,b,c,d.foi a,b,d,e DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO Nao existe sequência correta DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO Nao existe sequência correta DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO Nao existe sequência correta DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO Nao existe sequência correta DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO - DEFERIDO DEFERIDO

2342 SOLANGE PIZZARRO - DEFERIDO DEFERIDO

1378 SUELLEN KARINA DE LIMA VICENTE

Da análise a questão de número 05 do caderno de provas do Processo Seletivo 02/2020,
encontra-se em desconformidade, com o que está especificado no Edital do Processo na página 11
que trata sobre o conteúdo das provas objetivas e a quantidade de alternativas para interpretação do
candidato. No Item 76 – (A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como
correta). No caderno de provas questão 05 consta 5 alternativas de respostas de A a E,
divergindo-se da matéria do edital. Desta forma, a questão deve ser revisada e posteriormente
anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

1378 SUELLEN KARINA DE LIMA VICENTE

Da análise a questão de número 06 do caderno de provas do Processo Seletivo 02/2020,
encontra-se em desconformidade, com o que está especificado no Edital do Processo na página 11
que trata sobre o conteúdo das provas objetivas e a quantidade de alternativas para interpretação do
candidato. No Item 76 – (A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como
correta). No caderno de provas questão 06 consta 5 alternativas de respostas de A a E,
divergindo-se da matéria do edital. Desta forma, a questão deve ser revisada e posteriormente
anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

1378 SUELLEN KARINA DE LIMA VICENTE

Da análise a questão de número 10 do caderno de provas do Processo Seletivo 02/2020,
encontra-se em desconformidade, com o que está especificado no Edital do Processo na página 11
que trata sobre o conteúdo das provas objetivas e a quantidade de alternativas para interpretação do
candidato. No Item 76 – (A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como
correta). No caderno de provas questão 10 consta 5 alternativas de respostas de A a E,
divergindo-se da matéria do edital. Desta forma, a questão deve ser revisada e posteriormente
anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO
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82 SULIANA APARECIDA APOITIA DELGADILHO

Boa Tarde!
 Prezado examinador, entendo que há equívoco no gabarito da questão 15. Onde a mesma foi
anulada, Porém a questão 14 não que possuía alternativas, foi considerado a questão 14.
 Apresento também ,a questão de Língua  Português de número 3,5 e 6, contendo alternativas de A
a E. Sendo que no cartão-resposta as alternativas foram de A a D.  E na questão de número
4(língua Portuguesa) as alternativas não estavam na sequência lógica. Assim gerando muita dúvida.

DEFERIDO DEFERIDO

124 TAÍS NAIARA ALVES GUIDO

No edital do presente processo seletivo e também no caderno de provas estava especificado que
cada pergunta teria respostas de A a D, porém na prova a presente questão tinha 5 alternativas de
respostas da letra A a E, tendo em vista que isso não coincide com o que estava enunciado no edital
venho através deste recurso pedir a anulação da questão 5.

DEFERIDO DEFERIDO

124 TAÍS NAIARA ALVES GUIDO

No edital do presente processo seletivo e também no caderno de provas estava especificado que
cada pergunta teria respostas de A a D, porém na prova a presente questão tinha 5 alternativas de
respostas da letra A a E, tendo em vista que isso não coincide com o que estava enunciado no edital
venho através deste recurso pedir a anulação da questão 6.

DEFERIDO DEFERIDO

124 TAÍS NAIARA ALVES GUIDO

No edital do presente processo seletivo e também no caderno de provas estava especificado que
cada pergunta teria respostas de A a D, porém na prova a presente questão tinha 5 alternativas de
respostas da letra A a E, tendo em vista que isso não coincide com o que estava enunciado no edital
venho através deste recurso pedir a anulação da questão 10.

DEFERIDO DEFERIDO

1024 TAISA GOVEIA PAIXÃO

Caríssimos, segundo o gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora considerou a resposta
correta para a questão 10 (Dez) a alternativa ( B. meio- bom- bastantes- anexo). Portanto solicito o
cancelamento da mesma pois a forma correta de escrita da expressão é meio-dia e meia. A
expressão meio-dia e meio, embora seja muito utilizada, está errada de acordo com as normas da
língua portuguesa. Devemos utilizar a expressão meio-dia e meia sempre que quisermos referir a
décima segunda hora do dia mais trinta minutos, ou seja, o meio-dia mais meia hora.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1024 TAISA GOVEIA PAIXÃO

Caríssimos, segundo o gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora considerou a resposta
correta para a questão 23 (Vinte e três) a alternativa ( B. Planilha documental) sendo que de acordo
LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 não se utiliza o termo Planilha documental para a
denominação descrita na questão referida. Utiliza o termo Gestão documental.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1236 TALITA CAROLINE MANFRIN

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a
revisão da questão de n° 14 de Conhecimentos Gerais, Atualidades: Geo. História do Mato Grosso
pelos fatos e fundamentos a seguir: A pergunta solicitada estava sem alternativas para resposta.
Então quando o aplicador foi questionado a respeito da mesma, ele solicitou que fosse deixado em
branco no gabarito, já que não tínhamos alternativa alguma na questão. Essa foi a nossa orientação.
Ante ao exposto, o candidato, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a reanálise de sua
questão, em especial quanto a pontuação, de modo a contabilizar à nota final, visto que a mesma já
foi anulada pela banca  por falta de alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1236 TALITA CAROLINE MANFRIN

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada pois no EDITAL
DO PROCESSO SELETIVO, a banca descreve que a prova objetiva será de múltipla escolha e cada
questão contará com 4 questões ( A, B, C, D ), para resposta, sendo que apenas 1 deverá ser
assinalada como correta. Com o que não se pode concordar, porque a questão 5 tem alternativas (
A, B, C, D, E), que não coincide com o requisito exigido no edital.
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente recurso.

DEFERIDO DEFERIDO

1236 TALITA CAROLINE MANFRIN

Ilustríssima banca examinadora, ao analisar a questão 6, denota-se que a mesma possui
alternativas, A, B, C, D, E. Entretanto, no EDITAL conta que as questões serão de múltipla escolha e
cada questão conterá 4 alternativas sendo estas ( A, B, C, D).Tal erro evidencia a descaracterização
da exigência do edital. Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente
recurso.

DEFERIDO DEFERIDO

677 TAYNARA DIAS DE SOUZA

Leia o trecho a seguir e responda:
"Minha terra tem palmeiras,
  Onde canta o sabia 
As aves que aqui gorjeiam 
Não gorjeiam como  lá. 

Essa questão número 9 veio sem alternativas
A ao d não veio nenhuma 

DEFERIDO DEFERIDO

677 TAYNARA DIAS DE SOUZA

E correto afirmar que neste trecho possui
A.um verbo
B.dois verbo
C.tres verbo
D.quatro verbo

No gabarito ela tá como anulada a número 10
 ,mas a anulada
Foi a 9 que veio sem questões A ao D
Gabarito foi colocado errado

DEFERIDO DEFERIDO

597 THAINÁ KARINE ARAÚJO ALVES
A questão 8 da prova está com duas alternativas corretas, sendo que o sujeito inexistente ocorre no
que chamamos de oração sem sujeito, e é acompanhado por um verbo impessoal. Por isso esta
questão deverá ser anulada pois sujeito inexistente é o mesmo que oração sem sujeito.

DEFERIDO DEFERIDO

597 THAINÁ KARINE ARAÚJO ALVES
A questão 11 da prova se encontra com 5 alternativas sendo que no edital e na prova estava escrito
que seriam 4 alternativas sendo elas de A à D. por isso deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO

597 THAINÁ KARINE ARAÚJO ALVES
A questão 29 da prova se encontra com 5 alternativas sendo que no edital e na prova estava escrito
que deve conter apenas 4 alternativas de A à D, por isso deve ser anulada.

DEFERIDO DEFERIDO
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1724 THAIS CORREIA CARVALHO

QUESTÃO 4
CARÍSSIMA BANCA EXAMINADORA ,A QUESTÃO OBJETO DESTE RECURSO DEVE SER
ANULADA,POIS A MESMA NÃO CONTÉM TODAS AS ALTERNATIVAS DE A a D NA PROVA, HÁ
APENAS AS ALTERNATIVAS A,B, D e E, NÃO CONTENDO A LETRA C.JÁ NO GABARITO DA
MESMA CONTÉM AS ALTERNATIVAS A a D. DESTA FORMA,O CANDIDATO PODE TER SIDO
INDUZIDO AO ERRO. 

DEFERIDO DEFERIDO

1724 THAIS CORREIA CARVALHO

CARÍSSIMA BANCA EXAMINADORA, A QUESTÃO OBJETO DESTE RECURSO DEVE SER
ANULADA,POIS NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,A BANCA DESCREVE
NO CAPÍTULO VIII,LINHA 76 O SEGUINTE: A PROVA OBJETIVA SERÁ DE MÚLTIPLA ESCOLHA
E CADA QUESTÃO CONTERÁ 4 ALTERNATIVAS DE A a D PARA RESPOSTA, SENDO QUE
APENAS UMA DEVERÁ SER ASSINALADA COMO CORRETA.ENTÃO VÊ-SE QUE NA PROVA
ESTA QUESTÃO ESTÁ COM 5 ALTERNATIVAS DE A a E.

DEFERIDO DEFERIDO

1724 THAIS CORREIA CARVALHO
CARÍSSIMA BANCA EXAMINADORA,A QUESTÃO OBJETO DESTE RECURSO DEVE SER
ANULADA,POIS A MESMA NÃO CONTÉM ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS.

DEFERIDO DEFERIDO

1724 THAIS CORREIA CARVALHO

ILUSTRÍSSIMA BANCA EXAMINADORA, A QUESTÃO OBJETO DESTE RECURSO DEVE SER
ANULADA,POIS NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,A BANCA DESCREVE
NO CAPÍTULO VIII,LINHA 76 O SEGUINTE: A PROVA OBJETIVA SERÁ DE MÚLTIPLA ESCOLHA
E CADA QUESTÃO CONTERÁ 4 ALTERNATIVAS DE A a D PARA RESPOSTA, SENDO QUE
APENAS UMA DEVERÁ SER ASSINALADA COMO CORRETA.ENTÃO VÊ-SE QUE NA PROVA
ESTA QUESTÃO ESTÁ COM 5 ALTERNATIVAS DE A a E.

DEFERIDO DEFERIDO

909 THAIS KAWANY ARAUJO ALVES

A questão 10 na prova a resposta no gabarito esta incorreta pois não é a alternativa (B) e sim a
alternativa (A).
Nesse caso o correto é meio-dia e meia, pois a palavra meia é um numeral fracionário e se refere à
metade de um todo, de uma unidade. Sendo um numeral fracionário, deverá estabelecer
concordância com a unidade fracionada. Neste caso, a unidade fracionada é a hora, um substantivo
feminino, ou seja, uma hora, meia hora.
por isso deve ser anulada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

909 THAIS KAWANY ARAUJO ALVES
A questão 8 existe 2 alternativas corretas que acaba sendo a mesma coisa, o sujeito inexistente
ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, e é acompanhado por um verbo impessoal.por isso
tem que ser anulado.

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
alternativas (A, B, D e E), ocorre a ausência da questão C e incremente da E, ocasionando confusão
no preenchimento do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
alternativas (A, B, D e E), ocorre a ausência da questão C e incremente da E, ocasionando confusão
no preenchimento do gabarito.

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
Deveriam ser apenas quatro alternativas (A, B, C e D), no entanto, a o acréscimo de mais uma
alternativa (E), totalizando 5 (cinco) em vez de 4 (quatro).

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
Deveriam ser apenas quatro alternativas (A, B, C e D), no entanto, a o acréscimo de mais uma
alternativa (E), totalizando 5 (cinco) em vez de 4 (quatro).

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
Deveriam ser apenas quatro alternativas (A, B, C e D), no entanto, a o acréscimo de mais uma
alternativa (E), totalizando 5 (cinco) em vez de 4 (quatro).

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
A questão 14 (quatorze) não possui enunciado e nem alternativas, apresenta-se como texto
necessário para responder à questão 15 (quinze); do mesmo modo, a questão 24 (vinte e quatro)
apresenta enunciado, mas não há alternativas a serem respondidas.

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
Essa questão está no gabarito preliminar como NULA, no entanto, o enunciado para responder está
na questão, encontra-se na questão 14 (quatorze).

DEFERIDO DEFERIDO

829 THALES ERNILDO DE LIMA
A questão 14 (quatorze) não possui enunciado e nem alternativas, apresenta-se como texto
necessário para responder à questão 15 (quinze); do mesmo modo, a questão 24 (vinte e quatro)
apresenta enunciado, mas não há alternativas a serem respondidas.

DEFERIDO DEFERIDO

490 THALYMAYRA GODOI DA SILVA A questão 14 encontra-se sem alternativas. DEFERIDO DEFERIDO

490 THALYMAYRA GODOI DA SILVA 5 alternativas DEFERIDO DEFERIDO

490 THALYMAYRA GODOI DA SILVA No lugar da letra c está d DEFERIDO DEFERIDO

490 THALYMAYRA GODOI DA SILVA 5 alternativas DEFERIDO DEFERIDO

490 THALYMAYRA GODOI DA SILVA 5 alternativas DEFERIDO DEFERIDO

2134 THIAGO ASSIS DE ABREU
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois, as letras
das alternativas de resposta, na questão, não condizem com as alternativas do cartão-resposta. O
cartão-resposta compreende as alternativas a) b) c) d), ja na questão 03 a) b) d) e).

DEFERIDO DEFERIDO

2134 THIAGO ASSIS DE ABREU

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois, as letras
das alternativas de resposta, na questão, não condizem com as alternativas do cartão-resposta,
tendo, um item a mais nas alternativas da prova. O cartão-resposta compreende as alternativas a) b)
c) d), ja na prova são a) b) c) d) e).

DEFERIDO DEFERIDO

2134 THIAGO ASSIS DE ABREU
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois, so se tem o
questionamento e não se tem alternativas para ser escolhidas na questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

2134 THIAGO ASSIS DE ABREU

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois, a alternativa
dita como correta, a letra b), difere do inciso II do Art. 10 da Lei orgânica do município de Lucas do
Rio Verde. Que diz:II - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado de Mato
Grosso, programas de Educação pré-escolar e de ensino fundamental. Sendo assim, 
Manter com a cooperação técnica... e não manter cooperação técnica. 

INDEFERID
O

INDEFERIDO
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2134 THIAGO ASSIS DE ABREU

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois, a questão
não se refere em que se baseia a afirmativa, não cita de onde foi extraído tal informação.
Outro ponto em desacordo é o fato que o item b), da alternativas de resposta, seja o complemento
da frase da alternativa a), porque segundo a Lei orgânica do município de Lucas do Rio Verde no
Art. 17 e inciso IV elas se complementam e não são alternativas diferentes.
IV - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções de seus
serviços e fixar as respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias e Lei Federal Complementar 101 de 04/05/2000;

INDEFERID
O

INDEFERIDO

678 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO

Ilustríssima Banca examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número
23 (vinte e três), de acordo com o caderno de provas questiona se qual alternativa e incorreta. No
entanto podemos afirmar que todas as alternativas estão corretas uma vez que o planejamento
curricular é uma tarefa multidisciplinar que tem por objetivo a organização de um sistema de
relações, dessa forma alternativa E se torna correta por se trata de um processo de preparação das
vivencias significativas. Assim solicito o cancelamento da questão por não ter alternativa incorreta.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

678 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO

Ilustríssima Banca examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número 6
(seis), com base nas orientações contidas no edital do Processo seletivo simplificado, descrito no
Capítulo VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de A à D) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como
correta. Sendo que a questão de número 6 (seis), havia CINCO alternativas de múltipla ( A, B, C, D,
E) tornando impossível uma resposta objetiva, plausível e em desacordo com os requisitos descritos
no edital .

DEFERIDO DEFERIDO

678 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO

Ilustríssima Banca examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número 5
(cinco), com base nas orientações contidas no edital do Processo seletivo simplificado, descrito no
Capítulo VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de A à D) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como
correta. Sendo que a questão de número 5 (cinco), havia CINCO alternativas de múltipla ( A, B, C,
D, E) tornando impossível uma resposta objetiva, plausível e em desacordo com os requisitos
descritos no edital .

DEFERIDO DEFERIDO

678 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO

Ilustríssima Banca examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número 4
(quatro), com base nas orientações contidas no edital do Processo seletivo simplificado, descrito no
Capítulo VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de A à D) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como
correta. Sendo que a questão de número 4 (quatro), havia quatro alternativas de múltipla escolha
sendo que as mesma desordenadas ( A, B, D, E) tornando impossível uma resposta objetiva,
plausível e em desacordo com os requisitos descritos no edital .

DEFERIDO DEFERIDO

678 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO

Ilustríssima Banca examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número 3
(três), com base nas orientações contidas no edital do Processo seletivo simplificado, descrito no
Capítulo VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de A à D) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como
correta. Sendo que a questão de número 3 (três) havia quatro alternativas de múltipla escolha sendo
que as mesma desordenadas ( A, B, D, E) tornando impossível uma resposta objetiva, plausível e
em desacordo com os requisitos descritos no edital .

DEFERIDO DEFERIDO

678 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO

Ilustríssima Banca examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número
10 (Dez ), com base nas orientações contidas no edital do Processo seletivo simplificado, descrito no
Capítulo VIII, linha 76 o seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4
(quatro alternativas de A à D) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como
correta. Sendo que a questão de número 10 (Dez), havia CINCO alternativas de múltipla ( A, B, C,
D, E) tornando impossível uma resposta objetiva, plausível e em desacordo com os requisitos
descritos no edital .

DEFERIDO DEFERIDO

1881 TIMÓTEO JANUÁRIO DA SILVA NETO

A referida questão é passível de ser nula, por ter cinco alternativas, quando o edital no CAPÍTULO
VII – DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA no
item 76, informa que a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro)
alternativas para resposta. 

Observação: A questão pode ser facilmente encontrada na internet como por exemplo neste link:
http://pvsitaperuna.blogspot.com/2012/04/texto-argumentativo-exercicios.html, podemos supor que a
mesma foi copiada na integra da internet com 5 alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1881 TIMÓTEO JANUÁRIO DA SILVA NETO

A referida questão é passível de ser nula, por:
Ter cinco alternativas, quando o edital no CAPÍTULO VII – DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS
na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA no item 76, informa que a prova objetiva será de
múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro) alternativas para resposta.
O enunciado da questão dizer, (A oração sublinhada é:) porém na frase não há nenhuma palavra
sublinhada, apenas o texto todo esta em negrito e com aspas. 
Observação: A questão pode ser facilmente encontrada na internet como por exemplo neste link:
http://soslportuguesa.blogspot.com/2011/06/questoes-sobre-oracoes-subordinadas.html, podemos
supor que a mesma foi copiada na integra da internet com 5 alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1881 TIMÓTEO JANUÁRIO DA SILVA NETO

A referida questão é passível de ser nula, por ter cinco alternativas, quando o edital no CAPÍTULO
VII – DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS na SEÇÃO I - 1ª ETAPA – DA PROVA OBJETIVA no
item 76, informa que a prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 04 (quatro)
alternativas para resposta. 

Observação: A questão pode ser facilmente encontrada na internet como por exemplo neste link:
http://professorfabianosales.blogspot.com/2011/08/coesao-e-coerencia-simulado_06.html, podemos
supor que a mesma foi copiada na integra da internet com 5 alternativas.

DEFERIDO DEFERIDO

1881 TIMÓTEO JANUÁRIO DA SILVA NETO
A questão que trata sobre hidrografia de Mato grosso deve ser anulada por não ter enunciado, ou
seja, não tem a pergunta em si, apenas um texto introdutório extraído do site
https://portalmatogrosso.com.br e as alternativas. 

DEFERIDO DEFERIDO
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1881 TIMÓTEO JANUÁRIO DA SILVA NETO

A questão trata de como nos sentimos física e mentalmente pedindo para assinalar a alternativa que
não corresponde ao argumento do texto.
A Alternativa B é a única que não corresponde ao argumento, pois relaciona dias ensolarados a mau
humor, que é um argumento errado pois a ciência relaciona a luz solar ao bom humor, veja 4 links
que comprovam isso. 
Assim o gabarito deve ser corrigido apontando a alternativa B como correta.
Um dos motivos que faz com que todos se sintam mais felizes diante das altas temperaturas é a
influência solar. "A exposição à luz do sol estimula a produção de serotonina, dopamina e
melatonina", explica a psicóloga Dirce Perissinotti, membro do corpo clínico do Centro de Dor e
Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Ela diz que essas três substâncias são responsáveis
por trazerem bom humor, energia e regulação do ciclo do sono.
http://www.maisequilibrio.com.br/bem-estar/influencia-do-clima-no-humor-7-1-6-336.html

a depressão sazonal ocorre em determinadas estações do ano, sendo mais comum no inverno e no
outono. Acredita-se que nesses períodos em que há pouca luz solar, a produção de serotonina no
cérebro é prejudicada, reduzindo a quantidade desse hormônio que é conhecido por regular o humor
das pessoas. 
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/horoscopo/o-clima-e-capaz-de-influenciar-nosso-humor-confira
,f13d6709cf83348f1643306bd14edab21w3scklb.html
A falta de exposição à luz solar e consequente redução de vitamina D no organismo inibem a
produção de cortisol, capaz de gerar a sensação de prazer, calma e relaxamento. É nesse sentido
que surge a constatação de que as pessoas são mais felizes no verão
https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/mais-felicidade-no-ver%C3%A3o-sol-estimula-o-bom-
humor-1.192517
O problema é que ficar sem tomar sol vai além de um bronze na laje. A falta de luz natural atrapalha
o ritmo circadiano, um relógio do corpo que regula sono, fome, humor. 
"A luz é um estímulo ambiental importante, que ajuda a sincronizar nossos ritmos biológicos", diz
Dalva Poyares, neurologista, pesquisadora do Instituto do Sono e professora da Unifesp
(Universidade Federal de São Paulo)

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/29/ficar-sem-luz-do-sol-faz-mal-e-pode-im
pactar-humor-sono-e-ate-apetite.htm?cmpid=copiaecola

DEFERIDO DEFERIDO

1881 TIMÓTEO JANUÁRIO DA SILVA NETO

A questão é uma cópia da internet com a exclusão de uma alternativa. A questão é facilmente
encontrada na rede mundial de computadores como por exemplo nos links a seguir.
http://soslportuguesa.blogspot.com/2011/06/questoes-sobre-oracoes-subordinadas_22.html
http://www.portuguesconcurso.com/2009/06/oracoes-exercicios-com-gabarito.html
Em uma situação semelhante a essa em Santa Catarina ver link
https://mpsc.mp.br/noticias/processos-seletivos-com-questoes-plagiadas-sao-anulados-apos-recome
ndacao-do-mpsc o  Ministério Público de Santa Catarina orientou: 
"A cópia de questões tão facilmente identificadas na rede mundial de computadores possibilita o
favorecimento de determinados candidatos, colocando, ainda, sob suspeita a imparcialidade na
aplicação das provas. Registra-se que não se tutela, no presente, caso, direito individual de
determinado candidato ou direito autoral, mas sim a lisura do próprio certame, garantindo igualdade
de condições entre os candidatos, o que, por certo, não será alcançado com a reprodução de
questões, mesmo com a indicação da fonte", considera a Promotora de Justiça.
Assim, a ocorrência de plágio em questões de provas aplicadas no Processo Seletivo fere os
princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da
competição e da razoabilidade, importando o plágio em nulidade absoluta do ato.
Cito também a 74/2010 que regulamenta o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelecendo
normas gerais para a realização de concursos públicos na Administração Pública direta e indireta
dos Poderes da União. Essa lei pode ser usada em analogia. A referida lei em seu artigo 60 item 6
diz:

VI – as questões que forem cópias literais de outras já utilizadas em concursos públicos anteriores,
da mesma ou de outra instituição organizadora;

Assim sugiro a anulação da questão.

DEFERIDO DEFERIDO

2430 VAGNER MICHAEL CAVALHERI
A questão número 14 tem apenas o enunciado, sem as opções de alternativas. Uma vez que as
alternativas estão com a numeração da questão 15. Causando confusão ao candidato e induzindo o
mesmo ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

2430 VAGNER MICHAEL CAVALHERI
A questão está incompleta, pois pede para o candidato classificar  epitelios quanto ao número de
camadas, porém, na questão não se apresenta os epitelios, mas sim, apenas as alternativas.
Ficando incompleta, e induzindo ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

2430 VAGNER MICHAEL CAVALHERI
A questão referida apresenta mais alternativas de respostas do que o gabarito apresenta. A questão
tem alternativas a,b,c,d,e, já o gabarito tem a,b,c,d, e este problema confunde o candidato e induz
ao erro.

DEFERIDO DEFERIDO

1447 VALDINEY BARBOSA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a solicito a averiguação da questão objeto deste recurso, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO
VERDE-MT EDITAL 002/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o
seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de
A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Por esse
motivo não coincide com o que está no descrito edital porque a questão de número 5 apresenta
cinco alternativas de A à E, não coincidindo com o que foi exigido no edital por esse motivo peço a
anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO
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1447 VALDINEY BARBOSA SILVA

Ilustríssima banca examinadora a solicito a averiguação da questão objeto deste recurso, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO
VERDE-MT EDITAL 002/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o
seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de
A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Por esse
motivo não coincide com o que está descrito no edital porque a questão de número 6 apresenta
cinco alternativas de A à E, não coincidindo com o que foi exigido no edital por esse motivo peço a
anulação da mesma.

DEFERIDO DEFERIDO

1447 VALDINEY BARBOSA SILVA
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso apresenta apenas o enunciado,
porém a mesma não apresenta alternativa de resposta. Por esse motivo solicito que a questão nº 14
seja anulada. 

DEFERIDO DEFERIDO

954 VALQUIRIA MARIANO TAVARES

Venho por meio deste solicitar respeitosamente que a banca
analise a questão de número 4(quatro) da prova para o cargo de Professor de Língua Portuguesa
pois a mesma continha erro na enumeração ( da opção B pulava para a D e apresentava opção E
sendo que o gabarito só apresenta até a opção D para marcar) o que impossibilitou a marcação
correta da questão no gabarito. Desta forma peço que a questão seja anulada.
Desde já agradeço.

DEFERIDO DEFERIDO

954 VALQUIRIA MARIANO TAVARES

Venho por meio deste solicitar respeitosamente a anulação da questão de número 14( quatorze) da
prova para o cargo de Professor de Língua Portuguesa pois a mesma não apresentava opção de
respostas (opções A,B,C,D),ou seja, só continha o comando da questão.
Desde já agradeço.

DEFERIDO DEFERIDO

954 VALQUIRIA MARIANO TAVARES

Venho por meio deste solicitar respeitosamente que a banca  anule a questão de número 29(vinte e
nove) da prova para o cargo de Professor de Língua Portuguesa por ser impossível a resposta,uma
vez que o comando da questão pedia para marcar a alternativa que apresentasse um "sinônimo do
termo em destaque no parágrafo" sendo que não aparecia nenhum termo em destaque. Não havia
termo sublinhado,em negrito ou com algum tipo de destaque para que nós candidatos soubéssemos
de que termo se tratava.
 Desta forma,por me sentir prejudicada com esse erro na digitação da prova,peço a anulação da
questão acima mencionada.
Desde já agradeço.

DEFERIDO DEFERIDO

57 VANESSA DE JESUS NERI

Questão 5
Solicitação de anulação da questão nº 5, Língua Portuguesa, caderno de provas do ensino médio,
cargo de Técnico Administrativo Educacional – Secretaria.
Na questão 5 não há texto ou frase no enunciado para a resolução da questão, que requer a
marcação da alternativa incorreta, sendo estas:
a)	“um coração, nossas iniciais”, exercem função sintática de objetos diretos. 
A respeito do objeto direto, cabe aclarar que o objeto direto tem a função de completar o sentido de
um verbo transitivo direto. Não consta na alternativa, ou no enunciado, oração completa para que
seja possível realizar a análise quanto a função sintática dos termos  “um coração, nossas iniciais”,
que para exercerem função de objeto direto, deveriam completar o verbo transitivo, que também não
está presente na alternativa A. Sendo impossível realizar qualquer análise.
b)	“noções de biologia e nossas iniciais” exercem a mesma função sintática.
De acordo com o site Norma Culta, a função sintática e cada termo de uma oração é determinada
pela análise sintática, “ Função sintática é o papel que determinada palavra desempenha dentro de
uma oração. A função de cada termo da oração é determinada pela análise sintática. Nesse tipo de
análise, cada termo da oração é estudado de acordo com o sentido e posição que ocupa na oração,
estabelecendo relação com os restantes termos.”(Grifo nosso).
(https://www.normaculta.com.br/funcao-sintatica/)
Assim, não há como determinar a função sintática dos termos “noções de biologia e nossas iniciais”,
pois os mesmos não possuem qualquer sentido, não integram qualquer oração, sendo impossível
detectar a posição ocupada por estes termos nas orações, que não foram disponibilizadas na
alternativa B ou mesmo no enunciado da questão 5. Vale salientar que, conforme salienta o site
Norma Culta, para que ocorra a análise sintática, essencial para determinar a função sintática de um
termo, é necessário analisar os termos da oração, que não foi disponibilizada pela banca.
Além da ausência de informações nas alternativas A e B, também é notória a ausência de oração ou
frase para a realização de análise sintática, que seja capaz de determinar se o pronome Tu é sujeito
do verbo escreve, conforme expressa a alternativa D:
d) Tu é sujeito do verbo escreve.
Ademais, seguindo a conjugação do verbo escrever, que se encontra na terceira pessoa do presente
do indicativo (escreve), ou seja, Ele escreve, não há como o pronome pessoal “Tu” ser sujeito do
verbo escreve, pois haveria um erro de concordância, já que a conjugação correta do verbo é “Tu
escreves”.
Assim, diante da ausência de informações essenciais nas alternativas A, B e D, também dada a
incoerência na conjugação do verbo, denotando que a alternativa D está igualmente incorreta, pois
há mais de uma resposta, a candidata requer a anulação da questão 5.

DEFERIDO DEFERIDO
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57 VANESSA DE JESUS NERI

Questão 10
Solicitação de anulação da questão nº 10, Língua Portuguesa, caderno de provas Ensino Médio,
cargo de Técnico Administrativo Educacional – Secretaria.
A questão nº 10 solicita o preenchimento das lacunas, dando como alternativas: a) meia - bom -
bastantes - anexos; b) meio - bom - bastantes – anexo; c) meia - boa - bastante - anexo; d) meio -
boa - bastante – anexos. Sendo que o gabarito indica como verdadeira a alternativa B.
Segundo o site Nova Escola, a palavra meio é um advérbio que significa "um pouco". É sempre
invariável, ou seja, não flexiona em gênero (não existe no feminino, mesmo quando estiver
relacionado a um substantivo feminino) nem em número (não pode ser passado para o plural).” .
Já sobre a palavra “meia”, a Nova Escola salienta que “ Além do substantivo usado para se referir à
peça de vestuário, "meia" também pode ser um numeral, cujo sentido é de "metade".”
É ainda esclarecedor que o site Nova Escola relata: “Vale lembrar que os 30 minutos são metade de
uma hora (substantivo feminino). Portanto, o segundo "meio" na verdade faz referência a e deve
concordar com a palavra "hora" (...) Em resumo: Meio dia e meia = meio dia (metade do dia) e meia
hora (metade da hora)”.
(https://novaescola.org.br/conteudo/5091/o-correto-e-dizer-meio-dia-e-meia-ou-meio-dia-e-meio#_=_
)
Ante o exposto, na sentença expressa na primeira sentença da questão 10, “ Já são meio-dia e ...”,
apenas a palavra meia pode completar a lacuna. Sendo assim descartadas as alternativas B e D.
Na segunda sentença a banca nos apresenta: “ Percepção é... para solucionar determinados
problemas.”. 
A sentença acima possui uma lacuna que somente pode ser preenchida pelo adjetivo “boa”, visto
que o termo da lacuna qualifica o substantivo feminino “Percepção”. Incorreto é, e não há
concordância, escrever: Percepção é bom para solucionar determinados problemas. 
Assim, as alternativas A, B e D estão incorretas, pois não condizem com o correto preenchimento
das sentenças 1 e 2.
No que diz respeito à sentença “Apesar do grande número de participantes, havia acomodações ...
para as mulheres”, a banca requer o preenchimento da lacuna com a palavra bastante ou bastantes.
O fato é que a palavra bastante pode ser advérbio, adjetivo ou pronome indefinido. No contexto da
frase descrita na terceira sentença, a palavra bastante assume papel de adjetivo, pois tem
significado semelhante a suficientes, sendo fundamental haver concordância. Assim, é correto
escrever que: “Apesar do grande número de participantes, havia acomodações bastantes para as
mulheres”.
A palavra anexo, por sua vez, foi requerida no preenchimento da lacuna da sentença quarta, “Os
envelopes dos assuntos extras seguiram.... às fichas”. 
Cabe aclarar que a palavra anexo sofre flexão em gênero (masculino e feminino) e número (singular
e plural), sendo que apenas não sofre flexão quando se trata da locução “em anexo”, que é
invariável. 
Na sentença supracitada, a palavra anexo deve concordar com os termos que ela faz referência, que
estão no plural e no gênero masculino (Os envelopes...). Logo, o correto é escrever que: “Os
envelopes dos assuntos extras seguiram anexos às fichas.” 
Frente ao exposto, a sequência correta para preenchimento das lacunas das sentenças
apresentadas na questão 10, é: meia – boa – bastantes – anexos. Desta maneira, é possível
concluir que não há alternativa com resposta correta para a questão 10, motivo pelo qual, a questão
deve ser anulada.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1219 VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA
A questão contém cinco opção de resposta, portanto no gabarito existe quatro opção, é uma questão
que induz ao candidato ao erro. 

DEFERIDO DEFERIDO

1219 VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA
A questão quatorze tem somente a pergunta, a opção das alternativas para responder  não tem,
porém no gabarito tinhas as opções mas na prova não.

DEFERIDO DEFERIDO

1219 VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA
A questão tem cinco alternativas para responder, porém no gabarito tem somente quatro opções de
resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

1219 VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA
A questão está com o conteúdo misturado, não tem espaço de uma alternativa para a outra
induzindo o candidato ao erro.

INDEFERID
O

INDEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES
A questão contém alternativa (A;B;D;E), isso prejudicou o candidato o deixando confuso. No
orientativo da prova diz que as alternativa são de A -D. No gabarito também não tem alternativa E. 

DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES Há alternativa de A-E, sendo que não possui alternativa E no gabarito.  DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES Há alternativa de A-E, sendo que não possui alternativa E no gabarito.  DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES
questão plagiada da internet, sem modificações ou reelaboração da questão.
https://brainly.com.br/tarefa/7084289 site do plagio. 

DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES
questão plagiada da internet, sem modificações ou reelaboração da questão.
https://brainly.com.br/tarefa/34109411 site do plagio.

DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES
questão plagiada da internet, sem modificações ou reelaboração da questão.
https://brainly.com.br/tarefa/33385491 site do plagio. 

DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES questão com alternativa de A-E, sendo que no gabarito só tem alternativa de A-D. DEFERIDO DEFERIDO

1966 VANUSA SILVA LOPES

A questão pergunta qual regiões atraem turista em MT exceto: Chapada  dos Guimarães; Nobres;
Bonito; Pantanal.  Está correto a região de Bonito por que não pertence ao estado de MT mais não
está correto colocar o Pantanal por que pertence a região de Poconé  e isso causa confusão e
prejudica o candidato. 

DEFERIDO DEFERIDO

328 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS DUDA
A questão pede a alternativa incorreta, no gabarito esta como letra C, porém, a questão D está
incorreta, pois ela diz que TU é sujeito do verbo ESCREVE, e esta errada pois o sujeito de
ESCREVE é ELE enão Tu. E a questão está toda sem sentido.

DEFERIDO DEFERIDO

328 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS DUDA

Na questão pede para classificar a oração, no gabarito esta como letra D, Oração sem sujeito,
porém na Letra C está: SUJEITO INEXISTENTE, e se uma oração não tem sujeito, logo, o sujeito é
inexistente. Com isso as duas alternativas passam a serem corretas, tendo mais de uma resposta, o
que não pode, pois nas regras está que cada questão tem apenas uma resposta.

DEFERIDO DEFERIDO
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328 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS DUDA

A questão pede para preencher corretamente as lacunas, no gabarito esta como letra B,
MEIO-BOM-BASTANTES-ANEXO, porém, de acordo com o português a resposta seria a lera A,
MEIA-BOM-BASTANTES-ANEXOS, pois JÁ SÃO MEIO DIA E MEIA, é o correto, o que eliminaria a
alternativa B e D, pois 30 minutos se diz: Meia Hora, e não meio. E a palavra Percepção não está
acompanhada de um artigo feminino A, logo, Percepção é BOM, e não BOA, o que elimina a
alternativa C, TENDO COMO CORRETA A ALTERNATIVA (A).

DEFERIDO DEFERIDO

328 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS DUDA

Na questão pede que sobre o texto podemos afirmar. No gabarito está a alternativa D como resposta
correta, que está errada pois o texto não diz que Mato-Grosso não é o maior produtor de algodão
como fala na alternativa, ele diz que Mato grosso é o maior produtor de café, tendo como resposta
correta a alternativa B- O Estado de Mato-Grosso produz comercialmente café catuaí para
exportação em larga escala.

DEFERIDO DEFERIDO

2346 WALDENITA DA COSTA PORTO

A presente questão é anulável, vez que todas a questões deveriam conter alternativas de A a D,
sendo que nesta questão se encontram alternativas de A a E, ou seja, 05 alternativas de resposta, o
que se contrapõe ao item 76 do Edital 02/2020 do Processo Seletivo Simplificado para Provimento
de Cargos do Quadro Pessoal da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, de conhecimento público,
que diz claramente que devem haver 04 alternativas para cada questão, o que pode confundir a
mente do candidato, bem como ser utilizado como forma de privilegiar a outro. E apesar de tal erro
ter sido reportado ao aplicador de sala, não houve a substituição da prova, sequer esta candidata viu
a anotação do acontecimento em ata, o que implica em nova violação do Edital supra, bem como
temerário favorecimento de outro candidato.

De outro lado, verifica-se ainda que a presente questão sequer atende aos requisitos licitatórios para
aplicação das provas exigida pelo Administração, conforme se depreende do item 2.8 Provas,
presente no Termo de Referencia - Anexo 1 do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 046/2020 do
Município de Lucas do Rio Verde-MT, de conhecimento público, vez que neste termo há a exigência
de formulação de questões inéditas e nunca utilizadas em outros processos de seleção, contudo, a
presente questão já fora utilizado em processo seletivo do TRF, podendo inclusive ser localizada no
site: "https://www.passeidireto.com/arquivo/54196423/biblioteca-1393768" e
"http://professorfabianosales.blogspot.com/2011/08/coesao-e-coerencia-simulado_06.html", 

Este último sendo pagina de web criada em 2011, sendo tal passível ainda as sanções
administrativas e criminais de estilo.

Portanto completamente nula/anulável a questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

2346 WALDENITA DA COSTA PORTO

A presente questão é anulável, vez que todas a questões deveriam conter alternativas de A a D,
sendo que nesta questão se encontram alternativas de A a E, ou seja, 05 alternativas de resposta, o
que se contrapõe ao item 76 do Edital 02/2020 do Processo Seletivo Simplificado para Provimento
de Cargos do Quadro Pessoal da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, de conhecimento público,
que diz claramente que devem haver 04 alternativas para cada questão, o que pode confundir a
mente do candidato, bem como ser utilizado como forma de privilegiar a outrem. E apesar de tal erro
ter sido reportado ao aplicador de sala, não houve a substituição da prova, sequer esta candidata viu
a anotação do acontecimento em ata, o que implica em nova violação do Edital supra, bem como
temerário favorecimento de outro candidato.

De outro lado, verifica-se ainda que a presente questão sequer atende aos requisitos licitatórios para
aplicação das provas exigida pela Administração, conforme se depreende do item 2.8 Provas,
presente no Termo de Referencia - Anexo 1 do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 046/2020,
também de conhecimento público, vez que neste termo há a exigência de formulação de questões
inéditas e nunca utilizadas em outros processos de seleção, contudo, a presente questão já fora
utilizado em processo seletivo da FESP, podendo inclusive ser localizada no site:
"https://www.stoodi.com.br/exercicios/fesp/outros/questao/fesp-lembro-me-de-que-ele-so-usava-cami
sas-brancas-a/" e
"http://professorfabianosales.blogspot.com/2011/08/coesao-e-coerencia-simulado_06.html", 

Este último sendo pagina de web criada/modificada em 2013, sendo tal, passível ainda as sanções
administrativas e criminais de estilo.

Portanto completamente nula/anulável a questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

2346 WALDENITA DA COSTA PORTO

A presente questão é anulável, vez que todas a questões deveriam conter alternativas de A a D,
sendo que nesta questão se encontram alternativas de A a E, ou seja, 05 alternativas de resposta, o
que se contrapõe ao item 76 do Edital 02/2020 do Processo Seletivo Simplificado para Provimento
de Cargos do Quadro Pessoal da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, de conhecimento público,
que diz claramente que devem haver 04 alternativas para cada questão, o que pode confundir a
mente do candidato, bem como ser utilizado como forma de privilegiar a outrem. E apesar de tal erro
ter sido reportado ao aplicador de sala, não houve a substituição da prova, sequer esta candidata viu
a anotação do acontecimento em ata, o que implica em nova violação do Edital supra, bem como
temerário favorecimento de outro candidato.

De outro lado, verifica-se ainda que a presente questão sequer atende aos requisitos licitatórios para
aplicação das provas exigida pela Administração, conforme se depreende do item 2.8 Provas,
presente no Termo de Referencia - Anexo 1 do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 046/2020,
também de conhecimento público, vez que neste termo há a exigência de formulação de questões
inéditas e nunca utilizadas em outros processos de seleção, contudo, a presente questão já fora
utilizado em processo seletivo da FUVEST, podendo inclusive ser localizada no site:
"http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Educa-PE_EnsinoM%C3%A9dio_3%C2%BAano_Portugu%C3%
AAs_Semana%206.pdf". 

Sendo tal ato, passível ainda as sanções administrativas e criminais.

Portanto completamente nula/anulável a questão. 

DEFERIDO DEFERIDO
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2346 WALDENITA DA COSTA PORTO

A presente questão é anulável, vez que todas a questões deveriam conter alternativas de A a D,
sendo que esta contem A,B,D,E, o que pode levar ao confundir o candidato no momento da
marcação do cartão resposta, vez que este também continha, de forma equivocada tinha respostas
de A a E. E apesar de tal erro ter sido reportado ao aplicador de sala, não houve a substituição da
prova, sequer esta candidata viu a anotação do acontecimento em ata, o que implica em nova
violação do Edital supra, bem como temerário favorecimento de outro candidato.

De outro lado, verifica-se ainda que a presente questão sequer atende aos requisitos licitatórios para
aplicação das provas exigida pela Administração, conforme se depreende do item 2.8 Provas,
presente no Termo de Referencia - Anexo 1 do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 046/2020,
também de conhecimento público, vez que neste termo há a exigência de formulação de questões
inéditas e nunca utilizadas em outros processos de seleção, contudo, a presente questão já fora
utilizado em processo seletivo da FUVEST, podendo inclusive ser localizada no site:
"http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Educa-PE_EnsinoM%C3%A9dio_3%C2%BAano_Portugu%C3%
AAs_Semana%206.pdf". 

Sendo tal ato, passível ainda as sanções administrativas e criminais.

Portanto completamente nula/anulável a questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

2346 WALDENITA DA COSTA PORTO

A presente questão é anulável, vez que todas a questões deveriam conter alternativas de A a D,
sendo que esta contem A,B,D,E, o que pode levar ao confundir o candidato no momento da
marcação do cartão resposta, vez que este também continha, de forma equivocada tinha respostas
de A a E. E apesar de tal erro ter sido reportado ao aplicador de sala, não houve a substituição da
prova, sequer esta candidata viu a anotação do acontecimento em ata, o que implica em nova
violação do Edital supra, bem como temerário favorecimento de outro candidato.

De outro lado, verifica-se ainda que a presente questão sequer atende aos requisitos licitatórios para
aplicação das provas exigida pela Administração, conforme se depreende do item 2.8 Provas,
presente no Termo de Referencia - Anexo 1 do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 046/2020,
também de conhecimento público, vez que neste termo há a exigência de formulação de questões
inéditas e nunca utilizadas em outros processos de seleção, contudo, a presente questão já fora
utilizado em processo seletivo da FUVEST, podendo inclusive ser localizada no site:
"http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Educa-PE_EnsinoM%C3%A9dio_3%C2%BAano_Portugu%C3%
AAs_Semana%206.pdf". 

Sendo tal ato, passível ainda as sanções administrativas e criminais.

Portanto completamente nula/anulável a questão. 

DEFERIDO DEFERIDO

2346 WALDENITA DA COSTA PORTO

A presente questão é anulável, vez que todas a questões deveriam conter alternativas de A a D,
sendo que nesta questão não há qualquer alternativa a ser marcada, o que se contrapõe ao item 76
do Edital 02/2020 do Processo Seletivo Simplificado para Provimento de Cargos do Quadro Pessoal
da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, de conhecimento público, que diz claramente que devem
haver 04 alternativas para cada questão, o que pode confundir a mente do candidato, bem como ser
utilizado como forma de privilegiar a outrem. E apesar de tal erro ter sido reportado ao aplicador de
sala, não houve a substituição da prova, sequer esta candidata viu a anotação do acontecimento em
ata, o que implica em nova violação do Edital supra, bem como temerário favorecimento de outro
candidato.

DEFERIDO DEFERIDO

2346 WALDENITA DA COSTA PORTO
A presente questão é anulável, vez que as alternativas, correspondem a alternativa quatorze, não
estando nenhuma delas corretas.

DEFERIDO DEFERIDO

1949 WESLENE DA SILVA SANTOS A questão 3 apresenta alternativa de A à E DEFERIDO DEFERIDO

1949 WESLENE DA SILVA SANTOS
A questão 4,apresenta alternativa de A à E

As questões 3, 4, 5, 6, e 10 todas apresentam alternativas de A à E. 
DEFERIDO DEFERIDO

1949 WESLENE DA SILVA SANTOS

A questão 4,apresenta alternativa de A à E

As questões 3, 4, 5, 6, e 10 todas apresentam alternativas de A à E. 

A questão 14 não constatou as alternativas na prova. 

DEFERIDO DEFERIDO

2436 WILDEIJANE MARIA DE ARAUJO MACEDO LEITE
A referida questão cita orações para avaliação da função sintática, mas não há contexto ou texto de
referência para análise.

DEFERIDO DEFERIDO

273 YASNAYA DELFINO DE FRANÇA

QUESTÃO 3; 4; 5; 6 DE LÍNGUA PORTUGUESA:
Ilustríssima banca examinadora as questões objetos deste recurso devem ser anuladas, pois no
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE
VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO
VERDE-MT EDITAL 02/2020 a  banca examinadora descreve no CAPITULO VIII, linha 76 o
seguinte: A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 (quatro alternativas de
A à D ) para resposta, sendo que apenas 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Com o que
não se pode concordar porque a questão de número três, quatro, cinco e seis está com 5 (cinco
alternativas de A à E), que não coincide com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a
anulação das mesmas, além do mais no gabarito as alternativas tinham somente ate a letra "d".

DEFERIDO DEFERIDO

273 YASNAYA DELFINO DE FRANÇA

QUESTÃO 14
Ilustríssima banca examinadora a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois na pergunta
de numero quatorze não há nenhuma alternativa na prova para ser escolhida, onde que não coincide
com o requisito exigido no edital por esse motivo peço a anulação da mesma.
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RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR 

21 YEDA CAMPOS FERNANDES

Ilustres examinadores,
Venho através deste solicitar a anulação da questão, pois a mesma está com erro de digitação com
a letra E, sendo que no gabarito tem até a letra D, portanto peço a anulação da questão pois com
isso ficou confuso na realização da prova.
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21 YEDA CAMPOS FERNANDES

Ilustres examinadores,
Venho através deste solicitar a anulação da questão, pois a mesma está com erro de digitação com
a letra E, sendo que no gabarito tem até a letra D, portanto peço a anulação da questão pois com
isso ficou confuso na realização da prova devido um erro  grave na referida questão.
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21 YEDA CAMPOS FERNANDES

Ilustres examinadores,
Venho através deste solicitar a anulação da questão, pois a mesma está com erro de digitação com
a letra E, sendo que no gabarito tem até a letra D, portanto peço a anulação da questão pois com
isso ficou confuso na realização da prova devido um erro  grave na referida questão.
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21 YEDA CAMPOS FERNANDES

Ilustres examinadores,
Venho através deste solicitar a anulação da questão, pois a mesma está com erro de digitação com
a letra E, sendo que no gabarito tem até a letra D, portanto peço a anulação da questão pois com
isso ficou confuso na realização da prova devido um erro  grave na referida questão.
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21 YEDA CAMPOS FERNANDES

Ilustres examinadores,
Venho através deste solicitar a anulação da questão, pois a mesma está com erro de digitação,
sendo que não tem alternativas para resposta. Portanto peço a anulação da questão devido o
candidato em detrimento disso, não ter opção de resposta.

DEFERIDO DEFERIDO

21 YEDA CAMPOS FERNANDES

Ilustres examinadores,
Venho através deste solicitar a anulação da questão, pois a mesma está com erro de digitação nas
alternativas e ainda, erro de concordância na alternativa correta segundo o gabarito preliminar, com
isso prejudicando o candidato na hora de responder. Sendo assim, segue justificativa em anexo.

O aluno precisa sentir segurança em relação ao trabalho desenvolvido pela escola e seus
colaboradores, para que produza resultados satisfatórios. Através de aulas bem elaboradas e
trabalhadas, seguidas de uma avaliação moldada de acordo com os PCN’s esse sucesso será
alcançado.

Ao construir uma avaliação sobre determinado conteúdo, tenha certeza de que ela:

&#61656; Seja uma ferramenta capaz de permitir com que o aluno saiba analisar os avanços e
dificuldades envolvendo o conteúdo;

&#61656; Promova a integralização entre o ensino e a aprendizagem;

&#61656; Seja uma verificadora do nível de conhecimento que o estudante detém;

&#61656; Possua questões que possam ser respondidas através da relação entre os conteúdos
estudados e acontecimentos cotidianos;

&#61656; Apresente questões discursivas capazes de permitir ao aluno dispor suas ideias em prol
do tema apresentado;

&#61656; Envolva questões de múltipla escolha, pois permitem ao aluno comparar afirmações na
busca pelo acerto.

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-avaliacao-acordo-com-os-pcns.htm#:~:t
ext=O%20aluno%20precisa%20sentir%20seguran%C3%A7a,PCNs%20esse%20sucesso%20ser%
C3%A1%20alcan%C3%A7ado.
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