PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSOS DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL
INSCRIÇÃO

6160

20

NOME

DETALHES

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES

prezados examinadores, em que pese os argumentos da banca refutando o recurso hora interposto da
questão numero 19 na qual foi dada a alternativa letra D como a alternativa correta, reforço os meus
argumentos que a questão não dispôs em suas alternativas a resposta correta, pois afirma no seu item
III da questão que algumas cidades do estado de mato grosso, como CHAPADA DOS GUIMARÃES e
SERRA DO MONTE CRISTO, tem predominância do clima subtropical e suas médias anuais não passa
dos dezessete graus centígrados,e esse item foi dado como verdadeiro, após verificar dados do site
oficial do estado www.mt.gov.br/geografia que consta:
Mato Grosso é um estado de clima variado. Sua capital, Cuiabá, é uma das cidades mais quentes do
Brasil, com temperatura média que gira em torno de 24°C e não raro bate os 40º. Mas há 60
quilômetros, em Chapada dos Guimarães, o clima já muda completamente. É mais ameno, com ventos
diurnos e noites frias. Chapada já registrou temperaturas negativas, fato nunca ocorrido em Cuiabá.
O estado de Mato Grosso apresenta sensível variedade de climas. Prevalece o tropical super-úmido de
monção, com elevada temperatura média anual, superior a 24º C e alta pluviosidade (2.000mm anuais);
e o tropical, com chuvas de verão e inverno seco, caracterizado por médias de 23°C no planalto. A
pluviosidade é alta também nesse clima: excede a média anual de 1.500mm.
Fonte: Embrapa e IBGE
E também no site do INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA www.inmet.gov.br .Que corrobora
com o entendimento. Não constando em nenhum instituto de pesquisa, ou site oficiais que traga o
entendimento da prevalência desse tipo climático nessa região.O estado possui localidades com clima
mais ameno sobretudo ainda sendo caracterizado como clima tropical.
Desta forma reitero meus argumentos para que a nobre banca anule a questão numero 19, pois o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso#Clima, apesar de ser um site de busca e pesquisa não possui
embasamento cientifico para fundamentar a aludida questão.

ANTONINO COSTA DE CASTRO

venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O Recurso do candidato já
foi analisando na etapa do parecer dos recursos sobre a
divulgação do gabarito preliminar.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

Desde já agradeço

20

ANTONINO COSTA DE CASTRO

venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

Desde já agradeço

RESPOSTA
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RECURSOS

20

ANTONINO COSTA DE CASTRO

venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O candidato formulou o
recurso, fora do prazo (intempestivo), conforme Anexo I
(Cronograma), do Edital de Concurso Público nº 001/2017,
os dias 05/12/2017 e 06/12/2017, foi o prazo para recursos
sobre a divulgação dos gabaritos das provas escritas e
objetivas, o que não foi realizado pelo candidato.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, de 22 de novembro de
2017, no item II, alterou o item 5.1.1 do Edital de Concurso
001.2017, que passou a vigorar da seguinte forma: 5.1.1.
Português &ndash; 10 questões &ndash; 2,50 pontos por
questão &ndash; 25 pontos; Matemática &ndash; 05
questões &ndash; 2,50 pontos por questão &ndash; 10
pontos; Conhecimentos Gerais &ndash; 10 questões
&ndash; 2,00 pontos por questão &ndash; 20 pontos;
Específica &ndash; 15 questões &ndash; 3,00 pontos por
questão &ndash; 45 pontos; que totalizam: 100 pontos. A
alteração foi realizada tendo que vista que a pontuação
prevista estava superior aos 100 pontos previsto no item
5.1.2 do Edital de Concurso Público. &ldquo;As Provas
escritas e objetivas, serão avaliadas na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos&rdquo;.

Desde já agradeço

20

ANTONINO COSTA DE CASTRO

Venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

Desde já agradeço

SENHOR EXAMINADOR
FAVOR VERIFICAR A QUESTÃO 23 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
AONDE A RESPOSTA SEGUNDO O GABARITO É A (B) A MENOR
SEGUNDO PESQUISA FEITA VIA INTERNET A RESPOSTA CERTA É A SEGUNDA MENOR, SENDO
ASSIM NEM UMA DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PELO GABARITO ESTÃO CORRETAS
5790

DAVID PAULO CORREIA DA SILVA
Com uma área de 1 606 403,506 km²[5], o Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil em
superfície territorial, superada apenas pela Região Norte, sendo um pouco maior que a área do estado
do Amazonas ou da Região Nordeste. Por outro lado, é a região menos populosa e possui a segunda
menor densidade populacional. Por esse motivo, apresenta algumas concentrações urbanas e grandes
vazios demográficos.

5790

DAVID PAULO CORREIA DA SILVA

SENHOR EXAMINADOR
ESSA QUESTÃO EU EU ERREI QUERO RESSALTAR A QUESTÃO DA NOTA DE CONHECIMENTO
ESPECIFICO EU ACERTEI 11 QUESTÕES E CADA QUESTÃO VALE 3,5 PONTOS MINHA NOTA É
38,50 MAS ESTA COMO 33,00 FAVOR VERIFICAR. OBRIGADO
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5790

2170

3110

DAVID PAULO CORREIA DA SILVA

MARIA CARDOSO DOS SANTOS

MATEUS BATISTA MOREIRA JUNIOR

SENHOR EXAMINADOR;
MINHA NOTA NA PROVA PRATICA ESTA 20,00, MAS EU GOSTARIA DE SABER POR QUAL
MOTIVO SAI COM ESSA NOTA DE 20,00, POIS NO DIA DA PRATICA QUANDO FOI EFETIVADA A
PROVA JUNTAMENTE COM MEUS COLEGAS EU TENHO CERTEZA QUE SAI MELHOR POIS
SOMENTE 2 COLEGAS CONSEGUIRAM EFETIVAR O TESTE PONTUANDO TODOS OS PONTOS
QUE ERA PRA SER FEITO, PASSAR ESCARIFICADOR, A LAMINA DE VOLTA E TIRAR LAMINA,
VALE APENA RESSALTAR QUE OS OUTRO 7 CANDIDATOS NÃO TIRAM A LAMINA, POIS NÃO
SABIAM FAZER O MESMO PROCEDIMENTO, NO MEU CASO EU TIREI A LAMINA MAIS DE
METADE AI NÃO EFETUANDO O PROCESSO COMPLETO POR CAUSA DO TEMPO QUE O
EXAMINADOR PASSOU QUE FOI MUITO CURTO, MEUS COLEGAS QUE FICARAM EM PRIMEIRO
TAMBÉM PASSARAM DO TEMPO QUE ERA DOIS MINUTOS, PELOS COMENTÁRIOS DAS
PESSOAS QUE ESTAVAM NO LUGAR DA PROVA EU FIQUEI EM TERCEIRO LUGAR MAS NA
MINHA NOTA FIQUEI EM ULTIMO "FAVOR REAVALIAR A MINHA NOTA

De acordo com a resposta estabelecida pela empresa, que tem como normativa de seu edital no linear
8.Dos Resultados e Recursos, não condiz com a resposta que o mesmo publicou perante o recurso
realizado, já que no artigo 8.11 resulta em anulação e não correção da questão.
Houve um equivoco por parte da empresa que prezo,na qual me habilitei para realizar este concurso,
peço imediatamente a correção deste equivoco, e que o item que foi corrigido, que a pontuação seja
atribuido a todos os candidatos.

Conforme o item 5.1.1 do edital complementar nº 001 ao edital de concurso público nº 001/2017 é
aplicado a distribuição de questões entre as seguintes disciplinas e pesos:
-Português 10 questões com peso 2,5;
-Matemática 5 questões com peso 2,0;
-Conhecimentos Gerais com peso 2,0;
-Conhecimento específicos 3,5.
Desta maneira, solicito a revisão do cálculo de pontuação, visto que conforme espelho da folha de
resposta disponibilizado na área do candidato e gabarito disponibilizado no edital complementar 007,
totalizam-se 09 questões de Conhecimento específico acertadas. Atribuindo-se o peso 3,5 a cada
questão, totalizam-se 31,50 pontos de Conhecimentos Específicos. Sendo assim, a pontuação total do
concurso deve ser 65,50, com a atribuição de prova de títulos acrescenta-se 1,5 que totaliza-se 67,00.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O Candidato ao realizar o
teste não conseguiu levantar a lâmina da máquina, bem
como na execução da tarefa foi parcial e não realizou de
maneira correta e satisfatória a operação da máquina.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, de 22 de novembro de
2017, no item II, alterou o item 5.1.1 do Edital de Concurso
001.2017, que passou a vigorar da seguinte forma: 5.1.1.
Português &ndash; 10 questões &ndash; 2,50 pontos por
questão &ndash; 25 pontos; Matemática &ndash; 05
questões &ndash; 2,50 pontos por questão &ndash; 10
pontos; Conhecimentos Gerais &ndash; 10 questões
&ndash; 2,00 pontos por questão &ndash; 20 pontos;
Específica &ndash; 15 questões &ndash; 3,00 pontos por
questão &ndash; 45 pontos; que totalizam: 100 pontos. A
alteração foi realizada tendo que vista que a pontuação
prevista estava superior aos 100 pontos previsto no item
5.1.2 do Edital de Concurso Público. &ldquo;As Provas
escritas e objetivas, serão avaliadas na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos&rdquo;.
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A banca indeferiu o recurso da questão 19 requerido por mim utilizando a fonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso#Clima, entretanto a fonte utilizada pela banca é uma fonte
editável e não é referenciada, além disso qualquer usuário pode acrescentar informações no site
através da aba “Editar”. Exemplo disso é a alteração feita no próprio trecho utilizado para indeferir o
recurso requerido. O trecho está no site https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso#Clima na seção
Clima.
Onde lia-se “Já em lugares elevados, como a Chapada dos Guimarães e a Serra do Monte Cristo, o
clima é subtropical e a média anual não passa dos dezessete graus centígrados, podendo chegar
bruscamente a zero grau centígrado.”
Após a substituição se lê “Já em lugares elevados, como a Chapada dos Guimarães e a Serra do
Monte Cristo, o clima é subtropical e a média anual não passa dos dezessete graus centígrados,
podendo chegar bruscamente a zero grau centígrado. Porém, os dados climáticos obtidos em Chapada
dos Guimarães não comprovam essa temperatura mínima. Temperatura média anual de Chapada dos
Guimarães é de 24° C, maior máximo 40°C, e menor 0°C. C[8].”
[8] FERREIRA, João Carlos Vicente (1997). Mato Grosso e Seus Municípios. Cuiabá: Buriti. 336
páginas
Observa-se que qualquer informação pode ser inserida no site. No caso da informação adicionada foi
referenciada.
Com isso, configura ERRO MATERIAL item 8.8. que consta no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2017, sendo assim o recurso é passível de revisão.
Reitero que a afirmação III da questão 19 difere bibliografia e de sites consultado sobre o tema.
João Carlos Vicente Ferreira, afirma em seu livro Mato Grosso e seus Municípios na página 336 .
A seguinte consideração sobre o clima de Chapada dos Guimarães: ‘“Clima- Tropical quente e
sub-úmido. Precipitação média anual de 1.500mm, com intensidade nos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro. Temperatura média anual de 24° C, maior máximo 40°C, e menor 0°C’ .
Ferreira, João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus municípios. Cuiabá : Editora Buriti, [1997]
3530

MAURO SÉRGIO OLARTECHEA ABREU

Outro autor que corrobora com essa afirmação é Simone Schreiner, afirma em sua dissertação com
tema sobre o Clima e altitude em cidades tropicais: o exemplo de Chapada dos Guimarães e uma
comparação com Cuiabá MT.
“Conforme Bordest (2007) na região do Planalto dos Guimarães, onde se localiza a cidade de Chapada
dos Guimarães, tem-se a influência do aquífero Guarani. Merece destaque também o escoamento
superficial e as águas subterrâneas. Este último que fornece água para o abastecimento público da
cidade de Chapada dos Guimarães.
A caracterização climática em escala regional que essa região pertence segundo Sette (2005), são os
climas predominantes no Domínio do Cerrado os Tropicais Megatérmico e o Mesotérmico. A
temperatura média anual fica em torno de 22 a 23 ºC, as máximas absolutas mensais não variam muito
ao longo dos meses do ano, podendo chegar a mais de 40ºC. Já as mínimas absolutas mensais variam
bastante, atingindo valores próximos a zero, nos meses de Maio a julho.”
Schreiner, Simone
Clima e altitude em cidades tropicais: o exemplo de Chapada dos Guimarães e uma comparação com
Cuiabá MT /Simone Schreiner.–2009.
http://www.geografiaufmt.com.br/index.php/biblioteca-dissertacoes/send/30-dissertacoes/200-clima-e-alt
itude-em-cidades-tropicais-o-exemplo-de-chapada-dos-guimaraes-e-uma-comparacao-com-cuiaba-mt
Essa afirmação também consta no site da Prefeitura de Chapada dos Guimarães que tem como fonte:
portalmatogrosso.
A seguinte consideração sobre o clima de Chapada dos Guimarães: ‘“Clima- Tropical quente e
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sub-úmido. Precipitação média anual de 1.500mm, com intensidade nos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro. Temperatura média anual de 24° C, maior máximo 40°C, e menor 0°C’ .
Prefeitura de Chapada dos Guimarães
http://www.chapadadosguimaraes.mt.gov.br/a-prefeitura/demografia
Observa-se que a temperatura média anual de Chapada dos Guimarães está entre 22 a 24 °C, sendo
superior aos 17°C afirmados na alternativa III.
Com isso vemos que afirmação III também está errado como a afirmação I Assim sendo, solicito a
ALTERAÇÃO no gabarito de alternativa (D) “Apenas I, está errada” para a (E) “Apenas os itens I e III
estão errados”. da Questão 19. Peço ao(s) senhor(es) que sejam avaliadas as ponderações que está
apresentado.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Recurso já devidamente
analisado na etapa de recursos sobre os Recursos sobre a
divulgação do Gabarito da Prova Objetiva. Mas, foi feito
nova análise e mantém-se a resposta já divulgada.
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600

40

SIDNEY ALVES DE JESUS

VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA

peço aos organizadores da prova que me mostrem o meu cartao resposta com as questoes que eu
marquei,pois trouxe a prova e nela consta que eu acertei 08 questoes de conhecimentos especificos
sao elas 27:c 30:d 31:c 32:c 33:b 36:c 39:c 40:b desde ja agradeço a atencao

Venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. O
candidato na questão 31, marcou a alternativa "A". O
cartão resposta encontra-se disponível na área do
candidato - acessar com login e senha - concurso
correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: Tendo sido realizada
análise do cartão resposta do candidato, foi confirmada a
pontuação anteriormente divulgada no resultado parcial. As
questões anuladas foram somadas como e computadas na
nota do candidato, conforme item 8.11 do Edital de
Concurso Público nº 001/2017. &ldquo;Se do exame de
recursos resultar anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido&rdquo;. O cartão resposta encontra-se disponível
na área do candidato - acessar com login e senha concurso correspondente, para sua própria conferência.

Desde já agradeço.

40

VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA

Venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

Desde já agradeço.

40

VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA

Venho por meio deste solicitar aos senhores da banca organizadora deste concurso uma respostas
sobre as questões anuladas, se as mesmas valem ponto na somatória da classificação final , e peço
aos senhores uma nova correção do meu gabarito.

Desde já agradeço.
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3640

VALQUIRIA DE SOUZA NEVES ALMEIDA

Bom dia... fiz o concurso em Santo Antonio do Leste e acertei 7 questões cujo as quais que estão de
acordo com a correção do gabarito lançado foram, 27,33,35, 36, 37, 38, 39 na área da especifica
multiplicada por 3.5 daria 24.5 pontos, mas no resultado que foi lançado consta que fiz 21 pontos,
aguardo resposta.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, de 22 de novembro de
2017, no item II, alterou o item 5.1.1 do Edital de Concurso
001.2017, que passou a vigorar da seguinte forma: 5.1.1.
Português &ndash; 10 questões &ndash; 2,50 pontos por
questão &ndash; 25 pontos; Matemática &ndash; 05
questões &ndash; 2,50 pontos por questão &ndash; 10
pontos; Conhecimentos Gerais &ndash; 10 questões
&ndash; 2,00 pontos por questão &ndash; 20 pontos;
Específica &ndash; 15 questões &ndash; 3,00 pontos por
questão &ndash; 45 pontos; que totalizam: 100 pontos. A
alteração foi realizada tendo que vista que a pontuação
prevista estava superior aos 100 pontos previsto no item
5.1.2 do Edital de Concurso Público. &ldquo;As Provas
escritas e objetivas, serão avaliadas na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos&rdquo;.

IMPROCEDENTE

O candidato formulou o recurso, fora do prazo
(intempestivo), conforme Anexo I (Cronograma), do Edital
de Concurso Público nº 001/2017, os dias 05/12/2017 e
06/12/2017, foi o prazo para recursos sobre a divulgação
dos gabaritos das provas escritas e objetivas, o que não foi
realizado pelo candidato.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O candidato formulou o
recurso, fora do prazo (intempestivo), conforme Anexo I
(Cronograma), do Edital de Concurso Público nº 001/2017,
os dias 05/12/2017 e 06/12/2017, foi o prazo para recursos
sobre a divulgação dos gabaritos das provas escritas e
objetivas, o que não foi realizado pelo candidato.

A questão referida tem como enunciado o seguinte:
Conhecendo-se os instrumentais odontológicos e seu respectivos usos, que um Hollemback é :

3470

VERONICE DE SOUZA

A resposta teve como alternativa certa a letra ( c ). Citando que e um instrumental apropriado para
insersão de material pastoso, na cavidade do dente.
No entanto o instrumento citado tem como principal uso, ESCULPIR e não de inserir.
Diante disso solicito a banca examinadora que seja anulada essa questão.
A questão referida tem como enunciado o seguinte:
Conhecendo-se os instrumentais odontológicos e seu respectivos usos, que um Hollemback é :

3470

VERONICE DE SOUZA

A resposta teve como alternativa certa a letra ( c ). Citando que e um instrumental apropriado para
insersão de material pastoso, na cavidade do dente.
No entanto o instrumento citado tem como principal uso, ESCULPIR e não de inserir.
Diante disso solicito a banca examinadora que seja anulada essa questão.
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3470

3470

1740

VERONICE DE SOUZA

VERONICE DE SOUZA

WANDERSON VILELA NEVES SIQUEIRA

Examinando o resultado do CONCURSO PÚBLICO - 001/2017 de Santo Antonio do Leste, solicito a
Banca Examinadora que realize nova correção em meu cartão resposta. Tendo em vista que tive 10
acertos, sendo que; cada questão tem peso individual de 3,5 resultando numa finalização de 35 pontos
finais.E não 30 como foi divulgado.

Observações: Examinando o resultado do CONCURSO PÚBLICO - 001/2017 de Santo Antonio do
Leste, solicito a Banca Examinadora que realize nova correção em meu cartão resposta. Tendo em
vista que tive 10 acertos, sendo que; cada questão tem peso individual de 3,5 resultando numa
finalização de 35 pontos finais.E não 30 como foi divulgado.

A pontuação atribuída para as questões da prova específica de engenheiro civil difere do edital, tal
como consta no 5.1.1 do mesmo, sendo 3,50 pontos por questão.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, de 22 de novembro de
2017, no item II, alterou o item 5.1.1 do Edital de Concurso
001.2017, que passou a vigorar da seguinte forma: 5.1.1.
Português &ndash; 10 questões &ndash; 2,50 pontos por
questão &ndash; 25 pontos; Matemática &ndash; 05
questões &ndash; 2,50 pontos por questão &ndash; 10
pontos; Conhecimentos Gerais &ndash; 10 questões
&ndash; 2,00 pontos por questão &ndash; 20 pontos;
Específica &ndash; 15 questões &ndash; 3,00 pontos por
questão &ndash; 45 pontos; que totalizam: 100 pontos. A
alteração foi realizada tendo que vista que a pontuação
prevista estava superior aos 100 pontos previsto no item
5.1.2 do Edital de Concurso Público. &ldquo;As Provas
escritas e objetivas, serão avaliadas na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos&rdquo;.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, de 22 de novembro de
2017, no item II, alterou o item 5.1.1 do Edital de Concurso
001.2017, que passou a vigorar da seguinte forma: 5.1.1.
Português &ndash; 10 questões &ndash; 2,50 pontos por
questão &ndash; 25 pontos; Matemática &ndash; 05
questões &ndash; 2,50 pontos por questão &ndash; 10
pontos; Conhecimentos Gerais &ndash; 10 questões
&ndash; 2,00 pontos por questão &ndash; 20 pontos;
Específica &ndash; 15 questões &ndash; 3,00 pontos por
questão &ndash; 45 pontos; que totalizam: 100 pontos. A
alteração foi realizada tendo que vista que a pontuação
prevista estava superior aos 100 pontos previsto no item
5.1.2 do Edital de Concurso Público. &ldquo;As Provas
escritas e objetivas, serão avaliadas na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos&rdquo;.

IMPROCEDENTE

RECURSO IMPROCEDENTE: O EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 004 AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, de 22 de novembro de
2017, no item II, alterou o item 5.1.1 do Edital de Concurso
001.2017, que passou a vigorar da seguinte forma: 5.1.1.
Português &ndash; 10 questões &ndash; 2,50 pontos por
questão &ndash; 25 pontos; Matemática &ndash; 05
questões &ndash; 2,50 pontos por questão &ndash; 10
pontos; Conhecimentos Gerais &ndash; 10 questões
&ndash; 2,00 pontos por questão &ndash; 20 pontos;
Específica &ndash; 15 questões &ndash; 3,00 pontos por
questão &ndash; 45 pontos; que totalizam: 100 pontos. A
alteração foi realizada tendo que vista que a pontuação
prevista estava superior aos 100 pontos previsto no item
5.1.2 do Edital de Concurso Público. &ldquo;As Provas
escritas e objetivas, serão avaliadas na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos&rdquo;.
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