CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
NOME

ADRIEL SALLES FOGAÇA

SITUAÇÃO

DEFERIDO

VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

QUESTÃO

30

DETALHES
A questão cita que o Brasil possui 12 regiões hidrográficas, e qual delas tem maior possibilidade de
navegação: a bacia amazônica que inclui o rio Amazonas tem mais de 7 mil afluentes, e possui 25 mil
quilômetros de vias navegáveis. De sua área total, cerca de 3,89 milhões de km² encontram-se no
Brasil, ou seja 45% do país, abrangendo os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Pará e
Amapá. Em Contraponto a Bacia do rio São Francisco tem uma área de 641.000 km² e possui um
comprimento de 2.830 km e o rio São Francisco é navegável em 1.371 quilômetros, entre Pirapora e
Juazeiro/Petrolina. Diante dessas informações, o gabarito correto seria a Bacia Amazônica.

RESPOSTA

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "A".

Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_S%C3%A3o_Francisco
Gabarito da banca examinadora letra C.
Gabarito conforme Wikipédia letra: B (22 de março).
Gabarito conforme noticia no G1: B (22 de março).

ANDREA KAROLINE SILVA NERY MOREIRA

DEFERIDO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

30

Fonte Bibliográfica 01:
O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da
resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993, declarando todo o dia "22 de Março" de cada ano
como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de 1993, de acordo com as
recomendações da Conferência.
Dia Mundial da Água – Wikipédia.
Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Mundial_da_%C3%81gua
Fonte Bibliográfica 02:
Dia Mundial da Água é celebrado com palestra e peça de teatro em Juiz de Fora
Link:
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/03/21/dia-mundial-da-agua-e-celebrado-com-palestr
a-e-peca-de-teatro-em-juiz-de-fora.ghtml

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.
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RECURSOS

Olá Senhores(as),
A questão 27 trás como gabarito como alternativa B, porém ela faz referencia ao termo LIMITE
TERRITORIAIS, O CORRETO NÃO SERIA DIVISA? Veja as justificativa abaixo:
Justificativa 01: ografia-mgf.blogspot.com
Limite é usada para designar a separação de municípios, por exemplo: o limite entre São Miguel do
Iguaçu e Medianeira. Observem que nosso município também faz fronteira com a Argentina. -Divisa é
usada para a separação de Estados, por exemplo: a divisa entre Paraná e São Paulo.1 de mai de 2014
Link: https://emmnuel-sheila.blogspot.com/2014/05/o-que-e-limite-divisa-e-fronteira.html
ANDREA KAROLINE SILVA NERY MOREIRA

IMPROCEDENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

27

Justificativa 02:
DIFERENÇA ENTRE LIMITE E FRONTEIRA
Limite: esse termo é usado para indicar a separação de dois municípios, como o limite entre o município
de São Paulo (capital) e o município de Guarulhos;
Divisa: esse termo é empregado para apontar a delimitação de dois estados, como a divisa entre os
estados de Goiás e Minas Gerais;
Fronteira: esse termo é empregado para definir a separação de países, como a fronteira entre os
Estados Unidos e o México.
Por Amarolina Ribeiro
Graduada em Geografia
Link: https://escolakids.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-limite-fronteira.htm

Toda oração é formada por termos essenciais como SUJEITO, PREDICADO E VERBO.
Exemplo 1:
As ruas são intransitáveis.
Sujeito: as ruas
Verbo: são
Predicado: são intransitáveis (este é um predicado nominal e abaixo você vai entender o porquê!)
ANDREA KAROLINE SILVA NERY MOREIRA

IMPROCEDENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

8

Exemplo 2:
Os alunos chegaram atrasados novamente.
Sujeito: os alunos
Verbo: chegaram
Predicado: chegaram atrasados novamente

LINK: https://www.portugues.com.br/gramatica/termos-constituintes-oracao---sujeito-predicado.html

RECURSO IMPROCEDENTE: No
enunciado pede ao candidatoSobre o
Mato Grosso é incorreto:[B]
Geograficamente, faz limites territoriais
com Pará, Goiás, Amazonas, Tocantins
e Distrito Federal.Mato Grossoé uma
das 27unidades federativasdoBrasil.
Está localizado naregião Centro-Oeste.
Tem a porção norte de seu território
ocupada pelaAmazônia Legal, sendo o
sul do estado pertencente aoCentro-Sul
do Brasil. Extensas planícies e amplos
planaltos dominam a área, a maior parte
(74%) se encontra abaixo dos
seiscentos metros de
altitude.Juruena,Teles
Pires,Xingu,Araguaia,Paraguai,Rio
Guaporé,Piqueri,São Lourenço,das
MorteseCuiabásão os rios principais.
Tem como limites os estados
doAmazonas,Pará(norte);Tocantins,Goi
ás(leste);Mato Grosso do
Sul(sul);Rondôniae aBolívia(oeste), país
vizinho. Portanto a a alternativa errada
é a letra "B". Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
Item I (Correto): Toda oração é formada
por termos chamados essenciais, o
sujeito e o predicado.
Fonte:https://educacao.uol.com.br/disci
plinas/portugues/termos-essenciais-daoracao-sujeito-e-predicado.htm.Item II
(Errado) - O predicado é a parte da
oração que contém o verbo e que traz
informações sobre o sujeito, podendo
ser classificado como: verbal, nominal
ou verbo-nominal.
Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/o-q
ue-e/portugues/o-que-e-predicado.htm.I
tem III (Errado)- O sujeito é uma função
sintática que indica a pessoa ou objeto
sobre quem se declara algo. Além
disso, pode ser determinado ou
indeterminado.https://brasilescola.uol.co
m.br/o-que-e/portugues/o-que-e-sujeito.
htm
Portanto somente o item I está correto.
Mantém-se o Gabarito já divulgado
(alternativa &ldquo;A&rdquo;).
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RECURSOS
Olá Senhores(as),
A questão 36 – Especificas, trás como gabarito letra C, porém a letra B também esta correta conforme o
terceiro principio(moralidade) que está no artigo 37, caput da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que se refere aos a administração direta ou indireta.

ANDREA KAROLINE SILVA NERY MOREIRA

DEFERIDO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

36

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

DEFERIDO: Gabarito alterado para a
alternativa "B" - Explique as coisas com
hosnetidade, pois as alternativas A, C e
D, não corresponde a ações do servidor
público.

Moralidade = Conjunto dos princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a
HONESTIDADE etc.; moral.
Link:
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1DIMA_enBR797BR797&ei=bb3mXP31CszY5OUP
rv-K-Ak&q=moralidade+significado&oq=moralidade+significado&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.0.0..7085...0.0..0.
0.0.......0......gws-wiz.S5nJUvcsu0I

DANILO DA SILVA CRUZ

DÉBORA ALVES AMBROZIO

DEFERIDO

DEFERIDO

MOTORISTA - RONDONÓPOLIS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

30

30

Na questão citada, a resposta correta é alternativa B dia 22 de Março o dia que é comemorado o Do
Internacional da Água e não a Alternativa C 21 de Abril como vcs divulgaram no gabarito.

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

Diante da importância da água para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse
recurso disponível, surgiu o Dia Mundial da Água. Essa data, comemorada no dia 22 de março, foi
criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e visa à ampliação da discussão sobre
esse tema tão importante. No gabarito preliminar está como correta a letra C dia 21 de abril. Por isso
peço a retificação.

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.
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RECURSOS

DELEON DA SILVA LEANDRO

DELEON DA SILVA LEANDRO

DELEON DA SILVA LEANDRO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

7

8

8

Essa questão claramente apresenta problema quanto a falta de informações. A questão aponta um
"texto" que não consta na prova sendo impossível saber qual a questão correta.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
enunciado da questão pede ao
candidato sobre ao texto e não sobre
um texto. O texto comtemplou apenas
as questões de 01 a 03.Textoé
umconjunto de palavras e
frasesencadeadas que permitem
interpretação etransmitem uma
mensagem.

A questão 8, assim como a questão 7, também não apresenta todas as informações necessárias para
apontar uma resposta correta. A questão fala de uma "frase" que não consta na prova, sendo
impossível saber qual a questão correta. Portanto peço a anulação dessa questão, assim como a
questão 7.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
enunciado da questão não pede ao
candidato sobre a frase e sim da frase.
AFraseé uma sequência de palavras
que constitui um enunciado de sentido
completo. O início e o fim da frase são
marcados, na fala, por uma entonação
característica e, na escrita, por uma
pontuação específica: a frase começa
com letra maiúscula e termina em um
ponto.

A questão 8, assim como a questão 7, também não apresenta todas as informações necessárias para
apontar uma resposta correta. A questão fala de uma "frase" que não consta na prova, sendo
impossível saber qual a questão correta. Portanto peço a anulação dessa questão, assim como a
questão 7.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
enunciado da questão não pede ao
candidato sobre a frase e sim da frase.
AFraseé uma sequência de palavras
que constitui um enunciado de sentido
completo. O início e o fim da frase são
marcados, na fala, por uma entonação
característica e, na escrita, por uma
pontuação específica: a frase começa
com letra maiúscula e termina em um
ponto.

DELEON DA SILVA LEANDRO

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

31

Está questão aponta um erro que nas versões mais recentes e atualizadas do Linux, não existe.
Portanto o enunciado omite informações da versão que ele se refere, prejudicando o candidato que
estudou programas mais recentes e usuais do aplicativo e causando interpretação dúbias.

RECURSO IMPROCEDENTE: O Linux
diferencia letras maiúsculas e
minúsculas, ao contrário do Windows.
Por exemplo a pasta "Lixo" é diferente
de "lixo". Você pode criar essas duas
pastas no Windows, mas no Linux não.
O caso seria letras maiúsculas (caso
alto) e letras minúsculas (caso baixo). O
linux é sensível a caso da letra. Ou
seja, o arquivo imagem.jpg é diferente
de IMAgem.jPg que é diferente de
iMageM.jpg. No linux todos esses
nomes seriam de um mesmo arquivo,
pois para ele não tem essa diferença.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

EURIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

1

Bom Dia!
Meu pedido de recurso não é referente a nenhuma questão, e sim sobre a prova de títulos. Quem não
pode levar a documentação no dia 19/05 que foi a primeira fase, pode levar na segunda fase dia 09/06.
Desde já agradeço!

A data de entrega dos títulos foi dia
19/05/2019, não havendo possibilidade
de entrega em outra nada.
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FERNANDO COLLOR DOS SANTOS OLIVEIRA

GABRIEL CASTANHO DE ALMEIDA

DEFERIDO

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RONDONÓPOLIS

Solicito que seja anulada tal questão pois a guerra da tríplice aliança fora movida pelo PARAGUAI
contra os países integrantes da tríplice aliança, conforme demonstra livros de história.
25
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/guerra-do-paraguai-triplice-alianca-entre-argentina
-brasil-e-uruguai.htm

20

Essa questão demanda que o candidato determine quantos azulejos deverão ser comprados para
azulejar uma casa de 4 m por 2,5 m. Porém, em nenhum momento foi apresentado o tamanho dos
azulejos disponíveis para tal compra, o que impossibilita a realização do calculo, haja vista que existem
diversos tamanhos possíveis no mercado, o que tornaria aceitável infinitas possibilidades.

SOBRE O MEIO AMBIENTE O DIA INTERNACIONAL DA AGUA É COMEMORADO NO DIA:
A - 07 SETEMBRO
B - 22 DE MARCO
C - 21 DE ABRIL
D - 20 DE OUTUBRO

JOSE FERREIRA DE MELO FILHO

DEFERIDO

MOTORISTA - RONDONÓPOLIS

30

OBS: o gabarito, informa que a resposta correta seria a letra C - 21 DE ABRIL, porem, nesta date se
comemora o DIA DE TIRADENTES, considerado um feriado NACIONAL! Sendo que a resposta
CORRETA É a letra B - 22 DE MARÇO, considerado o dia Mundial (internacional) da Água, criado pela
ONU (Organização das Nações Unidas) em 1992, que também divulgou um importante documento
chamado “Declaração Universal dos Direitos da Água”.
Gostaria de uma nova avaliação para essa questão.
Grato.

LUCIANA ALVES DOS SANTOS

MARCILENE RODRIGUES GUIMARAES

DEFERIDO

DEFERIDO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.
RECURSO PROCEDENTE: Recorre o
candidato requerendo anulação da
questão. Afirma que não há dados
suficientes para a resolução da
questão. É pertinente a argumentação
do Recorrente. CONCLUSÃO:
QUESTÃO ANULADA.
RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

30

A questão 30 está errada o dia Internacional da água e dia 22 de março e não 21 de abril

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

25

A questão tem como tema A guerra da Tríplice Aliança movida pela República do Paraguai contra o
Brasil, Argentina e Uruguai. A lacuna completa-se com: ? O gabarito considerou a questão certa como a
letra "a" Bolívia. No entanto ocorre que nenhuma das alternativas estão corretas e não se tem a opção
de resposta nas alternativas da prova, ficando sem opção para marcar qual seria a opção que se
preenche a lacuna na frase. Induz que seria a república do Chile. Diante dessas considerações,
requer-se que promova a anulação da questão.

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.
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MAURO FELIPE CARLOTO GARCIA

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

25

Na Questão 25, não apresenta alternativa correta para o preenchimento da lacuna. Visto que, a Guerra
da Tríplice Aliança, foi movida pela República do Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai,
conforme site do governo do Estado de Mato Grosso disponível abaixo:
http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/10050555
Na referida questão, as alternativas apresentadas são: A) Bolivia, B)Venezuela, C) Chile, D) Colômbia.
No gabarito preliminar foi considerada a letra A como certa. Diante do fato de não apresentar alternativa
correta para o preenchimento da lacuna, peço a anulação da questão.

MONIQUE LORENA MORAES DA SILVA NASCIMENTO E
SACRAMENTO

IMPROCEDENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

8

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

Foi dada como correta a alternativa "a" com seguinte redação: "Toda oração é forma por termos
essenciais, o sujeito e predicado".
A expressão "Toda" da assertiva acabar por incluir a exceção regra geral dentro da regra geral,
tornando o declarado não verdadeiro, considerando que é possível constatar, exceção a regra geral,
orações sem sujeitos que são formadas apenas pelo predicado articuladas a partir de um verbo
impessoal. Ex:. Choveu muito no inverno passado e Amanheceu antes do horário prevista.
Nota-se então, pelo exposto, que nem a alternativa "A" como nem uma entre as demais, pode-se
encontrar a que responde corretamente a questão, devendo ser cancelada a questão por ser medida
mais justa a todos que participam do certo.
Pelo exposto pede deferimento para cancelar a questão.

Item I (Correto): Toda oração é formada
por termos chamados essenciais, o
sujeito e o predicado. Fonte:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/
portugues/termos-essenciais-da-oracaosujeito-e-predicado.htm.Item II (Errado)
- O predicado é a parte da oração que
contém o verbo e que traz informações
sobre o sujeito, podendo ser
classificado como: verbal, nominal ou
verbo-nominal. Fonte:
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/p
ortugues/o-que-e-predicado.htm.Item III
(Errado)- O sujeito é uma função
sintática que indica a pessoa ou objeto
sobre quem se declara algo. Além
disso, pode ser determinado ou
indeterminado.
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/p
ortugues/o-que-e-sujeito.htm
Portanto somente o item I está correto.
Mantém-se o Gabarito já divulgado
(alternativa &ldquo;A&rdquo;).

MOYSES JOSE DA SILVA

DEFERIDO

MOTORISTA - RONDONÓPOLIS

13

A questão acima consta uma numeração inexistente, 5.4000 segundos, não sabemos que valor é este.

RECURSO PROCEDENTE: Por não
haver alternativa correta a ser indicada
pelo candidato ANULA-SE por erro de
digitação, pois foi acrescentado um zero
a mais5.4000, sendo o correto 5.400.

MOYSES JOSE DA SILVA

IMPROCEDENTE

MOTORISTA - RONDONÓPOLIS

19

A resposta letra D da questão acima, é uma numeração inexistente nos cálculos

A alternativa divulgada no gabarito é a
letra "B" e não a letra "D".

De acordo com o gabarito preliminar, o dia internacional da Água é comemorado no dia 21 de abril. No
entanto o Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
através da resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993, declarando todo o dia 22 de Março de
cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de 1993, de acordo
com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
contidas no capítulo 18 (Recursos hídricos) da Agenda 21.

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

ORDANTE DA SILVA FERREIRA

DEFERIDO

MOTORISTA - RONDONÓPOLIS

30
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RECURSOS

RAFAEL DE ARAUJO CAMILO

RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA

ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO

ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

25

Solicito a banca organizadora a anulidade da questão pois a mesma não apresentava no gabarito
nenhuma alternativa correta, pois a guerra da triplice aliança foi travada de 1864 a 1870 entre o
Paraguai e os paises da triplece aliança formada por Brasil , argentina e Uruguai.

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

25

A Guerra da Tríplice Aliança foi movida pela República do Paraguai, contudo, nas opções de respostas
à referida questão, não havia esta opção.
Fontes:
1) Schneider, L., 1804-1878. (Luiz). A guerra da triplice alliança (Imperio do Brazil, Republica Argentina
e Republica Oriental do Uruguay) contra o governo da Republica do Paraguay (1864-1870) com cartas
e planos, especificamente os capítulos I e V, disponível em Acesso em: maio de 2019.;
2) IBGE. História de Mato Grosso, disponível em Acesso em: maio de 2019.;
3) MATO GROSSO. Governo. História de Mato Grosso, disponível em Acesso em: maio de 2019.

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

A bios, primeiro programar a se inicializar no computador, é quem passa as primeiras ordens para o
processador, além de verificar quais itens estão instalados na máquina. Pois, após a bios inicializar ela
acessa a memória CMOS, um circuito integrado que grava informações referentes ao hardware, e não a
memória RAM como afirma a questão. Sendo esse processo único ao sistema operacional! Após
passar por esse processo a processador passa pela memória RAM, sendo essa afirmação incorreta
com base no próprio processo de inicialização de um sistema operacional! Solicita-se anulação da
assertiva para fins de clareza do certame.

Amemória RAM(Random Access
Memory- Memória de Acesso Aleatório)
é um hardware de armazenamento
randômico e volátil de memória. Isto
significa que esta peça armazena dados
de programas em execução enquanto o
computador está ligado. A memória
RAM é de acesso rápido, ou seja, é
essencial para acompanhar a
velocidade doprocessador. Este tipo de
memória recebe as informações do HD,
e as armazena temporariamente,
disponibilizando este conteúdo ao
processador. Seria muito mais lenta a
execução de um programa caso o
processador tivesse que procurar os
dados diretamente do HD. Fonte:
https://www.infoescola.com/informatica/
memoria-ram/.

a assertiva é ambígua, pois a UNESCO considera o pantanal “natural mundial e reserva
biosfera”(assertiva D ) com base na sua “diversidade biológica”(assertiva C ) o que traz duas assertivas
corretas, pois a UNESCO faz a afirmação com base em outras afirmações no qual contempla as duas
assertivas, assim, fauna, flora entre outros é diversidade afirmada pela própria entidade, em seu
estatuto ou label atribuído pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO.
segue o link:https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_da_biosfera.
Logo, para fins de clareza do certame solicito anulação da assertiva!

RECURSO IMPROCEDENTE:Uma das
maiores áreas alagadas contínuas
doplaneta, com 151.487 km2, o
Pantanal é reconhecido como
Patrimônio Nacional pela Constituição
Federal e considerado Reserva da
Biosfera e Patrimônio Natural da
Humanidade pela Unesco, além de
abrigar três Sítios Ramsar, Áreas
Úmidas de Importância
Internacional:Parque Nacional do
Pantanal Mato-grossense, Reserva
Particular do Patrimônio Natural
SescPantanal e Reserva Particular do
Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro.
Mantém-se o gabarito já divulgado.
Fonte:http://www.mma.gov.br/informma/
item/6622-patrimonio-natural-da-humani
dade-pantanal-guarda-biodiversidade-u
nica

35

29
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ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

37

a assertiva de faz parte do PNH em sua pagina 12, livreto do site ministério da saúde, da politica
nacional, onde diz que o projeto pesquisa saúde, portal colaborativo para produção e difusão de
informações, em humanização da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde, pesquisadores,
estudantes e profissionais de diferentes áreas. Todos com um interesse comum: conhecer melhor,
ampliar e colocar na roda de conversa virtual o tema da humanização. Ou seja, esses dispositivos visa
a promoção do ser humano sendo assertiva D correta junto com as demais! Solicito anulação da
assertiva para fins de clareza do certame para que o dispositivo elabora pelo congresso nacional não
seja violado com base no principio da legalidade.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Dispositivo é um arranjo de elementos,
que podem ser concretos (ex. uma
reforma arquitetônica, uma decoração,
um manual de instruções) e/ou
imateriais (ex. conceitos, valores,
atitudes) mediante o qual se faz
funcionar, se catalisa ou se potencializa
um processo. Na PNH, foram
desenvolvidos vários dispositivos que
são acionados nas práticas de
produção de saúde, envolvendo
coletivos e HumanizaSUS &ndash;
Documento Base para Gestores e
Trabalhadores do SUS 40 visando
promover mudanças nos modelos de
atenção e de gestão: 1) Acolhimento
com Classifi cação de Risco; 2) Equipes
de Referência e de Apoio Matricial; 3)
Projeto Terapêutico Singular e Projeto
de Saúde Coletiva; 4) Projetos de
Construção Coletiva da Ambiência; 5)
Colegiados de Gestão; 6) Contratos de
Gestão; 7) Sistemas de Escuta
qualificada para usuários e
trabalhadores da saúde: gerência de
&ldquo;porta aberta&rdquo;, ouvidorias,
grupos focais e pesquisas de
satisfação; 8) Projeto &ldquo;Acolhendo
os Familiares/Rede Social
Participante&rdquo;: Visita Aberta,
Direito de Acompanhante e
Envolvimento no Projeto Terapêutico; 9)
Programa de Formação em Saúde e
Trabalho e Comunidade Ampliada de
Pesquisa; 10) Programas de Qualidade
de Vida e Saúde para os Trabalhadores
da Saúde; 11) Grupo de Trabalho de
Humanização. Portanto as Alternativas
A &ndash; tem 7, B &ndash; item 9 e C
&ndash; item 10, estão corretas, não
incluindo a alternativa &ldquo;D&rdquo;,
conforme divulgado no Gabarito Oficial.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
Fonte de consulta:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicaco
es/documento_base.pdf - página 39 e
40 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde Núcleo
Técnico da Política Nacional de
Humanização.
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RECURSOS
Conforme, demonstra no endereço: "http://www.mt.gov.br/historia" - (página do Governo do Estado de
Mato de Grosso), a guerra da tríplice aliança, foi movida pela República do Paraguai contra o Brasil,
Argentina e Uruguai. No texto, na página supracitada encontra-se exposto:

RONIVALDO FERREIRA GOMES

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

25

"Proclamada a 23 de julho de 1840 a maioridade de Dom Pedro II, Mato Grosso foi governado por 28
presidentes nomeados pelo Imperador, até à Proclamação de República, ocorrida a 15/11/1889.
Durante o Segundo Império (governo de Dom Pedro II), o fato mais importante que ocorreu foi a Guerra
da Tríplice Aliança, movida pela República do Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai, iniciada a
27/12/1864 e terminada a 01/03/0870 com a morte do Presidente do Paraguai, Marechal Francisco
Solano Lopez, em Cerro-Corá.", além disso pode-se encontrar em quaisquer livros de história local,
entre outros.
Diante do exposto, requeiro a anulação da questão nº 25, pois não apresenta nenhuma alternativa
correta.

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

outras fontes:
https://www.sohistoria.com.br/ef2/guerraparaguai/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/guerra-do-paraguai-triplice-alianca-entre-argentina
-brasil-e-uruguai.htm

RONIVALDO FERREIRA GOMES

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

30

A Bacia do Amazonas
é a maior bacia hidrográfica do mundo, com 7.050.000 km², sendo mais da metade localizado em terras
brasileiras. Abrange também terras da Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e
Suriname. A Bacia Amazônica possui cerca de 23.000 Km navegáveis. Já a Bacia de São Francisco,
alternativa correta (de acordo com o gabarito preliminar), possui cerca de 2.000 Km navegáveis.
É evidente que a alternativa "A" é a única correta. Diante disso, requeiro à alteração do gabarito desta
questão.

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "A".

Fontes:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/bacias-hidrograficas-no-brasil/19497
https://www.brasil-turismo.com/mapas/hidrovias.htm
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RONIVALDO FERREIRA GOMES

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

23

Em relação a questão n° 23, existe vários fatores a serem observados...
O rio Paraguai nasce no Estado de Mato Grosso, na região da Chapada dos Parecis. Ele desemboca
no rio Paraná, fazendo com que ele fique com uma volumosa quantidade de água, se tornando o
principal afluente do rio Paraná.
Observando este fator e analisando o enunciado da questão pode-se concluir que, se o ponto de
partida das excursões foi o Estado de Mato Grosso e o mesmo é abrangido apenas pelo rio Paraguai
(local de nascimento), onde somente no Paraguai que as águas dos rios Paraná e Paraguai se
encontram e vão em direção ao rio de La Plata, sendo impossível dizer que Pedro Aleixo Garcia seguiu
ambas águas em direção à Bolívia, para que isso ocorresse, o ponto de partida teria que ser o
Paraguai, pois ele poderia percorrer por ambos os rios durante um determinado espaço.
Se for observar de outra perspectiva, em que tais excursões ocorreram em momentos diversos, em
determinado rio por vez, seria impossível afirmar que Pedro Aleixo Garcia, seguindo as águas do rio
Paraná, fosse em direção à Bolívia, pois este rio vai em sentido oposto e desemboca no rio Paraguai, já
em solo Paraguaio.
Ainda assim, na tentativa de justificar o enunciado é possível olhar de outro prisma, em que pode se
dizer de forma bem análoga que a palavra "direção" é determinada por uma reta. Nesta situação,
imagine uma reta em que X está em direção a Y, e Y em direção a Z. Se X caminhar até Y ele também
terá caminhado em direção ao elemento Z, pois ambos estão em uma linha reta.
Logo, por mais que Pedro Aleixo Garcia tenha seguido as águas do rio Paraguai em direção à Bolívia,
ele também caminhou em direção ao Paraguai.
Afirmar que, seguindo as águas do rio Paraná levaram Pedro Aleixo Garcia até a Bolívia é uma
afirmação totalmente equivocada, sendo possível apenas se chegar nesse destino pelo rio Paraguai. O
enunciado confuso e controverso induziu o examinado a erro, pois a questão apresentou duas
alternativas (A e C) corretas.
Diante do exposto, requeiro que seja considerado a alternativa “A” como uma alternativa correta, na
impossibilidade deste, solicito à anulação da questão.

RECURSO IMPROCEDENTE:O que
hoje conhecemos comoMato Grossojá
foi território espanhol. As primeiras
excursões feitas no território do mato
grosso datam de 1525, quando Pedro
Aleixo Garcia vai em direção à Bolívia,
seguindo as águas dos rios Paraná e
Paraguai. Posteriormente portugueses
e espanhóis são atraídos à região
graças aos rumores de que havia muita
riqueza naquelas terras ainda não
exploradas devidamente. Também
vieram jesuítas espanhóis que
construíram missões entre os rios
Paraná e Paraguai. Mantém-se o
Gabarito divulgado.
Fonte:https://www.infoescola.com/matogrosso/historia-do-mato-grosso/

Os argumentos deste recurso fundamenta-se com base nos arquivos anexados, bem como, nos links
abaixo:
https://www.google.com/maps/place/Rio+Paraguai/@-27.268515,-58.5771357,12.51z/data=!4m5!3m4!1
s0x94785ee6f555b54f:0xfea2cb47249dece6!8m2!3d-20.9391018!4d-57.8183229
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai#/media/File:Riodelaplatabasinmap.png
https://www.suapesquisa.com/geografia_do_brasil/rio_paraguai.htm
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-paraguai/

ROSANGELA SOARES SULINO

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

25

questão deve ser anulada, pois a guerra da tríplice aliança foi movida pela republica do paraguai contra
o brasil, argentina e uruguai, conforme o texto Guerra do Paraguai - Tríplice Aliança entre Argentina,
Brasil e Uruguai disponivel em http://www.w2consultores.com.br/painel/recursos/novo/144/ acesso em
22/05 2019 as 19h30min,

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

Portanto como não há essa opção Paraguai nas alternativas apresentadas a questão deve ser anulada.
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RECURSOS
RECURSO IMPROCEDENTE: O
dígrafo pode serconsonantalouvocálico.
No dígrafo consonantal as duas letras
que se encontram na palavra formam
um único som consonantal. No dígrafo
vocálico acontece o encontro de duas
letras que formam um mesmo som
vocálico. Exemplos: AM: amplo,
lâmpada. EM: embora, tempo. IM:
impressão, importar. OM: comunhão,
compaixão. UM: chumbo; umbanda.
AN: sangue, canto. EN: ensino, lente.
IN: tinta, lindo. ON: fonte, ponte. UN:
mundo, fundo.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
Fonte:
https://www.guiaestudo.com.br/digrafo

ROSANGELA SOARES SULINO

IMPROCEDENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

10

o siginificado de digrafo vocalico é: Dígrafo é quando duas letras emitem um único som, Então, quando
isso ocorre, chamamos de dígrafo, o qual compreende o seguinte grupo de letra.: lh, nh, ch, rr, ss, qu e
gu (seguidos de e ou i), sc, sç, xc, xs. Além desses, há os chamados dígrafos vocálicos, os quais são
formados pelas vogais nasais seguidas de “m” ou “n” (am, an, em, en, im, in, om, on, um e un. conceito
disponivel em https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/digrafo.htm acesso em 22 05 2019, portanto a
questão deve ser anulada, pois todas as alternativas apresentam digrafo vocalico. e não tem a opção
de todas as alternativas estão corretas.

ROSANGELA SOARES SULINO

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

25

corrigindo o site acessado do recurso de protocolo numero 0000002218, o correto é:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/guerra-do-paraguai-triplice-alianca-entre-argentina
-brasil-e-uruguai.htm

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

a resposta correta e a letra C

RECURSO IMPROCEDENTE:A
&ndash; Assiduidade: Qualidade,
caráter ou condição do que é assíduo.B
&ndash; Pontualidade: Qualidade ou
condição de pontual. Cumprimento de
horário, de compromisso.C &ndash;
Urbanidade: Característica de urbano;
Cortesia, delicadeza, gentileza ou
civilidade.D - Descrição é uma narração
detalhada sobre algo ou alguém, que
acontece através da enumeração de
características ou eventos. Uma
descrição é marcada pela presença de
verbos de ligação (ser, estar, parecer,
etc). Esses verbos não buscam
expressar ações, mas sim interligar o
sujeito às características que se deseja
mencionar no relato. Portanto no
enunciado pede ao candidato EXCETO,
sendo a única alternativa errada a letra
&ldquo;D&rdquo;, conforme divulgado
no Gabarito.

a resposta do gabarito esta errada o correto a letra B

DEFERIDO: Gabarito alterado para a
alternativa "B" - Explique as coisas com
hosnetidade, pois as alternativas A, C e
D, não corresponde a ações do servidor
público.

RUBINALDA RODRIGUES DOS SANTOS

RUBINALDA RODRIGUES DOS SANTOS

IMPROCEDENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

DEFERIDO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

32

36
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SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA

SIMONE DIAS GENTIL

SIMONE DIAS GENTIL

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

MOTORISTA - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

30

no gabarito esta dizendo que a correta é a letra C: 21 de abril como sendo o dia internacional da agua,
quando na verdade é a opcao B: 22 de março o dia internacional da agua

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

25

A QUESTÃO DE NUMERO 25 DA PROVA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE REGULAÇÃO,
NAO TEM A ALTERNATIVA COM A RESPOSTA CORRETA QUE SERIA PARAGUAI.
(Durante o Segundo Império (governo de Dom Pedro II), o fato mais importante que ocorreu foi a
Guerra da Tríplice Aliança, movida pela República do Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai,
iniciada a 27/12/1864 e terminada a 01/03/0870 com a morte do Presidente do Paraguai, Marechal
Francisco Solano Lopez, em Cerro-Corá.)

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.

30

A QUESTÃO DE NUMERO 30 DA PROVA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE REGULAÇÃO O
GABARITO ESTA DANDO A ALTERNATIVA C COMO SENDO A CORRETA, ONDE O CORRETO
SERIA A LETRA A, POIS A BACIA AMAZÔNICA É A MAIOR DO MUNDO E MAIOR POSSIBILIDADE
DE NAVEGAÇÃO.
A maior bacia hidrográfica do mundo é brasileira. Com sete milhões de quilômetros quadrados, a bacia
Amazônica é a maior do planeta. Ela corresponde a uma área de 3.870.000 km² e está presente nos
estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará.O rio Amazonas é muito
plano. O desnível entre o ponto em que suas águas entram no Brasil até a foz é de apenas 100
metros.https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/duvidas/qual-maior-bacia-hidrografica-mundo/
Sendo um rio largo e de grande quantidade de água, é possível a navegação por navios de grande
porte. Os trechos de seus afluentes próximos também são navegáveis.... - Veja mais em
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/bacia-amazonica-maior-bacia-hidrografica-do-mundo.h
tm?cmpid=copiaecola

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "A".
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RECURSOS
Em 1992, a Assembleia Geral da ONU declarou 22 de março o Dia Mundial da Água por meio da
resolução 47/193.Vejamos então:

A / RES / 47/193
93ª reunião plenária
22 de dezembro de 1992
Observância do Dia Mundial da Água
A assembleia geral,
Lembrando as disposições relevantes do capítulo 18 da Agenda 21, adotadas pela
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
Considerando que o grau de desenvolvimento dos recursos hídricos
contribui para a produtividade econômica eo bem-estar social não é amplamente
apreciado, apesar de todas as atividades sociais e econômicas dependerem
fornecimento e qualidade de água doce,
Considerando também que, à medida que as populações e as atividades econômicas crescem,
muitos
países estão rapidamente atingindo condições de escassez de água ou enfrentando
para o desenvolvimento econômico,
Considerando ainda que a promoção da conservação da água e
gestão sustentável requer conscientização pública em nível local, nacional, regional
e internacional,
VALDINESA SOUZA LIMA
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1. Decide declarar 22 de março de cada ano o Dia Mundial da Água, a ser
observada a partir de 1993, em conformidade com as recomendações do
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contida no capítulo
18 da Agenda 21;
2. Convida os Estados a dedicarem o Dia, conforme apropriado no
contexto, a atividades concretas, como a promoção da conscientização pública
através da publicação e divulgação de documentários e da organização de
conferências, mesas redondas, seminários e exposições relacionados com a
conservação e desenvolvimento dos recursos hídricos e da implementação do
recomendações da Agenda 21;
3. Convida o Secretário-Geral a fazer recomendações sobre as formas e
meios pelos quais o Secretariado das Nações Unidas poderia, dentro dos recursos existentes,
e sem prejuízo das atividades em andamento, ajudar os países a organizar
suas atividades nacionais para a observância do Dia Mundial da Água;
4. Solicita ao Secretário-Geral que tome as providências necessárias
a fim de garantir o sucesso da observância do Dia Mundial da Água pelo
Nações Unidas;
5. Solicita também ao Secretário-Geral que concentre a observância do
Dia das Águas pelas Nações Unidas sobre um tema particular relacionado com a
conservação de recursos hídricos;
6. Recomenda que a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável, no
execução do seu mandato, atribui prioridade à implementação do capítulo 18
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CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
da Agenda 21.
Diante o exposto solicito a alteração do gabarito para a resposta correta: letra “B”.

RECURSO PROCEDENTE: ODia
Mundial da Águaé comemorado
anualmente em22 de março. Esta data
foi criada com o objetivo de alertar a
população internacional sobre a
importância da preservação da água
para a sobrevivência de todos os
ecossistemas do planeta. Para isso,
todos os anos o Dia Mundial da Água
aborda um tema específico sobre este
mineral de extrema e absoluta
importância para a existência da vida.
Recurso Procedente: Gabarito alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.
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CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
O preambulo da questão traz: “ Nas relações sociais, o respeito é a base da convivência ética, que
pode ser entrevista nas pequenas e nas grandes ações. Assim DEVE o servidor”
A questão traz a alternativa de letra “C” como correta.
Desta forma, então afirma que o servidor deve: “Aceite créditos por realizações que não são suas ou
não são apenas suas”.

VALDINESA SOUZA LIMA

DEFERIDO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RONDONÓPOLIS

36

Acredito que banca se equivocou quanto a escolha da alternativa correta, pois aceitar créditos por
realizações que não são suas ou não são apenas suas, na minha opinião e acredito que na opinião da
grande maioria, não é uma atitude que respeita ao próximo, quando esse coloca credibilidade no nosso
trabalho.

DEFERIDO: Gabarito alterado para a
alternativa "B" - Explique as coisas com
hosnetidade, pois as alternativas A, C e
D, não corresponde a ações do servidor
público.

Dentre todas as alternativas, a letra “B” é a unica que traz uma resposta coerente com a questão em
comento, quando diz que o servidor deve: “Explicar as coisas com honestidade”.
Diante do exposto solicito a alteração do gabarito para a letra “B”.

WELLINGTON LIMA DE SOUSA

WELLINGTON LIMA DE SOUSA

DEFERIDO

DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE
REGULAÇÃO - RONDONÓPOLIS

5

Peço a anulação da questão 5 de Língua Portuguesa, pois na mesma ocorre erro gráfico ao indicar no
Item 1 a existência de figuras que auxiliariam e influenciariam a resposta do candidato, relato que no
meu caderno de questões não havia nenhuma figura na questão e não houve por parte do fiscal de sala
a possibilidade de troca.

RECURSO PROCEDENTE: Recorre o
candidato requerendo anulação da
questão. Afirma que não há dados
suficientes para a resolução da
questão. É pertinente a argumentação
do Recorrente. CONCLUSÃO:
QUESTÃO ANULADA

25

Peço a anulação da questão 25 de Conhecimentos Gerais, pois na mesma ocorre erro, ao citar a guerra
da Tríplice Aliança a banca não inclui entres as opções de resposta, aquela que seria verdadeiramente
a resposta correta, indo além indica que a resposta correta que completaria a coluna seria a Republica
do Bolívia, em pesquisas para esclarecimento da questão não foi encontrado em artigos, noticias, sites,
revistas etc. Nenhuma menção a participação da Republica da Bolívia neste conhecido confronto,
trazendo como participantes o Brasil, Argentina ,Uruguai e o Paraguai.

Recurso Procedente: Por erro na
formulação da questão anula-se por
não haver resposta correta a ser
indicada. Questão anulada.
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