PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Recursos Prova Objetiva
INSCRIÇÃO

NOME

DISCIPLINA

QUESTÃO

SITUAÇÃO

149

ADRIELLY FERREIRA DAS NEVES

MATEMATICA

10

IMPROCEDENTE

246

ALESSANDRO SANTOS FARIAS

MATEMATICA

6

DEFERIDO

106

134

BARBARA MARIA DE OLIVEIRA

CASSIA MORAIS DA SILVA

MATEMATICA

PORTUGUES

10

4

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

DETALHES

RESPOSTA

Bom dia, queria relatar sobre a resposta dessa questão, acredito que seja a alternativa correta seja a C.
No gabarito consta a alternativa D, porém os cálculos não dão esse valor

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

A questão está com duas alternativas corretas.
A alternativa B também esta correta.
Favor rever.

Por haver duas alternativas corretas, o
que impossibilita de indicar apenas uma
alternativa, anula-se a questão por erro
insanável.

A Resposta certa é a letra C:14.400,00
E no gabarito está marcado 15.000,00

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

A questão está com duas alternativas iguais.

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável, aplicando os itens 8.11 e
8.12 do Edital Normativo."8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
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134

CASSIA MORAIS DA SILVA

MATEMATICA

8

DEFERIDO

134

CASSIA MORAIS DA SILVA

MATEMATICA

10

IMPROCEDENTE

290

CLARA EUNILCE SOL DA SILVA

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

A resposta correta é letra C . E no gabarito oficial está letra D

A resposta correta é letra C . E no gabarito oficial está letra D

Com relação ao relevo do município de Santo Antônio do leste segundo consta no site da prefeitura
municipal de santo Antônio do leste o relevo predominante é a Planície sendo então a questão correta é
a letra A Planície. informação que pode ser confirmada no site
https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Nossa-Cidade/Geografia/

Recurso Procedente: Questão anulada,
por erro de formulação, aplicando os
itens 8.11 e 8.12 do Edital
Normativo."8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

Planalto Guimarães

Litologia desde o Pré-Cambriano até o Cenozóico. Ora relevo de costas e chapadas, ora relevos planos
convexos e residuais, ora complexos tectônicos, de escarpas alcantiladas, com reverso de rampas
indefinidas e interrompidas por relevos residuais de todo plano.
Abrange os municípios de Acorizal, Água Boa, Campinápolis, Campo Verde, Canarana, Chapada dos
Guimarães, Cuiabá, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São
Joaquim, Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Poxoréo, Primavera do Leste, Rondonópolis, Rosário
Oeste e São Pedro da Cipa.

290

CLARA EUNILCE SOL DA SILVA

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

Depressão Araguaia

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

Superfície rebaixada e suavemente dissecada, com formas predominantemente tabulares e convexas.
Essa depressão abrange os municípios de Água Boa, Barra do Garças, Confresa, Luciara, Porto Alegre
do Norte, Ribeirão Cascalheira, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia e Vila Rica.
Segundo o site da Prefeitura municipal de Santo Antônio do leste
https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Nossa-Cidade/Geografia/
RELEVO
O relevo é composto por grandes áreas planas, ocupadas principalmente por lavouras e vales com
depressões, que formam os cursos d’água.
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135

DANIELA REGINA MENEGASSI

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

95

EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS

ESPECÍFICA

18

IMPROCEDENTE

286

ENEKELES MENDES DA SILVA

PORTUGUES

4

DEFERIDO

286

286

ENEKELES MENDES DA SILVA

ENEKELES MENDES DA SILVA

MATEMATICA

CONHECIMENTOS GERAIS

10

11

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Tal questão possui gabarito com a alternativa " Depressão do Araguaia" de tal forma, que no site oficial
do município (https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Nossa-Cidade/Geografia/) consta que o relevo
é composto por grandes áreas planas. Te tal forma que a alternativa correta seria "A" Planície.

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

Olha que é eleito é o conselho deliberativo que se chama cdc o conselho fiscal e um dos componentes
do conselho deliberativo nimguem vota no conselho fisca por ele fazer parte do conselho de deliberativo
essa resposta esta errada. Porque agente vota no cdce que o mesmo que conselho deliberativo.

Assembleia Geral&ndash; constituída
pela totalidade dos associados é
convocada e presidida pelo Diretor da
Escola. Tem a obrigação de eleger o
Conselho Deliberativo e o Conselho
Fiscal. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
Fonte:https://brasilconsultas.com.br/blog
/o-que-e-uma-apm-escolar/

Tem duas alternativas com a mesma resposta ( A e B )

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.

No gabarito está alternativa (D), e gostaria da correção dessa questão novamente !

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

Estou enviando um arquivo com o contexto hídrico que consta no site da cidade de Santo Antonio do
Leste, e não menciona a bacia do Amazonas e Tocantins .

O município de Santo Antônio do Leste
faz parte da Bacia Hidrográfica Bacia
Hidrográfica a Grandes Bacias do
Amazonas e Tocantins. Fonte: Mato
Grosso e seus Municípios de Mato
Grosso &ndash; Pagina 611 &ndash;
Ferreira, João Carlos Vicente &ndash;
Editora Buriti.

Sendo que Maria queria obter um lucro de 20% sobre a venda do veiculo que custou 12.000,00.
Vejamos:
12.000,00 X 10% = 1200
157

ERIKS MATOS DA SILVA

MATEMATICA

10

IMPROCEDENTE

Então 20% de 12.000,00 totalizam 2.400,00.
12.000,00 + 2400,00 = 14.400,00.
A resposta correta é a letra C

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.
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RECURSOS
O enunciado diz que o Sr. Antônio pretende dividir seus lotes de tal forma que obtenha lotes iguais com
a MAIOR AREA POSSIVEL.
Se dividirmos o total dos terrenos que é de 4.400m² por 22 lotes daria uma área de 200m² cada lote.
Se dividirmos o total dos terrenos que é de 4.400m² por 12 lotes daria uma área de 366² cada lote.
157

ERIKS MATOS DA SILVA

MATEMATICA

7

DEFERIDO
Sendo assim a maior área que ele poderia possuir seria dividindo os terrenos pela menor quantidades
de lotes para possuir áreas maiores.
Resposta correta letra D.

202

44

EUNICE SILVA DE MORAES

GEIZA URZEDA REZENDE

MATEMATICA

CONHECIMENTOS GERAIS

6

13

DEFERIDO

No gabarito oficial diz que a correta é a D
Sendo que na questão consta duas alternativas corretas ( B e D ) .

Por haver duas alternativas corretas, o
que impossibilita de indicar apenas uma
alternativa, anula-se a questão por erro
insanável. Questão anulada, por erro de
formulação, aplicando os itens 8.11 e
8.12 do Edital Normativo."8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

DEFERIDO

De acordo com a pergunta da prova o que estava sendo solicitado como resposta era o relevo
predominante no gabarito da prova ,a resposta certa seria depressão do Araguaia e de acordo com que
esta no sit de nossa prefeitura municipal O relevo é composto por grandes áreas planas, ocupadas
principalmente por lavouras e vales com depressões, que formam os cursos d’água.
então a resposta seria planície pois ,pra mim grandes áreas planas e a predominância.
https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Nossa-Cidade/Geografia/

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

A questão 6 da prova de matemática possui duas alternativas corretas sendo elas a B e a D
Letra B= 6/8+2/8+1/8=9/8 resolvendo pela forma decimal
0.75+0.25+0.125=1.125
167

HARYSSON COIMBRA RODRIGUES

MATEMATICA

6

Se dividimos a área total dos terrenos
(4400 m2), teremos: A &ndash; 22m2; B
&ndash; 200 m2; C - 220 m2; D
&ndash; 366,6667. Portanto a alterativa
que correspondente a maior área é a
(C) &ndash; 220m2. O recurso é
procedente, devendo a resposta da
questão do gabarito deve ser alterada
para ALTERNATIVA (C).

DEFERIDO
Letra D= 11/4-8/4=3/4
2.75-2=0.75

Por haver duas alternativas corretas, o
que impossibilita de indicar apenas uma
alternativa, anula-se a questão por erro
insanável.
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281

IDILA SILVA DA SILVA

PORTUGUES

3

IMPROCEDENTE

281

IDILA SILVA DA SILVA

PORTUGUES

4

DEFERIDO

281

281

281

IDILA SILVA DA SILVA

IDILA SILVA DA SILVA

IDILA SILVA DA SILVA

MATEMATICA

CONHECIMENTOS GERAIS

MATEMATICA

10

11

8

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

A resposta do gabarito seria D, pois parônimos são palavras que apresentam significados diferentes
embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. “Estória” é a grafia antiga de “história”

A questão tem duas alternativas iguais e o gabarito esta incorreto, pois a resposta seria a C.

A língua portuguesa é um idioma muito
complexo. Tem inúmeras palavras e
muitas delas possuem o mesmo som,
porém com grafia e significado
diferentes. São as chamadas palavras
homônimas homófonas.
Fonte:https://www.mundovestibular.com
.br/articles/429/1/Quando-usar-SessaoSecao-ou-Cessao-Conheca-as-diferenc
as/Paacutegina1.html.Mantém-se o
Gabarito divulgado no Gabarito
Preliminar.
Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.

O Gabarito esta incorreto, pois a resposta certa seria a C, pois 20% de 12.000 é 2,400. Então a
resposta correta seria 14,400

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

A resposta certa seria Bacia Araguaia, e não tem esta alternativa na questão

O município de Santo Antônio do Leste
faz parte da Bacia Hidrográfica Bacia
Hidrográfica a Grandes Bacias do
Amazonas e Tocantins. Fonte: Mato
Grosso e seus Municípios de Mato
Grosso &ndash; Pagina 611 &ndash;
Ferreira, João Carlos Vicente &ndash;
Editora Buriti.

A Questão esta incorreta. A resposta certa seria 0,8Kg/M³

Recurso Procedente: Questão anulada,
por erro de formulação, aplicando os
itens 8.11 e 8.12 do Edital
Normativo."8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
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281

2

126

126

164

IDILA SILVA DA SILVA

MATEMATICA

7

DEFERIDO

De acordo com a questão, para se obter lotes igual com a maior área possível, devemos dividir em um
numero menor de lotes e essa divisão deve ser uma divisão exata. Portanto o menor numero de lotes
para se obter a maior área é a alternativa C 20 lotes

Se dividimos a área total dos terrenos
(4400 m2), teremos: A &ndash; 22m2; B
&ndash; 200 m2; C - 220 m2; D
&ndash; 366,6667. Portanto a alterativa
que correspondente a maior área é a
(C) &ndash; 220m2. O recurso é
procedente, devendo a resposta da
questão do gabarito deve ser alterada
para ALTERNATIVA (C).

JOAO PAULO CAMARGO

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

A região predominante no Município de Santo Antonio do Leste é o Planalto Guimarães e não a
Depressão do Araguaia como informa o gabarito.

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

Há 2 respostas corretas "A" e "B"

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.Questão anulada, por
erro de formulação, aplicando os itens
8.11 e 8.12 do Edital Normativo."8.11.
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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

no calculo: 12.000+20%= 14.400,00 esse é o valor de venda do veículo.

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

A respectiva questão possui duas alternativas corretas. A alternativa “b” também está correta, pois o
Tribunal de Contas da União desde 2018 é impedido de realizar controle de constitucionalidade por
jurisprudência unânime do Supremo Tribunal Federal - STF. “ O principal precedente é a
Representação n.º 980/1979, em que Decreto determinando às repartições públicas que deixassem de
praticar atos para execução de leis com rejeição do veto presidencial foi julgado constitucional. Outro
importante precedente é o MS n.º 8.372/1961, que ensejou a edição da súmula n.º 347 pelo STF“.
https://www.google.com.br/amp/s/www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/orgaos-de-co
ntrole-podem-afastar-leis-inconstitucionais-06022018/amp
Além disso, busca-se a harmonia entre os 3 poderes, não devendo o legislativo intervir de forma direta
no poder judiciário.
Portanto, requer a anulação da questão de número 20 da prova do seletivo de Procurador Juridico do
processo seletivo do Município de Santo Antônio do leste.

Recurso Procedente: Questão anulada,
por erro de formulação, aplicando os
itens 8.11 e 8.12 do Edital Normativo.
"8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS

JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS

JÚLIA FERNANDES PORFÍRIO

PORTUGUES

MATEMATICA

ESPECÍFICA

4

10

20

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO
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164

164

JÚLIA FERNANDES PORFÍRIO

JÚLIA FERNANDES PORFÍRIO

CONHECIMENTOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS

13

14

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

É com grande respeito pela banca W2 que venho interpor o presente recurso acerca da questão 13.
Segundo o site da prefeitura da cidade de Santo Antônio do Leste o relevo da cidade "é composto por
grandes áreas planas, ocupadas principalmente por lavouras e vales com depressões, que formam os
cursos d’água.", ou seja, a correta resposta para a questão deveria ser "planícies".
Pugna pela anulação da questão 13, da prova de Procurador Jurídico.
É com grande respeito que venho interpor recurso contra a questão 14. É de notório saber que foi
declarado no Estado do Rio Grande do Norte o estado de calamidade na segurança pública, segundo
fontes seguras de noticiários:
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/governo-do-rn-decreta-calamidade-na-seguranca-pu
blica.ghtml
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/governo-do-rn-decreta-calamidade-na-seguranca-pu
blica.ghtml
Assim, requer a anulação da questão de número 14

273

JUNIOR CESAR TORQUATO

MATEMATICA

10

IMPROCEDENTE

gostaria que revesse a correção da questão 10 de matemática,pois a resposta certa da questão é a
letra C R$14.400,00 e não a letra D R$15.000,00 no qual se encontra no gabarito.

Vaga: Agente Tributário
287

LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA

MATEMATICA

10

IMPROCEDENTE
Solicito recurso contra o gabarito na questão numero 10, alternativa C

Vaga: Agente Tributário
287

LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA

CONHECIMENTOS GERAIS

11

IMPROCEDENTE
Solicito recurso contra o gabarito na questão n° 11, alternativa D.

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

O enunciado da questão refere-se a
fatos ocorridos no Ceará. No Rio
Grande do Norte, houve foi a greve dos
Policiais não havendo fatos ocorridos
na intensidade do estado do Ceará.
Mantém-se o Gabarito divulgado no
Gabarito Preliminar.
Fonte:https://tribunadoceara.uol.com.br/
noticias/segurancapublica/maior-onda-d
e-terror-da-historia-do-ceara-veja-o-num
ero-atualizado-de-ataques-de-faccoes/
No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.
No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.
O município de Santo Antônio do Leste
faz parte da Bacia Hidrográfica Bacia
Hidrográfica a Grandes Bacias do
Amazonas e Tocantins. Fonte: Mato
Grosso e seus Municípios de Mato
Grosso &ndash; Pagina 611 &ndash;
Ferreira, João Carlos Vicente &ndash;
Editora Buriti.
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176

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

MATEMATICA

9

IMPROCEDENTE

A opcão apresentada pelo gababito como correta é a letra D, porem ao fazer os calculos a opção
correta é a letra C, pois 10% de 12.000, corresponde a 1.200, somado com 12.000, tem o resultado de
13.200, lembrando que Paulo teve um prejuizo 10%, então Paulo adquiriu a mercadoria por 13.200.

No enunciado da questão: Paulo
vendeu uma mercadoria por R$
12.000,00 (doze mil reais) obtendo um
prejuízo de 10% dez por cento sobre o
preço do custo da mesma. Por quanto
Paulo adquiriu tal mercadoria. Nota-se
que é preço de custo da mercadoria e
não preço de venda. Portanto a
mercadoria foi adquirida por R$.
13.333,33 (10%) = 1.333,33 = R$.
12.000,00 &ndash; preço de venda.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

O gabarito entende como correto a letra B, porem a opção correta é a letra A, Planicie, informação do
sit do Municipo de Santonto Antonio do Leste.
LIMITES GEOGRÁFICOS
O Município de Santo Antonio do Leste faz fronteira a Leste com Primavera do Leste, ao Norte com
Paranatinga, a oeste com Campinápolis, sudoeste com Novo São Joaquim e ao sul com Poxoréu.
176

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

RELEVO

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

O relevo é composto por grandes áreas planas, ocupadas principalmente por lavouras e vales com
depressões, que formam os cursos d’água.

https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Nossa-Cidade/Geografia/

17

LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS

MATEMATICA

9

IMPROCEDENTE

A questão merece ter o seu gabarito alterado para a letra “c”. Tendo em vista que na situação
hipotética, Paulo teve um prejuízo de 10% sobre o preço do custo da mercadoria, vendendo a mesma
pelo valor de R$ 12.000,00, para sabermos quanto foi o custo da mercadoria, basta então fazermos
uma conta de adição simples entre o valor do prejuízo (10%) e o valor vendido (R$ 12.000,00). Vale
ressaltar que 10% de R$ 12.000,00 equivale a R$ 1.200,00. Logo, somando o valor vendido com os
10% de prejuízo (R$ 12.000,00 + 10%), chegamos ao valor do custo da mercadoria, qual seja R$
13.200,00. Portanto, o gabarito correto da alternativa é a letra “c”, devendo ser atribuída ao Requerente
a pontuação relativa ao acerto da questão.

No enunciado da questão: Paulo
vendeu uma mercadoria por R$
12.000,00 (doze mil reais) obtendo um
prejuízo de 10% dez por cento sobre o
preço do custo da mesma. Por quanto
Paulo adquiriu tal mercadoria. Nota-se
que é preço de custo da mercadoria e
não preço de venda. Portanto a
mercadoria foi adquirida por R$.
13.333,33 (10%) = 1.333,33 = R$.
12.000,00 &ndash; preço de venda.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
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17

LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS

ESPECÍFICA

19

IMPROCEDENTE

A questão merece ser anulada, pois apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando
possíveis como respostas as letras “b” e “c”, o que invalida a questão. Esclarecendo: se apenas os itens
I e III estão corretos, como diz a alternativa “b”, claro que os itens II, IV e V estão incorretos, conforme
diz a alternativa “c”. Assim, considerando que tal questão possui duas alternativas que podem ser
consideradas como corretas, deve a mesma ser anulada, atribuindo-se ao Requerente a pontuação
relativa ao acerto da questão.

Recurso Improcedente: O Candidato (a)
não fundamentou o recurso como exige
o Edital de Processo Seletivo nº
001/2019. Recurso Prejudicado por
ausência de fundamentação conforme
prevê no item 8.6 e 8.7. &ldquo;8.6. O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e
devidamente fundamentado,
comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos autores
etc., e ainda, a exposição de motivos e
argumentos com fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado. 8.7. Serão rejeitados
também liminarmente os recursos
enviados fora do prazo improrrogável de
1 (um) dia útil, a contar da publicação
de cada etapa, ou não fundamentados,
e os que não contiverem dados
necessários à identificação do
candidato, como seu nome, número de
inscrição e cargo. E, ainda, serão
rejeitados aqueles recursos enviados
pelo correio, fax-símile, ou qualquer
outro meio que não o previsto neste
Edital&rdquo;. Portanto, mantém-se
inalterado o Gabarito Oficial.
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A questão merece ser anulada, pois apresenta duas alternativas corretas, sendo as letras “a” (conforme
gabarito) e “c”. A alternativa “c” transcreve o correto entendimento doutrinário acerca do controle de
constitucionalidade difuso, devendo também ser considerada como certa, senão vejamos: o controle
difuso de constitucionalidade permite que todo e qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário exerça o
controle de constitucionalidade e verifique a compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais
(PUCCINELLI JÚNIOR, André. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 137). A
finalidade do controle difuso, a priori, não é a de retirar a norma eivada de vício do ordenamento
jurídico, mas antes disso, a de possibilitar a defesa de direitos subjetivos prejudicados em face de
norma inconstitucional. Pelo sistema brasileiro, a via de defesa pode ser utilizada tanto por meio de
ações ordinárias, quanto por intermédio de ações constitucionais, como o habeas corpus e o mandado
de segurança (MORAES, ALEXANDRE DE. Direito Constitucional, 2011. P. 589). O controle pode ser
exercido por qualquer juiz ou tribunal, e pelo Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário,
hipótese em que há a possibilidade de ampliação dos efeitos da decisão. No mesmo sentido é o
entendimento da jurisprudência:
17

LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS

ESPECÍFICA

20

DEFERIDO
RECURSO ORDINÁRIO - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE - COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - No controle difuso, o pleito de declaração de inconstitucionalidade é feito
como causa de pedir, como fundamento de um pedido principal. Para tais casos, a competência para
analisar o pedido de declaração de inconstitucionalidade é de qualquer juiz, ou tribunal, que o fará no
caso concreto. Tendo sido pleiteada a declaração de inconstitucionalidade da lei nº 13.467/2017,
quanto aos dispositivos 545, 578, 579, 583, 583, 587 e 602 da CLT, para que, como decorrência, em
suma, a parte ré fosse compelida a efetuar o desconto da contribuição sindical de seus empregados,
está-se, pois, diante de pleito de declaração de inconstitucionalidade difusa, resultando na competência
da Vara de origem para processamento e apreciação do feito. (TRT-20 00002336020185200009,
Relator: JORGE ANTONIO ANDRADE CARDOSO, Data de Publicação: 18/09/2018)

Recurso Procedente: Questão anulada,
por erro de formulação, aplicando os
itens 8.11 e 8.12 do Edital
Normativo."8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Portanto, considerando que tal questão possui duas alternativas que podem ser consideradas como
corretas, deve a mesma ser anulada, atribuindo-se ao Requerente a pontuação relativa ao acerto da
questão.

219

159

MARIA CARDOSO DOS SANTOS

MICHELE VILELA DA COSTA

MATEMATICA

MATEMATICA

10

9

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Acredito que o gabarito da questão esta errada pois, o valor feito na cauladora da exatamente 14,400 .

BOA NOITE! GOSTARIA DE PEDIR REVISÃO DA QUESTÃO 09 DE MATEMÁTICA, POIS FUI ATRÁS
DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA E A RESPOSTA NÃO CONCEDI COM DO GABARITO!
GOSTARIA DE SABER PORQUE NÃO É A LETRA C (13200), NAO TEM COMO DÁ UM VALOR
MAIOR QUE ESTE. POR FAVOR GOSTARIA DE UMA JUSTIFICATIVA, PARA PODER
COMPREENDER O QUE ACONTECEU. GRATA!
ATT, MICHELE VILELA.

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.
No enunciado da questão: Paulo
vendeu uma mercadoria por R$
12.000,00 (doze mil reais) obtendo um
prejuízo de 10% dez por cento sobre o
preço do custo da mesma. Por quanto
Paulo adquiriu tal mercadoria. Nota-se
que é preço de custo da mercadoria e
não preço de venda. Portanto a
mercadoria foi adquirida por R$.
13.333,33 (10%) = 1.333,33 = R$.
12.000,00 &ndash; preço de venda.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
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159

27

27

65

MICHELE VILELA DA COSTA

NIARA GOMES DA SILVA

NIARA GOMES DA SILVA

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUES

MATEMATICA

PORTUGUES

13

4

10

3

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

BOA NOITE! GOSTARIA DE SABER O PORQUE A QUESTÃO 13 DA MINHA PROVA QUE FALA
SOBRE O REVELO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE NÃO É PLANÍCIE. NÃO
CONCORDEI COM A RESPOSTA DO GABARITO AONDE CONTA QUE É DEPRESSÕES DO
ARAGUAIA. SABE-SE QUE O RELEVO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO É COMPOSTO POR
GRANDES ÁREAS PLANAS, OCUPADAS PRINCIPALMENTE POR LAVOURAS. OBSERVAÇÃO :
TEM VALES COM DEPRESSÕES PORÉM AQUI NÃO PASSA O ARAGUAIA.

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

Questão de número 04 (A) e (B), estão com a mesma opção alternativas.

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.

No gabarito a resposta é a alternativa (D), sendo óbvio que a resposta é a letra (C) 14.400,00 e visto
que eu sei que marquei a certa, não consigo entender como o resultado pode se 15.000,00.

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

A resposta do gabarito seria D, pois parônimos são palavras que apresentam significados diferentes
embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. “Estória” é a grafia antiga de “história”

A língua portuguesa é um idioma muito
complexo. Tem inúmeras palavras e
muitas delas possuem o mesmo som,
porém com grafia e significado
diferentes. São as chamadas palavras
homônimas homófonas.
Fonte:https://www.mundovestibular.com
.br/articles/429/1/Quando-usar-SessaoSecao-ou-Cessao-Conheca-as-diferenc
as/Paacutegina1.html.Mantém-se o
Gabarito divulgado no Gabarito
Preliminar.

A resposta do gabarito seria D, pois parônimos são palavras que apresentam significados diferentes
embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. “Estória” é a grafia antiga de “história”

A língua portuguesa é um idioma muito
complexo. Tem inúmeras palavras e
muitas delas possuem o mesmo som,
porém com grafia e significado
diferentes. São as chamadas palavras
homônimas homófonas.
Fonte:https://www.mundovestibular.com
.br/articles/429/1/Quando-usar-SessaoSecao-ou-Cessao-Conheca-as-diferenc
as/Paacutegina1.html. Mantém-se o
Gabarito divulgado no Gabarito
Preliminar.

65

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

PORTUGUES

3

IMPROCEDENTE

65

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

PORTUGUES

4

DEFERIDO

A questão tem duas alternativas iguais e o gabarito esta incorreto, pois a resposta seria a C.

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.

65

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

PORTUGUES

4

DEFERIDO

A questão tem duas alternativas iguais e o gabarito esta incorreto, pois a resposta seria a C.

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.
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65

65

65

65

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA

MATEMATICA

CONHECIMENTOS GERAIS

MATEMATICA

MATEMATICA

10

11

8

7

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

DEFERIDO

O Gabarito esta incorreto, pois a resposta certa seria a C, pois 20% de 12.000 é 2,400. Então a
resposta correta seria 14,400

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

A resposta certa seria Bacia Araguaia, e não tem esta alternativa na questão

O município de Santo Antônio do Leste
faz parte da Bacia Hidrográfica Bacia
Hidrográfica a Grandes Bacias do
Amazonas e Tocantins. Fonte: Mato
Grosso e seus Municípios de Mato
Grosso &ndash; Pagina 611 &ndash;
Ferreira, João Carlos Vicente &ndash;
Editora Buriti.

A Questão esta incorreta. A resposta certa seria 0,8Kg/M³

Recurso Procedente: Questão anulada,
por erro de formulação, aplicando os
itens 8.11 e 8.12 do Edital
Normativo."8.11. 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.
8.12. Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

De acordo com a questão, para se obter lotes igual com a maior área possível, devemos dividir em um
numero menor de lotes e essa divisão deve ser uma divisão exata. Portanto o menor numero de lotes
para se obter a maior área é a alternativa C 20 lotes

Se dividimos a área total dos terrenos
(4400 m2), teremos: A &ndash; 22m2; B
&ndash; 200 m2; C - 220 m2; D
&ndash; 366,6667. Portanto a alterativa
que correspondente a maior área é a
(C) &ndash; 220m2. O recurso é
procedente, devendo a resposta da
questão do gabarito deve ser alterada
para ALTERNATIVA (C).
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195

SILVANA DE LANA SENA

PORTUGUES

1

DEFERIDO

Bom dia solicito que seja revisto as questoes 4 pois as respostas a e b eram idênticas. E a questão 10
que na correção o valor não confere.
Desde ja agradeço

Os recursos foram devidamente
analisados nas respectivas questões
protocoladas por demais candidatos. Os
recursos deveriam ser realizados
individual conforme previsto no item8.6
do Edital Normativo. "O recurso deverá
ser individual, por questão, com a
indicação daquilo em que o candidato
se julgar prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros,
nomes dos autores etc., e ainda, a
exposição de motivos e argumentos
com fundamentações circunstanciadas,
conforme supra referenciado".

195

SILVANA DE LANA SENA

PORTUGUES

4

DEFERIDO

Bom dia solicito que seja revisto as questoes 4 pois as respostas a e b eram idênticas.

Por haver duas alternativas iguais (A e
B), o que impossibilita de indicar apenas
uma alternativa, anula-se a questão por
erro insanável.

Bom dia solicito que seja revisto a questão 10 pois a resposta do gabarito não confere com o valor real.

No enunciado da questão pede que
para obter um lucro de 20% sobre o
valor de venda. Para se obter o lucro de
20% a venda teria que ser de R$.
15.000,00 x 20% = R$. 3.000,00, que
corresponde ao preço de custo de R$.
12.000,00 &ndash; alternativa
&ldquo;D&rdquo;, divulgada no
Gabarito preliminar. Gabarito mantido.

(a pergunta não especifica o tipo de anemia)
logo se for a (ferropriva)
sao tres as principais causas de anemias.
podem também ser originadas por problemas na alimentação como no caso da deficiência de FERRO
OU ABSORSSAO DE VITAMINA B12 E OU ACIDO FOLICO
e nao tinha essas tres alternativas jntas
obsevacao pesqisa de fonte segura (google)

A anemia é definida por valores de
hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do
normal para idade e gênero. É um dos
principais problemas de saúde pública
mundial, chegando a afetar mais de um
quarto da população do planeta, ou
seja, mais de 2 bilhões de pessoas em
todo o mundo. A metade dos casos é
determinada por deficiência de ferro
(DF), a deficiência nutricional mais
prevalente e negligenciada no mundo,
particularmente entre as mulheres e as
crianças dos países em
desenvolvimento.
Fonte:http://portalarquivos.saude.gov.br
/images/pdf/2014/dezembro/15/Anemiapor-Defici--ncia-de-Ferro.pdf

A referida questão conforme estudos e pesquisas a resposta correta é a letra (A) Planície

Gabarito Alterado para a alternativa
&ldquo;A&rdquo;.

195

SILVANA DE LANA SENA

MATEMATICA

10

IMPROCEDENTE

264

SONIA MARIA DE ALMEIDA NETA

ESPECÍFICA

16

IMPROCEDENTE

227

SUELY MONTES CANABRAVA

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO
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227

SUELY MONTES CANABRAVA

MATEMATICA

9

IMPROCEDENTE

A referida questão conforme estudos a resposta correta é a letra (C)13.200,00

No enunciado da questão: Paulo
vendeu uma mercadoria por R$
12.000,00 (doze mil reais) obtendo um
prejuízo de 10% dez por cento sobre o
preço do custo da mesma. Por quanto
Paulo adquiriu tal mercadoria. Nota-se
que é preço de custo da mercadoria e
não preço de venda. Portanto a
mercadoria foi adquirida por R$.
13.333,33 (10%) = 1.333,33 = R$.
12.000,00 &ndash; preço de venda.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
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