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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

     CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 
      

  EDITAL COMPLEMENTAR Nº 012 
 
O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Matupá – MT, nos termos dos itens 9.7, 9.9 e 9.10 do Edital de Abertura nº 
001/2014, visando atender os princípios da publicidade, da legalidade e da impessoalidade, e; 
 
Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação do gabarito preliminar pela Banca Examinadora, 
 
RESOLVE: 
 
I – Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos, conforme segue abaixo: 

 
ENSINO SUPERIOR 

 
Candidato / 

Inscrição 
Cargo  

 
Nº da 

Questão 
Fundamentação do recurso Julgamento do recurso 

Fernanda Rodrigues de Lima - 01414 
 

Farmacêutico  22 Haja visto que, existe 
medicamentos com a 
apresentação de comprimidos 
mastigáveis, o ato mecânico da 
mastigação facilita acelera a 
absorção da substância ativa, por 
isso o comprimido deve ter 
excipientes diferentes de um 
comprimido de dipirona 500 mg, 
fazendo assim que a mastigação 
seja facilitada, pois é um 
comprimido mais maleável e não 

Recurso com provimento. Gabarito retificado para 
a Letra “A”. 
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tão duro como os comuns. 
Exemplos de medicamentos em 
forma de comprimidos 
mastigáveis: 
- albendazol, que é um 
antiparasitário , comprimido 
deve ser mastigado para melhor 
absorção do ativo 
- algumas vitaminas infantis 
como Vitamax Kids c/90 
Comprimidos Mastigáveis para 
Crianças de 04 á 10 ano 
- vitamina C como a Biovita 
500mg com 30 comprimidos 
mastigáveis. 
Por isso a afirmativa " facilitar a 
mastigação" é verdadeira, pois a 
forma farmacêutica de 
comprimido mastigável facilita a 
mastigação, por não ser tão duro 
como um comprimido comum, 
como dipirona, diclofenaco. 
A resposta certa seria a letra A e 
não a letra B. 

Priscila Diana Hoff - 00904 
 

Psicólogo 
 

08 Não concordo com a resposta 
dada a esta questão: A) Usa-se 
crase antes de palavras 
femininas. 
Visto que, um dos critérios para 
uso de crase é que anteceda 
palavras femininas, contudo, 
não é o único critério existente; 
não são todos os casos de 
existência de palavras femininas 
que exigirão crase. 
 

Recurso sem provimento.  
QUESTÃO 08 
Em “Nessa busca por parceiros, chegaram à 
Universidade Anhanguera - UNIDERP...”, o uso da 
crase ocorreu porque: 
A) Usa-se crase antes de palavras femininas. 
B) Usa-se crase antes de substantivo empregado 

em sentido genérico. 
C) Usa-se crase antes de palavras compostas. 
D) O uso da crase é facultativo. 
 
 
Resposta: 
Nem sempre usa-se crase antes de palavras 
femininas, entretanto, na questão apresentada o 
uso da crase ocorreu antes da palavra feminina 
porque o ‘a’ que antecede a palavra “universidade” 
é a fusão da preposição “a” com o artigo feminino 
“a”.  
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Então,  
O que é crase? 
É a fusão de duas vogais idênticas; é indicada pelo 
acento grave. 
• A preposição a com o artigo definido 
feminino a (s) 
• A preposição a com o pronome 
demonstrativo a (s)   
• A preposição a com o inicial dos pronomes 
demonstrativos aqueles, aquelas, aquilo 
• A preposição a com a inicial do pronome 
relativo a qual (as quais). 
 
Quando haverá a crase? 
Haverá crase sempre que ocorrerem 
simultaneamente estas duas situações: 
• O termo regente exige a preposição a 
• O termo regido admite o artigo a ou as 
...chegaram à Universidade Anhanguera – 
UNIDERP...  
A única alternativa que justifica o uso de crase 
é que antecede uma palavra feminina porque   
 
Chegaram... (a) preposição/ (a) artigo... 
universidade. 
Então, 
Se substituirmos o termo regido por um masculino 
correspondente e se aparecer a combinação ao (s), 
fica claro que, com o termo regido feminino, ocorre 
crase.  
 
Chegaram a....  -  a universidade.... 
(regente)             (regido) 
 
Ex:  * Chegaram ao colégio.... 
        * Chegaram ao Instituto de educação.... 
 
Recurso Indeferido. 

23 A candidata questiona que Carl 
Gustav Jung não criou a “Técnica 
das Associações Determinadas”, e 
sim criou a técnica da “Associação 
das Palavras” 

Recurso sem provimento. Existem várias 
técnicas psicológicas utilizadas na analise do 
comportamento, para que se possa compreender 
a psicologia como uma ciência de atitudes 
cientifica e a técnica das associações 
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determinadas foi introduzida pelo psicólogo 
suíço Carl Gustav Jung. Essa técnica consiste em 
ler para o paciente, uma a uma, as palavras de 
uma lista, pedindo-lhe que a cada palavra ouvida 
diga tudo que lhe venha à mente, mesmo que lhe 
pareça estranho e absurdo. Essa técnica 
possibilita traçar um tipo psicológico do paciente. 
Essa questão foi retirada da seguinte biografia 
BOCK, A. M. B. Psicologia: uma introdução ao 
estudo de psicologia. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
1996. 
Na biografia de Schultz e Schultz, 1994 usa-se a 
expressão procedimento de associação de 
palavras de Jung, conforme destaca o candidato; 
porém a partir de 1996 a psicologia é abordada 
de forma ordenada e gradual facilitando a 
absorção dos principais conceitos e conteúdos 
objetivando o aprendizado para que a psicologia 
possa ser articulada às demais ciências do 
universo social, e a expressão passa a ser Técnica 
das associações determinadas. Portanto 
permanece o gabarito. 
 

28 A questão dá como incorreta a 
terceira afirmativa: “as 
percepções são determinadas 
pelas necessidades, pois o 
organismo age de forma 
desintencional, involuntária.  

Recurso sem provimento. Na questão 28, a 
terceira afirmativa está Incorreta conforme o 
gabarito, pois, As percepções são determinadas 
pelas necessidades, pois o organismo age de 
forma intencional, e NÃO DESINTENCIONAL 
involuntária. Portanto permanece o gabarito. 
 

29 Requer retificação do gabarito 
para a letra A, afirmando que as 
letras C e A estão corretas.   

Recurso sem provimento. O candidato não 
entendeu o enunciado da questão, pois a questão 
refere-se ao Método Catártico usado na 
psicanálise onde O analista interpreta os dados 
do paciente e explora os conteúdos trazidos de 
forma involuntária por meio da hipnose e análise 
de sonhos., inclusive o candidato confirma que 
está correta a assertiva e usa como recurso a 
Livre associação que é um método terapêutico  
que Freud criou em substituição ao hipnotismo 
no tratamento das neuroses.  
Métodos de associações livres: análise dos 
conteúdos trazidos para as sessões de análises 
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(semelhantes aos utilizados em entrevistas a 
jornalistas; por exemplo, o sujeito tem que 
associar palavras de seu repertório às ditas pelo 
analista); 
Método catártico: o analista interpreta os dados 
do paciente e explora conteúdos trazidos de 
forma involuntária por meio da hipnose e análise 
de sonhos. 
Portanto permanece o gabarito. 
 

30 A candidata questiona que o 
psicodiagnóstico é necessário 
para a elaboração de qualquer 
documento psicológico, inclusive 
do laudo, mas na questão diz q o 
psicodiagnóstico não é pra 
elaborar um laudo, mas para 
retorná-lo ao cliente. 

Recurso sem provimento. Um laudo de 
psicodiagnóstico não tem nenhum valor como 
peça arquivada na pasta do cliente, por isso 
quando afirmamos correta a afirmativa “Não se 
faz psicodiagnóstico para elaborar um laudo, 
mas para retorná-lo ao cliente”, estamos 
afirmando que o Laudo é apenas um documento, 
o que realmente interessa para o 
psicodiagnóstico é o retorno ao cliente, pelo 
retorno (devolução) numa relação interpessoal 
em que o nível de ameaça é reduzido, a pessoa se 
descobre, revela aqui estava encoberto (negado 
ou simbolizado de modo distorcido) e reorganiza, 
reestrutura sua noção do eu, percebendo-se de 
modo diferente, passa a agir de modo diferente.  
 
Portanto permanece o gabarito. 
 

32 Solicita a revisão da questão por 
não concordar com a resposta do 
gabarito. 

Recurso sem provimento. A esquizofrenia é 
um transtorno psicótico enquanto a psicose 
são distúrbios psiquiátricos graves o que a 
diferencia da esquizofrenia que é uma doença 
mental, mais não é considerada uma doença 
mental grave. 
O argumento do candidato não prevalece, 
portanto permanece o gabarito. 
 

Diogo Helielton Alcides Santos - 00160 
 

Professor educ. Física – Sec. 
Educação 
 

29 Requer a retificação do gabarito 
para a letra D. 

Recurso sem provimento.  Os profissionais do 
movimento devem esperar que os indivíduos 
tragam consigo diferentes padrões de 
capacidades para a situação de performance e 
aprendizado. Segundo, os profissionais do 
movimento devem dar - se conta de que o padrão 
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de capacidades de qualquer individuo facilitará a 
performance daquela pessoa em algumas tarefas 
mais do que em outras. Finalmente, os 
profissionais do movimento devem lembrar que o 
padrão de capacidade de cada pessoa é somente 
um dos fatores que contribuem para a 
performance global do individuo. Portanto a 
resposta correta para o questionamento é a C a 
qual não deve ser anulada e o gabarito não deve 
ser alterado.  
 

33 Requer a anulação da questão, 
pois tanto a letra A quanto a letra 
B estão corretas. 

Recurso sem provimento. A capoeira Angola foi 
criada com inspiração e modelo no N'golo, uma 
dança que os negros angolanos praticavam 
imitando o movimento dos animais, como a 
zebra, o crocodilo, o avestruz e o macaco, etc. No 
Brasil, esta dança foi a inspiração que os escravos 
tiveram para poder camuflar os treinos de 
capoeira na frente dos feitores dos engenhos. 
Afluente da capoeira Angola, a capoeira Regional 
é caracterizada pela agilidade dos movimentos, é 
afluente, porque foi a partir dela que Manoel dos 
Reis Machado ( o mestre Bimba), criou a Capoeira 
Regional, colocando mais agilidade nos 
movimentos, pois queria ver um jogo alegre, 
festivo, acrobático e, principalmente ágil, sendo 
assim, só a alternativa  A está correta.  
Ante o exposto, a questão não deve ser anulada e 
o gabarito não deve ser alterado. 

Chrystian Cruz Barreto - 00156 Professor educ. Física – Sec. 
Educação 

09 O gabarito informa que a 
alternativa correta é a letra C: 
Quatro mil e quatrocentos 
plantas/ Cardinal. Porém esta 
alternativa não pode ser a 
verdadeira, pois 
independentemente da palavra 
que venha a seguir ou da 
quantidade que a precede, a 
sentença numérica não terá seu 
gênero mudado. Sendo assim, a 
resposta correta é a letra D: 
Quatro mil e quatrocentos 
plantas/ Cardinal. Exemplo: Um 

Recurso sem provimento  
QUESTÃO 09 
 “Num acervo de 4.400 plantas...” 
De acordo com a flexão numeral “4.400 plantas” 
corresponde a: 
A) Quatro mil e quatrocentas plantas/ Ordinal. 
B) Seriam quatro mil e quatrocentos plantas/ 

Ordinal. 
C) Quatro mil e quatrocentas plantas/ Cardinal. 
D) Quatro mil e quatrocentos plantas/Cardinal. 
 
1. Alguns numerais se flexionam, outros não. 
Os cardinais: Com exceção de um (fem. uma), dois 
(fem. Duas) e daqueles terminados em – “entos” e 
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pacote de macarrão pesa 
quinhentos gramas, não 
quinhentas gramas. Questão 
levada a uma mestre em letras, 
onde a mesma concorda com o 
argumento acima.  
 

“ão” (duzentas, trezentas, milhões, etc.), outros são 
invariáveis. 
(Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- 
Domingos Paschoal Cegalla – 2007) 
    
2. Feminino e plural dos cardinais. 
Admitem feminino somente os seguintes cardinais: 
um (uma), dois (duas) e as centenas a partir de 
DUZENTAS (duzentas, trezentas etc.). 
(Novas Palavras – Português, volume único -
Emília Amaral e outros. – 2003). 
A resposta correta é a letra D porque 
“quatrocentas” (cardinal) está concordando 
com o substantivo Plantas (feminino). 
 
Ante o exposto, a questão não deve ser anulada e o 

gabarito não deve ser alterado. 

 
21 O candidato solicita a revisão da 

questão, por não concordar com a 
resposta do gabarito. 

Recurso sem provimento. Entre as alternativas 
para esta questão, estão os esportes voleibol, 
handebol, futebol e o basquetebol. Creio que o 
candidato ficou em dúvida, entre o handebol e o 
basquetebol, visto que no voleibol, não existe 
contato entre os adversários e o futebol não é 
jogado com as mãos. Pois bem, no handebol a 
bola deve ser fortemente segura pelas mãos, 
colocando o pé contrário do braço do arremesso 
para a frente, o braço deverá estar alto, 
normalmente com o cotovelo mais alto que o 
ombro, o braço e o antebraço devem formar um 
ângulo de 100 a 110º, no final do passe há uma 
ligeira rotação do tronco. A descrição da posição 
de guarda da resposta correta D, foi retirada do 
livro Educação Física: Diversidade da Cultura 
Corporal, cujo autor é o Sergio Oliveira dos 
Santos, e não do site, conforme alegado pelo 
candidato e não deixa dúvida quanto ao esporte a 
que pertence. Ante ao exposto, a questão não 
deve ser anulada e o gabarito não deve ser 
alterado. 
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Danielle Carlos da Silva - 00413 
 

Odontólogo 
 

25 Solicita a revisão da questão pois 
afirma que a questão estava com 
erros de grafia e que causa mal 
interpretação pelo candidato. 

Recurso com provimento. Houve erro de 
formulação na elaboração da questão, 
conduzindo à sua anulação. Portanto, a mesma 
fica anulada. 
 

21 A questão deve ser anulada pois 
de acordo com o gabarito, a 
alternativa considerada correta 
diz que uma das desvantagens do 
cimento do hidróxido de cálcio é: 
"Não estimula deposição de 
dentina reparadora e não tem 
adesividade a dentina." 
Sendo que esse material induz a 
formação de dentina reparadora, 
ou seja ele estimula sim a 
deposição de dentina reparadora 
e não o contrário de acordo com a 
questão considerada correta, 
nessa opção somente o final da 
frase está correto onde diz " não 
tem adesividade a dentina" o que 
é sim uma desvantagem do 
material em questão. 
Já a alternativa de letra D deveria 
ser considerada a correta pois diz 
o seguinte: 
"Seu alto ph estimula cicatrização 
e não é permanente." 
Visto que toda informação 
presente nessa alternativa está 
correta, inclusive sua 
desvantagem de "não ser 
permanente". 

Recurso sem provimento. Segundo fonte Rode, 
S.M/Cavalcante, B.N cita que algumas das 
desvantagens do Cimento de Hidróxido de Cálcio 
é: Não estimula dentinogênise, formação e 
deposição de dentina, apicificação. Baseado nisso, 
o gabarito permanece inalterado mantendo a 
alternativa C. 
 

26 Solicita a revisão da questão por 
não concordar com a resposta do 
gabarito. 

Recurso sem provimento. A candidata 
confundiu a resposta da questão 26, pois o 
gabarito preliminar divulgado a resposta correta 
da questão é a letra C, conforme afirma no seu 
recurso.  

William Rafael Mariotto - 01078 
 

Odontólogo 
 

25 Requer a anulação da questão, 
pois afirma que todas as 
alternativas estão corretas. 

Recurso com provimento. Houve erro de 
formulação na elaboração da questão, 
conduzindo à sua anulação. Portanto, a mesma 
fica anulada. 
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27 O candidato afirma que tanto a 
alternativa A, quanto a 
alternativa C podem ser 
consideradas como corretas. 

Recursos sem provimento. Baseado no artigo 
sobre Agentes antimicrobianos e seu potencial, 
Pg.44 
Onde diz que: Ao selecionarmos e indicarmos 
substâncias antimicrobianas para nosso paciente, 
devemos levar em conta 4 fatores como: 
Toxicidade, Permeabilidade, Microbiota e 
 Substantividade. O candidato alegou que   pode 
ser também correta a letra C, só que não pode 
levar em conta apenas substantividade e eficácia 
para  utilizar no paciente e sim os 4 itens são 
necessários. Portanto permanece o gabarito. 
 

31 Requer retificação do gabarito 
para a letra D, ou a anulação da 
questão. 

Recursos sem provimento. A alternativa não 
esta pedindo desvantagem em relação ao tipo de 
germicida como relata o candidato, pois ,de uma 
forma geral a desvantagem da desinfecção é que 
não elimina os esporos. Sendo assim permanece 
correta a alternativa B. 

Tatiane Pires- 01804 
 

Analista Administrativo 
 

22 Não está especificado de qual 
atividade empresarial seria o 
relatório, e segundo a CASA DA 
CONSULTORIA DE RELATÓRIOS 
GERENCIAIS,  Relatórios de 
informação contábil gerencial 
esses relatórios têm base em 
dados coletados de informações 
financeiras que constam em 
demonstrativos, balanços ou 
informações atualizadas de fluxos 
de caixa. Esses relatórios podem 
conter informações precisas e 
valiosas para a tomada de 
decisões como: previsão de 
vendas, orçamentos, custos e 
contabilidade.    Previsão de 
vendas – a previsão de vendas 
constitui um sistema em que o 
plano de vendas determina a 
demanda para alocação dos 
recursos necessários a fim de que 
os recursos se transformem em 
vendas e por fim em receitas.   

Recurso sem provimento.  A questão está 
dentro do contexto de Recursos Humanos 
seguindo a lógica, Relatórios gerenciais são os 
que prestam conta das atividades que estão sob 
responsabilidade de determinada gerência. 
 
Não se trata aqui de relatórios técnicos de 
economia, contabilidade ou de engenharia, trata-
se de relatório de atividades gerenciais. 
 
Portanto alguns itens são importantes para se 
elaborar o relatório e outros itens não são 
importantes como veremos a seguir. 
 
A forma Jurídica da empresa é item essencial 
porque deve-se saber para quem o relatório será 
encaminhado para sócios, para acionistas ou 
titular conforme a forma jurídica da empresa; 
 
Estrutura de Recursos Humanos da empresa – 
item importante pois o relatório é gerencial e 
abrangerá todas desta área gerencial. 
 
Estrutura Organizacional da empresa – NÃO é 
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Relatório orçamentário – este 
relatório busca projetar contas de 
despesas e receitas, a fim de que a 
empresa de forma informada e 
atualizada sobre os eventos 
financeiros possa planejar com 
mais confiança e assim alocar 
recursos necessários.  Relatório 
gerencial de custos – o relatório 
de custos é um dos instrumentos 
mais poderosos para avaliação 
gerencial, sendo que o relatório 
de custos deve ser confiável, atual 
e útil para informar sobre a 
situação real da empresa e quais 
as atividades que estão exigindo 
mais ou menos custos e como 
obter uma gestão de custos ideal 
para controle e até redução dos 
custos totais. Relatório sobre 
qualidade os relatórios sobre 
qualidade têm como função 
manter a gerência informada 
sobre inspeções e desempenhos. 
Os relatórios de qualidade podem 
ter como recursos instrumentos 
como folha de verificação, matriz 
swot, matrizes para análise da 
qualidade e outros instrumentos. 
Pelos relatórios de qualidade, a 
empresa avalia quais as 
melhorias necessárias, quais 
programas de qualidade a serem 
implementados e outros.  Sendo 
assim, a questão 22 não tem uma 
única interpretação, pois não 
especifica de qual empresa e ou 
atividades está se referindo, e 
segundo as informações acima, 
são necessária para a elaboração 
de um bom relatório. 

item importante pois o relatório gerencial trata 
de apenas uma gerencia ou uma área da 
organização. 
 
Ambiente onde o relatório será divulgado – NÃO 
é item importante porque não se trata de 
instrumento de MARKETING e sim de um 
relatório de atividades gerenciais 
 
Ante o exposto, a questão não deve ser anulada e o 

gabarito não deve ser alterado. 

 
 
 
 

 

29 A embriaguez deve ser habitual. 
Só haverá embriaguez habitual 

Recurso sem provimento.  A questão não é 
formulada para questionar os motivos da 
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quando o trabalhador substituir a 
normalidade pela anormalidade, 
tornando-se um alcoólatra, 
patológico ou não. Com base no 
artigo 482 da CLT. 
    Para a configuração da justa 
causa, é irrelevante o grau de 
embriaguez e tampouco a sua 
causa, sendo bastante que o 
indivíduo se apresente 
embriagado no serviço ou se 
embebede no decorrer dele. 
    O álcool é a causa mais 
frequente da embriaguez. Nada 
obsta, porém, que esta seja 
provocada por substâncias de 
efeitos análogos (psicotrópicos). 
    De qualquer forma, a 
embriaguez deve ser comprovada 
através de exame médico pericial. 
    Entretanto, a jurisprudência 
trabalhista vem considerando a 
embriaguez contínua como uma 
doença, e não como um fato para 
a justa causa. É preferível que o 
empregador enseje esforços no 
sentido de encaminhar o 
empregado nesta situação a 
acompanhamento clínico e 
psicológico. 
   Sendo assim, temos também a 
interpretação que se trata de uma 
doenças e como tal não podendo 
ser considerada como motivo de 
justa causa. 

embriaguez, como deve ser comprovada, não 
requer exploração de jurisprudência ou outras 
normas, a questão esta direcionada simplesmente 
ao que disciplina o Art. 482 da CLT transcrito 
abaixo: 
 
Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão 
do contrato de trabalho pelo empregador: 
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau 
procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou 
alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a 
qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 
serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada 
em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas 
funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado 
no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas 
físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e 
superiores hierárquicos, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
l) prática constante de jogos de azar. 
 

Luciano da Silva Pereira - 00011 Farmacêutico 03 Venho solicitar a anulação da 
referida questão, pois a mesma 
não contem dentro das 
alternativas a resposta correta, 
pois a frase em destaque 
RIVALDO VENÂNCIO DA CUNHA,  
dentro da classificação de aposto 
que é um termo que se junta a 

Recurso sem provimento.  Aposto é o termo da 
oração que se junta a um substantivo, a um 
pronome ou a uma oração para explicá-la, resumi-
los ou identificá-los. Entre o aposto e o termo a que 
ele se refere há, quase sempre, uma pausa, 
marcada na escrita pela vírgula ou, em casos 
especiais, por dois pontos, travessão ou parênteses.  
   (Gramática: texto, reflexão e uso/ William 
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outro de valor substantivo ou 
pronominal para explicá-lo ou 
especificá-lo melhor, vem 
separado dos demais termos da 
oração por vírgula, dois-pontos 
ou travessão, neste caso a 
palavra em destaque é um 
“APOSTO ESPICIFICATIVO”  
conforme explicação abaixo na 
qual na palavra em destaque não 
vem acompanhado de nenhuma 
pontuação apenas sublinha e em 
negrito RIVALDO VENÂNCIO DA 
CUNHA. 
APOSTO ESPECIFICATIVO 
(DENTRO DO QUE FOI 
SOLICITADA NA QUESTÃO A 
PALAVRA EM DESTAQUE E 
CLASSIFICADO DENTRO DESTE 
APOSTO). O aposto especificativo 
individualiza um substantivo de 
sentido genérico, prendendo-se a 
ele diretamente ou por meio de 
uma preposição, sem que haja 
pausa na entonação da frase: Por 
Exemplo: O poeta MANUEL 
BANDEIRA criou obra de 
expressão simples e temática 
profunda. A rua AUGUSTA está 
muito longe do rio SÃO 
FRANCISCO. 
Atenção: Para não confundir o 
aposto de especificação com 
adjunto adnominal, observe a 
seguinte frase: A obra de Camões 
é símbolo da cultura portuguesa. 
Nessa oração, o termo em 
destaque tem a função de 
adjetivo: a obra camoniana. É, 
portanto, um adjunto adnominal. 
APOSTO EXPLICATIVO 
(Conforme divulgado no Edital de 
Gabarito Preliminar) 

Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães. 2 
ed. – São Paulo: Atual, 2004)   
 
De acordo com a relação que se estabelece com o 
termo a que se refere, pode-se classificar o aposto 
em: 
Explicativo, enumerativo, recapitulativo 
comparativo, e especificativo. 
O Aposto Especificativo que, por não vir marcado 
por sinais de pontuação (dois pontos e 
vírgulas), merece atenção especial. Esse tipo de 
aposto é normalmente um substantivo próprio que 
individualiza um substantivo comum, prendendo-
se a ele diretamente ou por meio de preposição.   
(Curso de Gramática: Aplicada ao texto/ 
Ulisses Infante – São Paulo: Scipione, 2001)  
 
A resposta correta é a letra C, pois, as outras 
questões fazem referências ao Aposto, mas, o 
termo entre a virgula explica quem é então o 
diretor da Fiocruz, portanto, Aposto 
Explicativo.  
 
Recurso Indeferido. 
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A Ecologia, ciência que investiga 
as relações dos seres vivos entre 
si e com o meio em que vivem, 
adquiriu grande destaque no 
mundo atual. 
Disponível  : 
http://www.soportugues.com.br
/secoes/sint/sint22.php • 
Explicativo: usado para explicar o 
termo anterior: Gregório de 
Matos, autor do movimento 
barroco, é considerado o 
primeiro poeta brasileiro. 
• Especificador: individualiza, 
coloca à parte um substantivo de 
sentido genérico: Cláudio Manuel 
da Costa nasceu nas 
proximidades de Mariana, situada 
no estado de Minas Gerais. 
http://www.brasilescola.com 

38 Para o candidato há duplicidade de 
gabarito, pois, segundo seus 
argumentos “a alternativa “B” 
também está correta pois a palavra 
TACITAMENTE conforme explicação 
abaixo tem o mesmo significado ao 
ser tratado como “EXPRESSA”, 
conforme informado na Lei 
Complementar nº. 081 de 15 de 
Outubro de 2013 no artigo 22, 
parágrafo único. Neste caso pode se 
verificar que ambas palavras tem o 
mesmo significado tendo duas 
alternativas corretas. Nestes termos 
peço a anulação da questão. 1. 
Tacitamente. Silenciosamente, 
caladamente, secretamente. Que por 
não ser expresso se deduz de alguma 
maneira. "Muitas mulheres 
consideram sua missão sexual 
cumprida depois da procriação e 
acabam consentindo tacitamente 
que o marido se mantenha ativo", 
Disponível em: 

Recurso sem provimento. A questão busca o 
conhecimento do candidato sobre a Lei 
Complementar Municipal nº 081, de 15 de outubro 
de 2013, que prescreve em seu artigo 22, parágrafo 
único, que: 
“Art. 22. A investidura do cargo público ocorrerá com 
a posse. 
Parágrafo único. Posse é a aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades inerentes 
ao cargo público, com o compromisso de bem servir, 
formalizada com a assinatura do termo pela 
autoridade competente e pelo empossado”. 
Pela simples leitura do texto legal sem qualquer 
fundamento lógico os argumentos apresentados 
pelo candidato, pois, a posse, nos moldes do citado 
diploma legal, implica em aceitação expressa pelo 
empossado, que se formaliza com a assinatura do 
termo respectivo, o que demonstra a incorreção da 
afirmação inserida na alternativa “B”, por ele 
sustentada correta. 
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http://www.dicionarioinformal.com
.br/tacitamente/” citando outros 
exemplos...”. (SIC) 

Wesleia Patricia Lemes dos Santos - 
01209 
Diogo Helielton Alcides Santos - 00160 
Luciano da Silva Pereira - 00011 
Kerli Aparecida Granemann Dalponte - 
01742 
Cristiane Reub da Silva Lima - 01009 
Priscila Diana Hoff - 00904 
Chrystian Cruz Barreto - 00156 

Professor Séries Iniciais – Sec. 
Educação  
Professor de Educ. Física – 
Sec. Educação 
Farmacêutico  
Assistente Social 
Professor de Educação Infantil 
– Sec. Educação 
Psicólogo 
Professor de Educ. Física – 
Sec. Educação 

18 
 

 Os candidatos solicitam que seja 
analisada a questão número 18. 
Argumentam que a opção da letra 
“D” é INCORRETA, pois diverge 
sobre a importância dos aterros 
sanitários para o meio ambiente.  
A opção “D” afirma que o aterro 
sanitário “Pouco contribui para a 
melhoria das condições 
ambientais do município, pois 
serve apenas como um depósito 
de lixo, que em pouco tempo 
estará com sua capacidade 
totalmente esgotada”. Os 
candidatos citam documentos e 
reportagens informando que o 
aterro sanitário é uma exigência 
que terá que ser cumprida por 
todos os municípios até 2014, 
contribui para a preservação do 
meio ambiente  e que o aterro 
sanitário de Matupá, um dos 
poucos de Mato Grosso, contribui 
para a preservação do meio 
ambiente do município.  Solicitam 
a alteração do gabarito da Letra 
“D” para a letra “C” ou anulação 
da questão.  

Recurso com provimento. Após a análise dos 
recursos e da reportagem citada, decidiu-se pela 
alteração do gabarito da letra “D” para a letra 
“C”.  A opção da letra “C” afirma que “Matupá se 
destaca como um dos poucos municípios de Mato 
Grosso a dar uma destinação correta ao lixo 
doméstico produzido na cidade”. Essa afirmação 
é CORRETA, pois segundo dados da SEMA 
(Secretaria Estadual de Meio Ambiente) apenas 
cinco municípios de Mato Grosso possuem 
licenças para operação de aterros sanitários. 
Reportagem publicada no site O Documento, no 
dia 09/11/2013 afirma que “Só 5 municípios têm 
licenças para aterros sanitários em Mato Grosso”. 
O gabarito foi alterado da letra “D” para a 
letra “C”.  
 
Recurso Deferido  

Luciano da Silva Pereira - 00011 
 

Farmacêutico  19 O candidato solicita a alteração 
do gabarito da Letra “C” para a 
letra “A”.  

Recurso sem provimento. A questão propõe ao 
candidato para analisar e marcar a opção errada 
em relação aos aspectos naturais e a colonização 
do Município de Matupá. De todas as alternativas 
contidas, apenas a opção C (Pertence à grande 
bacia do rio Amazonas, região de clima equatorial 
quente e seco) não está correta, sendo, portanto, 
a opção a ser marcada pelo candidato. O clima 
predominante na região de Matupá, assim como 
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em todo o Norte Matogrossense é o clima 
Tropical/Equatorial, que tem por característica 
principal o calor e alta umidade.  
Recurso Indeferido 

Chrystian Cruz Barreto - 00156 Professor de Educ. Física – 
Sec. Educação 

16 Nesta questão 16 o gabarito 
revela que a opção  correta é a 
letra A, que caracterizam as 
afirmativas I e II como sendo 
corretas, porém a afirmativa II 
não está em nenhuma apostila, 
nem em material digital com 
credibilidade disponível para 
consulta. 

Recurso sem provimento. Ferreira, 2001, 
afirma: “Os mato-grossenses já dizimados pela 
varíola foram contaminando a povoação. Um 
efeito cascata se produziu atingindo povoações 
distantes. Metade dos moradores de Cuiabá 
pereceu” (FERREIRA, João Carlos Vicente. Mato 
Grosso e seus Municípios, página 62). Solano 
Lopes aprisionou a 12 de novembro de 1864 o 
navio brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia 
o presidente da Província de Mato Grosso, 
Frederico Carneiro de Campos. Começara ali a 
Guerra do Paraguai, de funestas lembranças para 
Mato Grosso. Os mato-grossenses foram quase 
dizimados pela varíola. Metade dos moradores de 
Cuiabá pereceu  
(http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/con
teudo.php?sid=261&cid=634). Siqueira, 2002, 
também relata que mesmo vencendo a Guerra, 
houve desespero para a população de Mato 
Grosso: Entusiasmados com as vitórias, vários 
soldados voltaram a Cuiabá trazendo notícias, 
quando já estavam infectados pela varíola. A 
partir desse momento, tem início um quadro 
trágico na capital mato-grossense, quando quase 
a metade da população veio a falecer vitimada 
pela então “terrível” doença – a varíola 
(SIQUEIRA, Elizabete Madureira. História de Mato 
Grosso. Da ancestralidade aos dias /atuais, 
Entrelinhas, /Cuiabá, 2002, página 98)  
Após a análise do recurso e as considerações 
apresentadas, considerando o objetivo da 
questão, de verificar sobre conhecimento do 
candidato acerca da Guerra do Paraguai e suas 
consequências para os mato-grossenses e que 
essa informação consta nas bibliografias sobre a 
história de Mato Grosso em formato digital ou 
impresso, decidiu-se pelo Indeferimento do 
recurso.  
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Kerli Aparecida Granemann Dalponte - 
01742 

Assistente Social 11 A questão 11, teve a alternativa 
"D" divulgada no gabarito como 
correta, porém a informação 
contida na referida opção não 
condiz com os relatos históricos, 
senão vejamos: no link 
http://rmtonline.globo.com/hots
ites/mt/cuiaba/291anos/historia
.htm, temos a seguinte 
informação: A busca pelo ouro 
trouxe mais bandeirantes 
paulistas, que foram subindo o 
Coxipó e seus afluentes, o que 
teve como consequência a 
transferência do arraial primitivo 
para a Forquilha, na confluência 
do rio Mutuca com o Coxipó, em 
1721. No arraial da Forquilha foi 
levantada a primeira igreja, onde 
foi celebrada a primeira missa 
pelo padre Jeronymo Botelho." ou 
seja, o primeiro núcleo 
populacional de Mato Grosso foi 
São Gonçalo velho e não o Arraial 
da Forquilha conforme descrito 
na questão. Diante do exposto, 
sirvo-me do presente para 
requerer a anulação da presente 
questão. 

Recurso sem provimento. Sobre a descoberta 
do ouro em Mato Grosso, Ferreira, 2001 afirma 
que: A descoberta do ouro levou os componentes 
da bandeira de Cabral a se deslocarem para uma 
área onde tivessem maior facilidade de ação. 
Surgiu a Forquilha, a povoação pioneira de Mato 
Grosso, na confluência do rio Coxipó com o 
ribeirão Mutuca [...]” (FERREIRA, 2001, João 
Carlos Vicente. Mato Grosso e seus Municípios, 
página 36).  Siqueira, 1990, relata que “Foi com a 
junção dessa duas bandeiras que o grupo 
pioneiro se revigorou, vindo a formar o primeiro 
núcleo de povoamento de Mato Grosso, o Arraial 
da Forquilha, situado às margens do rio Coxipó. 
Dessa forma, tem-se, portanto, que o Arraial da 
Forquilha aparece em duas das principais fontes 
históricas de Mato Grosso como sendo o primeiro 
núcleo populacional, onde se iniciou o processo 
de povoamento do Estado de Mato Grosso.  
Após a cuidadosa análise do recurso e as 
considerações apresentadas, decidiu-se pelo 
Indeferimento do Recurso. 

Elton Cesar Alberto – 01136 
 
Carlos Inácio Moreira - 00069 

Professor de Educ. Física 
Analista Administrativo 

21 
 

40 

 A questão está incoerente. Recurso sem provimento.  
O edital do concurso público prevê as seguintes 
regras para recursos: 
 
10.2. Dos Recursos 
10.2.1. Dos atos praticados pela Prefeitura 
Municipal de Matupá/Comissão Organizadora do 
Concurso Público nº 001/2014, caberá recurso 
na forma da lei, desde que apresentado no prazo 
referido no cronograma de execução acima. 
10.2.2. Admitir-se-á um único recurso por 
questão, para cada candidato, relativamente 
ao gabarito ou ao conteúdo das questões. 
10.2.2.1. Os recursos deverão ser 
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devidamente fundamentados, não sendo 
aceitos/analisados recursos 
sem argumentação plausível ou que não 
possuam de modo claro o requerimento do 
candidato.  

 
Portanto, recurso conhecido e indeferido por 
não haver pedido objetivo e não ser a 
argumentação dos candidatos suficiente à 
conclusão desta banca examinadora. 
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ENSINO MÉDIO 

 
Candidato / 

Inscrição 
Cargo  

 
Nº da 

Questão 
Fundamentação do recurso Julgamento do recurso 

Kennedy Barbosa da Souza - 00204 Agente Tecnologia da 
Informação  

32 Requer anulação da questão, pois 
segundo ele a questão foge do 
edital. 

Recurso sem provimento. A questão de número 
32 diz respeito a autarquias cujo objetivo são 
fiscalizar a atuação de investidores privados que 
passaram a exercer as tarefas desempenhadas, 
antes da privatização, pelo próprio Estado, ou 
seja, está ligado a administração pública. 
Segue abaixo a definição de Agências 
Reguladoras: 
 “A descentralização, contemporaneamente, não 
se dá apenas com a criação de autarquias 
tradicionais ou entidades paraestatais, mas sim 
com a transferência, pelo Estado, do dever de 
execução de uma atividade a terceiros 
estranhos à estrutura da administração 
pública. 
Com este modelo de descentralização, aliado à 
flexibilização dos monopólios estatais e a redução 
de barreiras à entrada de capital estrangeiro no 
país, surgiram grandes grupos econômicos com 
interesse em explorar atividades que outrora 
eram de exclusiva função do Estado, como os 
serviços de telecomunicações e energia. 
Sendo os serviços mencionados de 
responsabilidade, em última análise, do 
Estado, pois traduzem-se em serviços essenciais 
ao bem comum, foram criadas, para sua 
segurança e controle, Agências Reguladoras cuja 
função é ditar as normas de condução entre os 
agentes envolvidos, ou seja, o Poder Público, o 
prestador dos serviços, e os usuários.”  
FONTE: 
http://jus.com.br/artigos/2654/agencias-
reguladoras 
As palavras em negrito, estão direta ou 
indiretamente ligadas ao conteúdo do Edital. 
Organização Administrativa – centralização e 
descentralização; administração direta e indireta, 
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autarquias, princípios que regem a Administração 
Pública; Responsabilidade civil do Estado .Poderes 
e deveres da Administração. 
A questão não apenas atende ao edital, como aborda 
mais de um conteúdo do mesmo. 
 
Ante o exposto, a questão não deve ser anulada e o 
gabarito não deve ser alterado. 

Bruna Soares de oliveira - 01365 
 

Multimeios Didáticos (Z. 
Rural) – sec. Educação 
 

02 A alternativa que consta no 
gabarito está incorreta, pois o 
texto da questão possui dois 
períodos compostos, contendo 
cada um duas orações e não um 
período composto com quatro 
orações, como consta a letra D, 
pois um período termina em um 
ponto, conforme verificado no 
documento em anexo, no caso 
deste texto termina em um ponto 
final. Desse modo, a alternativa 
correta é a letra A. 

Recurso sem provimento. 
A oração que constitui um período. Então, período 
é o enunciado constituído de uma ou mais orações. 
O período pode ser simples ou composto. 
 Período Simples é aquele formado por apenas 
uma oração.  
Período Composto é aquele formado por mais de 
uma oração. 
Portanto, período é a frase constituída de uma ou 
mais orações, formando um todo, com sentido 
completo. 
Então, 
Período: conjunto frasal, cuja enunciação termina 
por uma pausa conclusa, assinalada na escrita 
pelo sinal de ponto. Pode abarcar uma ou mais de 
uma oração, contendo um sentido geral, nítido e 
autônomo, em confronto com as enunciações 
precedentes e seguintes. A reunião maior ou menor 
de orações num período depende em grande parte 
do arbítrio do falante ou escritor e é um fato de 
discurso; mas a construção do período é um fato 
da língua. Desse arbítrio resultam as técnicas 
divergentes de “períodos longos” e de “períodos 
curtos” conforme o escritor. (Câmara Jr., Joaquim 
Mattoso. Obra citada p.191.)    
 
A resposta correta é a letra D, pois, além de 
apresentar os números de orações que 
constitui o período (enunciado), especifica-o 
como um período composto.  
 

34 Requer retificação do gabarito 
para a letra A.  

Recurso sem provimento. A candidata 
confundiu a resposta da questão 34, pois o 
gabarito correto da questão é a letra A, conforme 
divulgado no site www.acpi.com.br. 
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35 Requer retificação do gabarito 
para a letra D. 

Recurso sem provimento. A candidata 
confundiu a resposta da questão 35, pois o 
gabarito correto da questão é a letra D, conforme 
divulgado no site www.acpi.com.br. 

38 Requer retificação do gabarito 
para a letra C. 

Recurso sem provimento. A candidata 
confundiu a resposta da questão 38, pois o 
gabarito correto da questão é a letra C, conforme 
divulgado no site www.acpi.com.br. 

Alletheia Cristina de Lima - 00658 Agente Tecnologia da 
Informação 

16 Requer a anulação da questão, 
pois alega que nenhuma das 
alternativas apresentadas pelo 
gabarito está de fato correta. 

Recurso sem provimento. A questão em si trata-
se realmente de uma progressão aritmética de 
razão quatro. Se analisar o recurso do referido 
candidato verifica-se a sequência de quatro em 
quatro, porem,   de  81 foi pulado para 101. 
Vejamos então: 
A primeira fila com três cadeiras-----a1=3 
A segunda fila com sete cadeiras-----a2= 7, portanto 
a razão é igual a quatro. Total de cadeiras 1378, ou 
seja, Sn= 1378; 
a1 = 3 
r=4 
Sn=1378 
O que queremos saber a quantidade de filas, ou seja, 
o valor de n. 
Sn = (a1 + an )/2 
1378 = (3 + an)/2        an = a1 + ( n – 1 )r 
                                         an =  3 + ( n – 1 ) 4 
                                         an = 3 + 4n - 4 
                                                              an = 4n – 1 
1378 = {3 +  ( 4n – 1)}n/2 
1378 = { 3 + 4n – 1 }n /2 
1378 = { 4n + 2}n/2 
2756 = 4n2 + 2n 
4n2 + 2n – 2756 (:2) 
2n2 + n – 1378 = 0 
Δ = 11025 
n, =26 
n,, = - 26,05 não satisfaz por ser número inteiro. 
Tem se então 26 filas com 103 cadeiras. 
 
Diante do exposto a questão e o gabarito estão 
corretos não havendo anulação da mesma. 
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Graciela Matias Nekel - 01012 
Dayane Lais Ferreira - 01380 

Agente Admin. Escolar (Z. 
Rural)– Sec. Educação  
Agente Administrativo 
Escola – Sec. Educação 

20 
 

Requerem anulação da questão por 
não apresentar uma resposta 
correta. 

Recurso sem provimento. 
Vejamos:  
O valor da máquina de  lavar roupa à vista = R$ 1 
700,00, o valor da entrada R$ 900,00. 
O saldo devedor no momento da compra: 
C = 1 700,00 – 900,00 
C = 800,00 
Após um mês este valor se converte num montante 
de : 
M = 900,00 
M = j + c 
900 = j + 800 
J = 900 – 800 
J = 100 
 
J = c.i.t/100 
10000= 800 . i. 1 
10000= 800.i 
I = 10000 : 800 
I = 12,5% 
A questão esta correta, permanecendo o 
gabarito. 

Cleres Milcei Santos Andrade- 00220 Técnico em Enfermagem 03 Solicita a revisão da questão por 
não concordar com a resposta do 
gabarito. 

Recurso sem provimento. 
QUESTÃO 03 
 “Sendo assim, a maioria dos entrevistados parece 
manter visão antidiscriminatória e, por assim 
dizer, republicana quanto ao uso do espaço 
público.” 
Na frase a palavra “antidiscriminatória” não tem 
hífen pelas novas regras ortográficas porque: 
A) Passa a não ter hífen entre o prefixo “anti” 
e outra palavra. 
B) Não se usa hífen em palavras em que o 
prefixo termina em vogal, acompanhada por outra 
com a mesma vogal. 
C) Não se usa o hífen se o prefixo terminar 
com letra diferente daquela com que se inicia a 
outra. 
D) O uso do hífen só ocorre entre substantivos 
e adjetivos. 
 
A resposta correta é a letra “C” porque  
 
• Não se usa o hífen se o prefixo terminar 
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com letra diferente daquela com que se inicia a 
outra palavra. Exemplos:  
Autoescola 
Antiaéreo 
Intermunicipal 
Supersônico 
Superinteressante 
Agroindustrial  
• Se o prefixo terminar por vogal e a outra 
palavra começar por r ou s, dobram-se essas letras. 
Exemplos: 
Minissaia 
Antirracismo 
Ultrassom 
Semirreta 
 
1- (Guia Prático da NOVA ORTOGRAFIA -Versão 
atualizada de acordo com o VOLP -por Douglas 
Tufano - Professor e autor de livros didáticos 
de língua portuguesa) 
2- www.portuguesdidatico.blogspot.com.br 
 3- (Nova ortografia sem mistério do ensino 
fundamental ao uso profissional – Ed. Do        
Brasil, 2009) 

Kennedy Barbosa de Souza – 00204 
Maria Aparecida Gonçalves - 01007 

Agente Tecnologia da 
Informação 
Auxiliar de Creche – Sec. 
Educação 

24 Os candidatos requerem a 
anulação da questão, alegando 
que na história de Mato Grosso, a 
primeira Capital de Mato Grosso 
foi a cidade de Vila Bela da 
Santíssima Trindade e não 
Cuiabá. 

Recurso sem provimento. Houve alteração do 
gabarito da letra “D” para a letra “B”. De 
acordo com a historiografia matogrossense,: “Aos 
oito dias do mês de abril de 1719 neste Arraial do 
Cuiabá, fez junta o Capitão Mor Pascoal Moreira 
Cabral com seus companheiros e ele requereu a 
eles este termo de certidão [...].(FERREIRA, 2001, 
João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus 
Municípios, página 37).  Após a descoberta do 
Ouro, formou-se a Forquilha e com o seu 
crescimento, Pascoal Moreira Cabral fundou o 
Arraial do Cuiabá: “Este fato levou Paschoal 
Moreira Cabral, juntamente com alguns 
bandeirantes, a lavrar uma ata e fundar o Arraial 
de Cuiabá, em 08 de abril de 1719, devendo a 
partir de então, seguir administrativamente os 
preceitos e determinações legais da Coroa” 
(http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/con
teudo.php?sid=261&cid=626). Sobre essa 
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passagem da história de Mato Grosso, Siqueira , 
2002, também relata que: “Para organizar o 
primeiro arraial, cobrar os impostos e nome da 
Coroa portuguesa e estabelecer a justiça, os 
mineiros aclamaram, como Guarda-mor, Pascoal 
Moreira Cabral, que inicialmente ficou a frente 
dos trabalhos administrativos e fiscais” . 
(SIQUEIRA, Elizabete Madureira. História de Mato 
Grosso. Da ancestralidade aos dias atuais, 
Entrelinhas, Cuiabá, 2002, página 30). Portanto, a 
alternativa “B” da questão número 24 esta 
CORRETA. Nela consta que: Para organizar o 
primeiro arraial e cobrar impostos em nome da 
Coroa Portuguesa, os mineiros aclamaram como 
Guarda-mor Pascoal Moreira Cabral. As 
bibliografias citadas corroboram com o texto da 
alternativa “B”. Considerando os argumentos 
apresentados nos recursos e as bibliografias 
citadas, decidiu-se não pela anulação da questão, 
mas sim pela alteração de seu Gabarito da letra 
“D” para a letra “B”. 
O gabarito foi alterado da letra “D” para a 
letra “B”. 

Claudia da Conceição Vaz – 00016 
 
Andreana Maria de Jesus Almeida – 00013 
 
Aparecida Akiko Hamamura Grudka- 
00971 
 
Tamirez Delfino Moretto - 00384 
 
Mariane Rauber - 00035 
 
Cleres Milceia Santos Andrade – 00220 
 
Graciela Matias Nekel - 01012 
 
 

Técnico em enfermagem 
Auxiliar de Creche – Sec. 
Educação 
Instrutor de Artesanato 
Agente Administrativo 
Escolar 

24 Os (as) candidatos (as) afirmam 
que nenhuma das alternativas da 
questão número 24 apresenta 
resposta CORRETA e a alternativa 
'D' apresentada como correta, 
não segue a ordem da fundação 
de Cuiabá, pois, após sua 
fundação ela torna-se arraial e 
não vila como colocado, desta 
forma, se a ordem dos 
acontecimentos pode ser 
alterada, podemos considerar 
que a alternativa 'B' também esta 
correta, quando coloca que 
Pascoal Moreira Cabral foi 
aclamado guarda - mor para 
organizar o primeiro ARRAIAL 
que ainda não era arraial e sim 
um núcleo de mineradores, tendo 
em vista que todo o restante da 

Recurso com provimento. Gabarito alterado 
da letra “D” para a letra “B”. De acordo com a 
historiografia matogrossense, na própria Ata de 
Fundação de Cuiabá, está escrito: “Aos oito dias 
do mês de abril de 1719 neste Arraial do Cuiabá, 
fez junta o Capitão Mor Pascoal Moreira Cabral 
com seus companheiros e ele requereu a eles este 
termo de certidão [...].(FERREIRA, 2001, João 
Carlos Vicente. Mato Grosso e seus Municípios, 
página 37).  Após a descoberta do Ouro, formou-
se a Forquilha e com o seu crescimento, Pascoal 
Moreira Cabral fundou o Arraial do Cuiabá: “Este 
fato levou Paschoal Moreira Cabral, juntamente 
com alguns bandeirantes, a lavrar uma ata e 
fundar o Arraial de Cuiabá, em 08 de abril de 
1719, devendo a partir de então, seguir 
administrativamente os preceitos e 
determinações legais da Coroa” 
(http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/con
teudo.php?sid=261&cid=626). Sobre essa 
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alternativa está correta. Fonte: 
(Mendes, Marcos Amaral. História 
política de Mato Grosso, p. 3 e 4.) 

passagem da história de Mato Grosso, Siqueira , 
2002, relata que: Para organizar o primeiro 
arraial, cobrar os impostos e nome da Coroa 
portuguesa e estabelecer a justiça, os mineiros 
aclamaram, como Guarda-mor, Pascoal Moreira 
Cabral, que inicialmente ficou a frente dos 
trabalhos administrativos e fiscais” . (SIQUEIRA, 
Elizabete Madureira. História de Mato Grosso. Da 
ancestralidade aos dias atuais, Entrelinhas, 
Cuiabá, 2002, página 30). Portanto, a alternativa 
“B” da questão número 24 esta CORRETA. Ela 
afirma que: Para organizar o primeiro arraial e 
cobrar impostos em nome da Coroa Portuguesa, os 
mineiros aclamaram como Guarda-mor Pascoal 
Moreira Cabral. As bibliografias citas corroboram 
com o texto da alternativa “B”. Considerando os 
argumentos apresentados no recurso e as 
bibliografias citadas, decidiu-se pela alteração do 
Gabarito da letra “D” para a letra “B”. 
O gabarito foi alterado da letra  “D” para a 
letra “B”. 

Gilmar Viebrantz – 01535 
 

Agente Tecnológico da 
Informação 
 

27 Conforme Gabarito Preliminar 
divulgado no dia 16/03, a 
resposta correta para a questão 
citada é a letra "D". Porém, 
conforme o site do IBGE - o 
Estado do Mato Grosso do Sul é o 
que possui a menor população 
entre os Estados da Região - com 
2.097.238 na área urbana e 
351.786 na área rural, 
totalizando 2.449.024; o Estado 
do Mato Grosso com 2.482.801 na 
área urbana e 552.321 na área 
rural, totalizando 3.035.122 -, 
portanto a opção "C" está 
INCORRETA (sendo o que se pede 
na questão) conforme dados 
Oficiais do IBGE. 

Recurso com provimento. Questão anulada. 
Conforme citado no recurso do candidato, os 
dados do IBGE confirmam que a população que 
Mato Grosso não possui a menor população da 
região Centro Oeste. A população estimada em 
2013 de Goiás é de 6.434.048, Mato Grosso de 
3.182.113, Distrito Federal 2.789.761 e Mato 
Grosso do Sul de 2.587.269. O Estado de Mato 
Grosso do Sul possui a menor população da 
região Centro Oeste e não Mato Grosso, como 
afirma a alternativa “C”. De acordo com o IBGE, 
2013, Mato Grosso também possui liderança 
nacional em relação ao rebanho bovino: A Região 
Centro-Oeste, em 2004, concentrava 34,80% de 
todo o rebanho bovino do Brasil. O estado do 
Mato Grosso, com 12,67% do total do País, 
ultrapassou o efetivo de bovinos do Mato Grosso 
do Sul (12,09%), conquistando a liderança 
nacional. Considerando os dados apresentados, a 
questão 27 possui duas alternativas incorretas, a 
“C” e a “D”, sendo necessária a sua anulação. A 
questão foi anulada.  
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Gilmar Viebrantz – 01535 
Alletheia Cristina de Lima - 00658 
Fabiana Raquel Heidrich - 01513 
Paulo Rodrigues Pereira - 01425 
Dayane Laís Ferreira - 01380 
Bruna Soares de Oliveira - 01365 
Maria Lima da Silva - 01127 
Edna Schwingel - 00490 
Kennedy Barbosa de Souza - 00204 
Franciele Andrade Ribeiro - 00041 
Aparecida Akiko Hamamura Grudka- 
00971 
Tamirez Delfino Moretto - 00384 
Mariane Rauber - 00035 
Cleres Milceia Santos Andrade - 00220 
Maria Aparecida Gonçalves - 01007 
Claudia da Conceição Vaz – 00016 
 
 
 

Agente Tecnológico da 
Informação 
Auxiliar de Creche – Sec. 
Educação 
Técnico em Enfermagem 
Agente Administrativo 
Escolar – Sec. Educação 
Agente Administrativo 
Escolar 
Instrutor de Artesanato 
Agente Administrativo 
Multimeios Didáticos (Z. 
Rural) – Sec. Educação 

29 Os (as) candidatos (as) 
argumentam que a questão 29 
apresenta duas opções Corretas, a 
alternativa “A” e a “B”. 
"Projetaram o município para ser 
um importante polo regional e 
instalaram a cidade no 
entroncamento de duas 
importantes rodovias, a BR 163 e 
a MT 234, antiga BR 80." Toda a 
alternativa A está correta, exceto 
por um detalhe, Matupá não se 
encontra no entroncamento da 
BR 163 com a MT 234, e sim da 
BR 163 com a MT 322, antiga BR 
80. Solicitam a anulação da 
questão. 

Recurso com provimento. Questão Anulada. A 
cidade de Matupá está localizada no 
entroncamento das BR’s 163 e 322, antiga BR 80 
((http://www.matupa.mt.gov.br). Na alternativa 
“A” questão 29 está escrito que: Projetaram o 
município para ser um importante pólo regional e 
instalaram a cidade no entroncamento de duas 
importantes rodovias, a BR 163 e a MT 234, antiga 
BR 80, sendo essa afirmação incorreta. A 
alternativa “B” também está incorreta, pois 
afirma que: Um dos objetivos era aproveitar a 
proximidade com a cidade de Peixoto de Azevedo 
para transformar o município num importante 
pólo de extrativismo mineral, gerador de grandes 
riquezas. Considerando os argumentos 
apresentados no recurso e a constatação de que 
existem duas alternativas corretas na mesma 
questão, tornou-se necessário a anulação da 
questão.  
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Candidato / 
Inscrição 

Cargo  
 

Nº da 
Questão 

Fundamentação do recurso Julgamento do recurso 

Marcelo Teles da Silva – 00048 
 
Joelcio Algemiro Moraes – 00832 
 
Vinícius Silva de Almeida – 01363 
 
Aparecido Donizeti da Silva – 01547 
 
Diógenes Carreira - 01120 

Motorista Transp. Escolar 
CNH “D” (Zona Rural)  
 
Marceneiro 

07 A questão acima citada diz que " 
Antonieta recebe por mês R$ 
850,00. Desse salário ela 
economiza 
1/4 (ou seja, 850 dividido por 4 
que é igual a 212.50) colocando 
na poupança. Do restante (ou seja 
De 850 menos 212.50 que é igual 
a 637.50) 1/6 é gasto em 
alimentação (ou seja o restante 
637.50 Dividido por 6 é igual a 
106.25). O valor em reais gastos 
com alimentação é de: 
Alternativa C - R$106.25 e não D - 
R$ 205.50 como está no gabarito. 
Percebe-se também que de todas 
as alternativas da prova nesta 
questão, a única que dá resposta 
Exata é a "C". 
Portanto pede-se que seja 
arrumado a resposta no gabarito 
de "D" para "C". 

Recurso com provimento. Gabarito retificado para 
a Letra “C”. 

Vinícius Silva de Almeida – 01363 
 

Motorista Transp. Escolar 
CNH “D” (Zona Rural)  
 

08 A resposta do gabarito “letra C” 
está incorreto, a resposta correta 
é a letra B, pois para calcular a 
capacidade de um 
paralelepípedo: comprimento x 
largura x altura. Segundo 
documento anexo. 
Resolução: 
30cm x 15cm x 20cm=9000 cm³ 
Sendo1000cm³=1litro 
9000/1000= 9 
R= 9 litros 

Recurso com provimento. Gabarito retificado para 
a Letra “B”. 
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Ermenegildo de Andrade Filho - 00414 Motorista Transp. Escolar 
CNH “D” (Zona Rural)  
 

11 O candidato solicita a alteração 
do gabarito da questão 11 da 
letra “B” para a letra “A”, 
argumentando que com o 
declínio das bandeiras, o objetivo 
das monções era comercial, 
visando o abastecimento dos 
Mineradores de Cuiabá, vila bela 
e demais povoações surgidas em 
decorrência da mineração. 

Recurso sem provimento. Conforme o 
enunciado da questão e o próprio recurso, as 
monções foram importantes para manter a 
comunicação e o abastecimento de outras regiões 
de Mato Grosso, além das minas cuiabanas. 
Portanto, a opção da Letra “B” (Manter a 
comunicação entre a capitania de São Paulo e a 
capitania de Mato Grosso) é CORRETA, pois não 
se restringe apenas às minas cuiabanas. A opção 
da letra “A” afirma que após o declínio das 
bandeiras as monções conseguiram somente 
“Abastecer de produtos básicos as minas da 
região de Vila Bela da Santíssima Trindade”. 
Siqueira, 2002, afirma que na região das minas 
cuiabanas “Tudo o que mais necessitavam 
chegava através do comércio de maior porte 
existente na capitania de São Paulo, da qual as 
minas do Centro Oeste faziam parte. De lá, 
chegavam a Cuiabá: roupas, bebidas, 
medicamentos, ferramentas de trabalho, 
alimentos variados, dentre os quais destacavam o 
sal [...]. A esse sistema abastecedor e de 
transporte de pessoas, implementado 
exclusivamente através dos rios, deu-se o nome 
de monções”.  Essas monções, portanto, 
mantinham a comunicação entre São Paulo e a 
região das minas Cuiabanas. (SIQUEIRA, Elizabete 
Madureira. História de Mato Grosso. Da 
ancestralidade aos dias /atuais, Entrelinhas, 
Cuiabá, 2002, página 34) Ferreira, 2001, explica 
que Monções era o nome que os paulistas davam 
às viagens feitas por bandeirantes, a partir do 
século XVIII, entre as capitanias de São Paulo e 
Mato Grosso. As expedições se valiam das 
estações das águas e desciam o Rio Tietê, 
iniciando viagem em Porto Feliz, antigamente 
denominada Araritaguaba descendo até o Rio 
Grande ou Rio Paraná. Depois subiam o Rio 
Pardo, chegando na Fazenda Camapuã, de onde 
tinham a árdua tarefa de transpor parte da 
viagem por terra até o Ribeirão Camapuã, onde 
alcançavam o Rio Coxim até sua junção com o 
Taquari, onde hoje é a cidade de Coxim. Descendo 
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o Taquari e transpondo o Pantanal, encontravam 
o Rio Paraguai e depois o Rio São Lourenço e, em 
seguida o Rio Cuiabá (FERREIRA, João Carlos 
Vicente. Monções, acessado em 21/03/2014. 
http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/cont
eudo.php?sid=333&cid=18565). Após a análise 
do recurso, considerando o objetivo da questão, 
de verificar sobre conhecimento do candidato 
acerca da principal função das monções para o 
processo de colonização de Mato Grosso, decidiu-
se pelo Indeferimento do recurso.  

15  O candidato solicita a alteração 
do gabarito da letra “B” para a 
letra “D”. Argumenta que Matupá 
foi colonizada pelo governo 
federal através da Colonizadora 
Agropecuária Cachimbo, que 
organizou o repasse das terras 
para os pioneiros que lá 
habitavam. Acrescenta ainda que 
as isenções fiscais que são 
mencionadas na opção da letra 
“B” aconteceram sim, mas não 
foram tão “fortes em Matupá, mas 
sim nos municípios próximos à 
Cuiabá.  

Recurso sem provimento. Política de incentivos 
fiscais, disponibilização de terras e construção de 
infraestrutura de estradas e telecomunicação, 
foram os pilares da política de colonização da 
Amazônia e da região Norte de Mato Grosso, onde 
está localizado o município de Matupá, pelos 
governos militares das décadas de 1970 e 1980. 
Moreno, 2005, afirma que “Politicamente, essas 
ações foram definidas e apresentadas como 
viabilizadoras da “reforma agrária” e de 
promoção da política agrícola, embora 
estivessem associadas à expansão da fronteira 
econômica baseada na concessão de incentivos 
fiscais e financeiros aos grandes 
empreendimentos capitalistas estabelecidos na 
região”.  (MORENO, Gislaene, A colonização no 
Século XX, Entrelinhas, 2005, Geografia de Mato 
Grosso. pag. 61).  Na década de 1970, a 
colonização particular também exerceu um 
importante papel na colonização de criação de 
vários municípios. Empresários das regiões Sul e 
Sudeste, aproveitando-se das vantagens 
financeiras e das facilidades de acesso à terra 
oferecidas pelo governo federal e governo 
estadual adquiram grandes extensões de terras 
[...].  ”.  (MORENO, Gislaene, A colonização no 
Século XX, Entrelinhas, 2005, Geografia de Mato 
Grosso. pag. 63). Somente nas décadas de 1970 e 
1980 foram criados em Mato Grosso cerca de 50 
projetos de colonização, entre eles, Guarantã do 
Norte, Peixoto de Azevedo e Matupá. A 
colonização de Matupá e da maior parte dos 
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municípios da região Norte de Mato Grosso 
ocorreu em função “dos projetos colonizadores 
do Estado de Mato Grosso e isenções fiscais do 
governo federal”. Após cuidadosa análise e as 
considerações apresentadas, decidiu-se pelo 
Indeferimento do Recurso. 

Diógenes Carreira - 01120 Marceneiro 12 O candidato afirma que na opção 
“A” existe um erro de grafia na 
escrita do nome do povo indígena 
que habitava o pantanal e atacava 
as monções de abastecimento das 
minas cuiabanas. O candidato 
argumenta que nas fontes 
pesquisadas o nome está escrito 
com a letra i (Guaicurus) e não 
com y, como aparece na questão 
12 (Guaycuru) 
  "Portanto a grafia diferente de 
uma palavra pode confundir o 
candidato no momento de 
responder, por achar que a 
palavra está errada. Diante disso, 
pede-se a Anulação da questão nº 
12. 

Recurso sem provimento. Mesmo não sendo 
comum em artigos e fontes da internet, a grafia 
Guaycuru, aparece em obras como Ferreira, 2001, 
onde ele afirma que Os Guaycuru eram exímios 
cavaleiros e bons corredores [...]” (FERREIRA, 
2001, João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus 
Municípios, página 32).  Deve-se considerar 
também que o nome do povo indígena escrito 
com a presença do Y (Guaycuru) não altera o som 
da palavra e nem o seu significado. Todas as 
demais opções da questão possuem nomes 
diferentes (Paiaguá, Coxiponé e Xavante).  
Portanto, considerou-se que a escrita do nome do 
povo indígena Guaycuru  com a letra Y não seria 
suficiente para confundir os candidatos em 
relação às opções apresentadas. Após a cuidadosa 
análise do recurso e as considerações 
apresentadas, decidiu-se pelo Indeferimento do 
Recurso. 
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ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

Candidato / 
Inscrição 

Cargo  
 

Nº da 
Questão 

Fundamentação do recurso Julgamento do recurso 

Marcos Colombo da Luz - 1477 Motorista de Veículos 
Pesados 

01 Na questão encontra-se 2 
alternativas incorretas  a letra A e 
D, porque os textos das 2 
alternativas não batem 
corretamente com o texto 
original da prova. 
Texto original “o homem da idade 
de pedra só grava nas paredes de 
suas cavernas...” 
Texto da alternativa A “o homem 
da caverna só gravava nas 
paredes de suas cavernas..” 
Trocaram as palavras idade por 
caverna e está faltando o de da 
preposição. 

Recurso sem provimento.  
QUESTÃO 01 
Leia atentamente o texto e marque a alternativa 
INCORRETA: 
A)  O homem da caverna só gravava nas 
paredes de suas cavernas aquilo que era 
importante, como a caça, a alimentação, a vida e a 
morte. 
B) A dança é fruto da necessidade de 
expressão do homem. 
C) A dança, provavelmente, veio da 
necessidade de aplacar os deuses ou de exprimir a 
alegria por algo de bom concedido pelo destino.   
D) A dança nasceu da necessidade do homem 
em se destacar do outro. 
 
 A alternativa incorreta é a letra D. A 
alternativa A refere-se ao “homem da idade da 
pedra” que pela interpretação textual é o “homem 
da caverna”.  As alternâncias de vocábulos para a 
construção da questão não prejudicou o conteúdo 
significativo textual. Quando se expressa “homem 
da pedra” subentende-se “homem da caverna” ou 
seja, os primeiros homens que habitaram a terra. 
 

Marcos Colombo da Luz – 1477 
 
 
 
Valdecir Alves dos Santos 

Motorista de Veículos 
Pesados  
 
Operador de Maquinas 
pesadas II (Escav.Hidr. e 
Motoniv.) Cnh "C" 

15 Os candidatos argumentam que a 
resposta correta não confere com 
nenhuma das alternativas 
apresentadas, pois consta no site 
da prefeitura que as cidades que 
fazem limite territorial com 
Matupá são: ao Norte Guarantã 
do Norte, ao Sul Peixoto de 

Recurso sem provimento. Mesmo não 
aparecendo no site da prefeitura como um dos 
municípios que fazem limite territorial com 
Matupá, o município de Terra Nova do Norte está 
ligado ao território matupaense por uma estreita 
faixa de terra no extremo Oeste. Ferreira, 2001, 
afirma que Matupá faz limite territorial com os 
municípios de Peixoto de Azevedo, Terra Nova do 
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Azevedo, à Leste Peixoto de 
Azevedo e a Oeste com os 
municípios de Novo Mundo e 
Nova Guarita.  

Norte, Guarantã do Norte, Nova Guarita, Novo 
Mundo e o Estado do Pará. (FERREIRA, 2001, 
João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus 
Municípios, página 509). Essa informação 
também está presente no mapa político do 
Estado de Mato Grosso, no livro “Mato Grosso: 
Atlas Geográfico” (Miranda, Leodete; Amorim, 
Leonice., páginas 10 e 11)  . A alternativa “A” 
afirma que Matupá faz limite territorial com 
Guarantã do Norte e Terra Nova do Norte, sendo 
essa a única alternativa correta. Após a análise e 
as considerações apresentadas, decidiu-se pelo 
Indeferimento do Recurso. 

Marcos Colombo da Luz – 1477 
 
Gilson dos Santos  Pereira - 01226 

Motorista de Veículos 
Pesados  
 
Motorista de Veículos 
Leves  

09 Na questão 09, as figuras que 
representam as moedas estão 
inelegíveis, dificultando a 
interpretação da questão. Diante 
disso, pede-se a anulação da 
questão. 

Recurso com provimento. Fica anulada a 
questão por apresentar falhas de impressão nas 
figuras dificultando a sua compreensão. 
 

 
 
II – Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de recursos na esfera administrativa nos termos do Edital de Abertura nº 001/2014. 
 
Matupá em 28 de março de 2014. 
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