
 
Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Canarana 
          

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 012            

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 
 

 1 

O Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, por intermédio da Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 
Público, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a organização da empresa Policon Tecnologia e Gestão Ltda., em 
cumprimento ao cronograma de execução do evento, resolve: 
 
 
I – Divulgar o julgamento dos recursos referentes ao gabarito preliminar de acordo com o parecer da Banca Examinadora, 
conforme se segue; 
 
II – Comunicar que não se abrirá mais prazo para apresentação de recurso na esfera administrativa, conforme os termos do 
Edital de Abertura nº 001/2019. 
 

Lisani Tainete Fuchs Freitas 
Presidente da Comissão Organizadora 

Concurso Público 001/2019 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR: 
 

ENSINO SUPERIOR 
 
Cargos: Assistente Social, Biomédico, Médico Clinico Geral, Enfermeiro, Professor de Educação Infantil, Professor Séries 
Iniciais 

 
Disciplina: Conhecimentos Gerais 
Questão Nº 14 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

A questão número 14 solicitou ao candidato que selecionasse a alternativa CORRETA sobre 
aspectos geográficos do território mato-grossense. A alternativa correta é a letra “B”. 
Localiza-se em Mato Grosso o maior divisor de águas da América do Sul, que separa três 
grandes bacias hidrográficas do país, a Bacia Amazônica, Araguaia/Tocantins e a do Paraná.  
De acordo com o IBGE a Resolução n. 32, de 15.10.2003 do CNRH, considerou como região 
hidrográfica “o espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou 
subbacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas 
homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos 
recursos hídricos. De modo geral, os limites das bacias são definidos de acordo com critérios 
técnicos que incluem a separação dos divisores de água a partir da identificação das 
cabeceiras dos canais de primeira ordem, chegando-se à delimitação dos rios que formam a 
rede de drenagem principal. Assim, dependendo da escala do mapa, a divisão hidrográfica 
pode ser cada vez mais detalhada e, portanto, comportar inúmeras subdivisões. Segundo a 
classificação de Otto Pfasfstetter, o Brasil possui seis bacias de ordem 1; 39 bacias de ordem 
2; 351 bacias de ordem 3; 2.541 bacias de ordem 4; 14.921 bacias de ordem 5; e 60.001 bacias 
de ordem 6”. 
 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884_cap7.pdf Depois de uma análise 
cuidadosa dos recursos, chegou-se à conclusão de que nas bibliografias mais acessíveis à 
maior parte dos candidatos, consta a subdivisão da Unidade de Planejamento e Gestão (UPG) 
do Paraná, entre Paraguai-Paraná ou Paraguai e Paraná, portanto, a decisão de ANULAR essa 
questão foi tomada. QUESTÂO ANULADA   
 

Cargo: Assistente Social; Biomédico; Enfermeiro; Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 

Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão Nº 01 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Não há nenhuma menção sobre o termo “economia pública” no texto, ele aparece apenas na 
afirmação. O texto em si não fala sobre a transparência com a “economia pública”, que, por 
sua vez, abrange uma “política sobre a participação do governo nos mercados”. A Economia 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884_cap7.pdf
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pública envolve tópicos como “finanças públicas, efeitos das políticas públicas; efeitos e 
taxação dos gastos governamentais; análise de falhas de governo e mercado”. 
 
Contudo, salientamos que a alternativa A “O tema central do texto gira em torno da ausência 
de transparência com a economia pública” não é correta, pois o texto não cita o termo, o que 
leva apenas o concursando a apelar para conhecimentos singulares e marcar tal alternativa. 
Deve-se considerar o contexto do texto apenas, e não buscar elementos exteriores a ele. Se 
considerarmos tal alternativa como verdadeira, estaríamos refletindo sobre a ausência de 
transparência com a economia pública de forma geral, porém não é isso que o texto trata. 
 
Nesta proposição, o tema central expresso pelo texto não gira em torno da ausência de 
transparência com a economia pública, mas sim em uma lacuna na abertura das informações 
sobre os dispêndios dos órgãos centrais do governo federal. Portanto, não alteramos o 
gabarito, mantendo-se a letra D como verdadeira. 

 
Cargo:  Assistente Social 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 32 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A candidata alega que a resposta divulgada da questão 32 está incorreta. Segundo a autora 
Cardoso, em seu livro, página 82, a letra A não é a resposta correta. E sim a letra D. Ao 
consultar o gabarito é possível identificar que a resposta correta é realmente a letra D 
conforme afirma a recorrente. Mantido o gabarito. 
  

Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Gerais  
Questão Nº 16 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Questiona-se: “após quantos segundos elas voltarão a estampar simultaneamente? ”, assim, 
faz-se necessária a conversão das informações dadas para medidas de segundos. Logo, se a 
primeira impressora estampa 15 vezes por minuto, sabendo que um minuto equivale a 60 
segundos, podemos fazer 60 : 15 = 4, confirma-se que esta estampa de 4 em 4 segundos. 
Equivalentemente, os cálculos para a segunda impressora são 60 : 10 = 6, o que nos indica 
que esta impressora estampa de 6 em 6 segundos. 

4, 6 | 2 
2, 3 | 2 
 1, 3| 3 

                1, 1 | 2.2.3 = 12 

Multiplicando-se os números que dividem o 4 e o 6, temos 2 x 2 x 3 = 12. Portanto, MMC (4,6) 
= 12. Logo, as impressoras estamparão juntas a cada 12 segundos. 
Portanto, mantém-se o gabarito. 

 
Cargo: Biomédico 

 
Disciplina: Conhecimentos Gerais  
Questão Nº 17 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão informa todos os dados necessários para o cálculo da Progressão Geométrica. 
O candidato deveria inicialmente encontrar o valor das parcelas utilizando a fórmula de PG e 
em seguida determinar o valor faltante, que compreende o valor da entrada. 
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Segue a resolução do exercício, utilizando-se a fórmula descrita pelo recorrente: 
 
an = a1 * q n–1 
 
a2 = 40000 
a4 = 10000 
 
a2 = a1 * q 
40000 = a1 * q 
a1 = 40000 / q  
 
a4 = a1 * q³ 
10000 = 40000 / q * q³ 
10000 / 40000 = q³ / q 
1 / 4 = q² 
√1/4 = √q² 
q = 1/2 
 
a1 = 40000 / 1/2 
a1 = 40000 * 2 
a1 = 80000 
 
1ª prestação: R$ 80 000,00 
2ª prestação: R$ 40 000,00 
3ª prestação: R$ 20 000,00 
4ª prestação: R$ 10 000,00 
5ª prestação: R$    5 000,00 
 
Soma total das prestações: R$ 155.000,00 
 
Entrada (valor do apartamento menos o total das prestações) 
 
R$ 250 000,00 – R$ 155.000,00 = R$ 95.000,00 
 
O valor da entrada foi de R$ 95.000,00 
 

Ante o exposto a questão deve ser mantida e o gabarito não deve ser alterado. 
 

 
 

Cargo: Biomédico; Fisioterapeuta; Médico Clínico Geral; Psicólogo 
 

Disciplina: Relações Humanas  
Questão Nº 21 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

As relações interpessoais desenvolvem-se no processo de interação entre os indivíduos. Em 
ambientes de trabalho, compartilhados por duas ou mais pessoas, existem atividades pré-
determinadas a serem executadas e consequentemente interações e sentimentos, tais como; 
comunicação, cooperação, respeito e amizade (Moscovici, 2001). O relacionamento 
interpessoal acontece de forma harmoniosa, permitindo o trabalho cooperativo em equipe, 
através da integração de esforços, da conjugação de energia, de conhecimentos e 
experiências (Moscovici, 2001) 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal: Treinamento em grupo.2001. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
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Cargo: Biomédico; Dentista 

 
Disciplina: Relações Humanas  
Questão Nº 25 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Um aspecto importante para um bom relacionamento interpessoal depende de uma boa 
comunicação entre emissores e receptores. Qualquer informação que se pretenda transmitir 
de uma pessoa para outra, de uma pessoa para um grupo, de um professor para alunos, de 
um palestrante para ouvintes deve ser bem comunicada e bem compreendida. Quem dá 
informação é o principal responsável por uma boa comunicação. No que se refere à 
comunicação, assinale a alternativa Incorreta. 
A) O processo de comunicação humana é contingencial pelo fato de cada indivíduo ser um 
microssistema único e diferenciado dos demais por sua constituição genética e por seu 
histórico psicológico. 
B) O processo de comunicação depende, em grande parte, do grau de heterogeneidade de 
significados entre a fonte e o destinatário final. 
C) Comunicação é a transição da informação de uma pessoa para a outra ou de uma 
organização para a outra, é um processo complexo pelo qual a informação é compartilhada e 
compreendida por duas ou mais pessoas, geralmente com a intenção de influenciar o 
comportamento humano. 
D) Comunicação é o processo de transferir significado de uma pessoa para outra na forma de 
ideias ou informação, envolve um fluxo de mão dupla, com um emissor e um receptor. 
 
Para Chiavenato (2000), o processo de comunicação depende, em grande parte, do grau de 
homogeneidade de significados entre a fonte e o destinatário final, e não significa 
exclusivamente passar uma informação adiante, mas torna-la comum entre as pessoas 
envolvidas. 
 
Na alternativa B) onde se lê; heterogeneidade, o correto é homogeneidade. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 31 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 
 
 
 

A questão está correta. Não há erro de nomenclatura, uma vez que “megacariócito” é a célula 
propriamente dita. “Megacariopoese” é a produção em si! 
 
Portanto, mantido o gabarito. 

Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 32 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão solicita a sequência dos tubos para coleta. Seguindo essa ordem terá resultado 
confiável e precisão, visto que cada tubo possui aditivos para conservar a amostra para seus 
determinados exames: Referente ao tubo de hemocultura quando solicitado o exame deverá 
ser o primeiro a ser coletado para obter uma amostra minimamente asséptica. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
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Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 35 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 
 

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

Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 36 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro de digitação no gabarito preliminar, pois constou alternativa "B" quando deveria 
ter constado alternativa "A".  
 
 Portanto, gabarito alterado para letra "A”. 
 

Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 37 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro na formulação da questão, acarretando a sua anulação. 
 
Portanto, questão anulada. 
 

Cargo: Biomédico 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 39 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 
 

A enzima gama glutamil transferase está relacionada como marcadores hepático e do sistema 
biliar onde é encontrado nos ductos biliares. Também pode ser encontrada nas células do 
pâncreas, intestino e rins. Porém seu principal objetivo e sua especificidade é marcador 
hepático e sistema biliar. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Dentista; Enfermeiro 
 

Disciplina: Língua Portuguesa   
Questão Nº 05 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

De acordo com Cegalla (2008) “metáfora é o desvio da significação própria de uma palavra ou 
expressão, nascido de uma comparação mental ou característica comum entre dois seres ou 
fatos”. 
 
Para Bezerra (2015), “a metáfora (de um vocábulo grego que significa transportar) é a 
translação do sentido próprio de uma palavra para outra, por analogia ou por semelhança, ou 
seja, consiste em usar uma palavra pela outra por força de uma comparação mental. É uma 
comparação – pelo fato de existirem características pertencentes a um objeto ou ser que se 
adapta a outro – sem a presença explícita de conectivo comparativo”.  
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Exemplos: 
a) O vício toma muitas vezes a máscara da virtude. 
b)“O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará”. (Sl. 23) 
 
A partir do que foi exposto acima, a expressão “quarto de despejo” é uma metáfora, pois 
apresenta as características de uma comparação mental sem o uso do conectivo “como” e 
também traz sobre si a carga semântica do que seria uma favela, sem tentar diminuir o 
impacto da palavra, pelo contrário aumenta ainda mais peso do vocábulo. O analista da 
oração deve tomar apenas a expressão, não levar em conta a oração como um todo.  
 
Para finalizar, não há nenhuma tentativa de fazer dessa expressão um eufemismo que, por 
sua vez, consiste no emprego de palavras ou expressões com o objetivo de diminuir o impacto 
da mensagem. Em outras palavras, é o abrandamento da força de uma ideia, de uma 
mensagem. Empregam-se palavras ou expressões mais amenas, mais suaves, mais sutis para 
evitar o impacto da ideia, da mensagem.  
 
Exemplos: 
a) Os funcionários da limpeza pública entraram em greve. (em vez de “garis, lixeiros”) 
b) No depoimento, a testemunha faltou com a verdade. (em vez de “mentiu”) 
c) Foi preso pela polícia, porque enriqueceu por meios ilícitos. (em vez de “roubou”) 
d) Descobriram um tumor maligno no seio da mulher. (em vez de “câncer”) 
 
Ao usar a expressão “quarto de despejo” para se referir à “favela”, a autora não busca atenuar 
o sentido deste último vocábulo, mas sim, acentuar ainda mais o valor semântico da palavra.  
 
Portanto, permanece a letra C. 
 

Cargo: Dentista; Médico Clínico Geral; Enfermeiro; Professor de Educação Infantil 
 

Disciplina: Língua Portuguesa   
Questão Nº 10 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

“Como se sabe, para que haja o fenômeno da crase, é indispensável a existência da preposição 
“a”. Fique atento, pois esta preposição não ocorrerá se for usada outra preposição (ante, 
após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sob, sobre, 
segundo, por exemplo), já que a existência de uma preposição exclui o aparecimento de outra. 
Traduzindo: não ocorrerá a crase se outra preposição for usada que não seja a preposição a” 
(BEZERRA, 2015).  
 
Na letra A: a expressão “à toa” por ser uma locução adverbial (BEZERRA, 2015) 
 
Na letra B: o a craseado de “às de outros planetas” funciona como elemento de coesão 
anafórica inibindo a repetição do vocábulo “condições”: inferiores as + as (condições): 
inferiores às de outros planetas.  
 
Na letra C: “à medida que” é uma locução conjuntiva, neste caso é obrigatório o uso da crase 
no “a” inicial desse tipo de locução (BEZERRA, 2015). 
 
A alternativa que apresenta erro no uso da crase é a letra D, pois o vocábulo contra é 
preposição (CEGALLA, 2008), não se coloca crase no artigo “a” após uma preposição como no 
caso expresso. 
 
Portanto, mantém-se o gabarito. 
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Cargo: Dentista; Enfermeiro 

 
Disciplina: Relações Humanas 
Questão Nº 23 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Um conhecimento funcional da comunicação requer a compreensão básica de alguns 
conceitos fundamentais: 
A comunicação que flui, dentro de um grupo ou de uma organização, dos níveis mais altos 
para os mais baixos, é uma comunicação descendente. 
A comunicação que se dirige aos escalões mais altos do grupo ou da organização, é utilizada 
para fornecer feedback aos executivos, informá-los sobre os progressos em relação às metas, 
relatar os problemas vigentes e mantem os dirigentes informados sobre como os funcionários 
se sentem em relação ao seu trabalho, seus colegas e à organização em geral é uma 
comunicação ascendente. 
Quando a comunicação se dá entre os membros de um mesmo grupo, grupos do mesmo nível, 
administradores do mesmo nível ou entre quaisquer pessoas de horizontalidade equivalente, 
dizemos que esta comunicação é lateral. 
Comunicação horizontal é a comunicação que acontece entre profissionais de mesmo nível 
hierárquico, portanto, não existe fluxo de baixo para cima ou vice-versa, uma vez que este 
tipo ocorre horizontalmente, entre membros do mesmo setor ou de diferentes 
departamentos. 
23- A comunicação que se dirige aos escalões mais altos do grupo ou da organização, é 
utilizada para fornecer feedback aos executivos, informá-los sobre os progressos em relação 
às metas, relatar os problemas vigentes e mantem os dirigentes informados sobre como os 
funcionários se sentem em relação ao seu trabalho, seus colegas e à organização em geral, é: 
A) Comunicação lateral 
B) Comunicação horizontal 
C) Comunicação ascendente 
D) Comunicação descendente  

Portanto, permanece o gabarito. 

 
Cargo: Dentista 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 32 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O recorrente se baseou em argumentos de forma genérica, mas, a questão solicita para 
escolher dentre as alternativas dos itens mencionados as mais clássicas, as mais comuns.  O 
candidato precisava ter interpretado melhor a questão. 
Portanto, permanece correto o gabarito, alternativa A.  
 

Cargo: Dentista 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 38 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão trata da técnica TRA em dentes permanentes. É uma técnica sugerida pelo SUS para 
escolares e em locais de difícil acesso. Uma das vantagens desta técnica é a amplitude do 
alcance social, reduzindo tempo de cadeira, fácil aplicação tanto em consultórios como em 
locais sem equipamentos. Uma das características desse procedimento é promoção do 
impacto na saúde pública devido as suas vantagens, desde os agentes relacionados: equipe 
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odontológica, compreendendo cirurgião-dentista (CD), técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar 
de saúde bucal (ASB); a gestores de saúde e pacientes. São elas: 

• Por não necessitar de equipamentos odontológicos, o CD e sua equipe podem atuar em 
áreas de sua responsabilidade que estão distantes da sua unidade de saúde, incluindo centros 
comunitários, escolas e igrejas; 

• Não exige anestesia na maioria dos casos; 

• Não exige isolamento absoluto; 

• Paciente se mantém tranquilo durante o procedimento, uma vez que não há dor durante o 
procedimento; 

• Devido também à ausência de dor, o paciente encontra-se mais tranquilo para absorver as 
instruções e técnicas motivacionais de educação para a saúde; 

E como contra- indicação em dentes permanentes:  

• Classe IV. Não há retenção mínima para o TRA; 

• Classe III. Transfixante. Por motivo estético, o TRA não deve ser indicado; 

• Dentes tratados endodonticamente. Pelo risco de fratura, o TRA não pode ser indicado; 
Classe II com caixa proximal expulsiva. Pelo risco de fratura ou deslocamento da restauração, 
o TRA não pode ser indicado; 

• Perda total de uma ou mais cúspides. Pelo risco de fratura ou deslocamento da restauração, 
o TRA não pode ser indicado; 

Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Dentista 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 40 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Faltou melhor interpretação da candidata no item C, pois uma vez instalada a doença, o SUS 
garante tratamento conforme é preconizado nos níveis de atenção à saúde.  São eles: 
 
.  Nível primário ou básico de atenção à saúde concentra as ações relacionadas à diminuição 
do risco de doenças e à proteção da saúde. 
 
.  Nível secundário de atenção à saúde é formado pelos hospitais e ambulatórios responsáveis 
por oferecer tratamento especializado à população, garantir a estruturação dos serviços 
hospitalares de urgência e emergência procedimentos de média complexidade, conduzindo o 
tratamento de quadros que comprometem o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes 
de forma aguda ou crônica. 
 
.  Nível terciário de atenção à saúde, estão reunidos os serviços de alta complexidade, 
representados pelos grandes hospitais e pelas clínicas de alta complexidade. 
 
Nessa esfera, os profissionais são altamente capacitados para executar intervenções que 
interrompam situações que colocam a vida dos pacientes em risco. Trata-se de cirurgias e de 
exames mais invasivos, que exigem a mais avançada tecnologia em saúde. 
 
Dito de outra maneira, o nível terciário visa à garantia do suporte mínimo necessário para 
preservar a vida dos pacientes nos casos em que a atenção no nível secundário não foi 
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suficiente para isso. Portanto, o SUS assegura sim, ações de serviços de promoção, proteção 
e recuperação da doença.  
 
Assim, permanece o gabarito da alternativa, letra D 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 

Disciplina: Conhecimentos Gerais   
Questão Nº 15 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão número 15 solicita ao candidato que selecione a alternativa INCORRETA sobre os 
aspectos históricos e geográficos do município de Canarana. A alternativa selecionada deveria 
ser a letra D e não a letra B, pois, esta alternativa se refere ao Censo Demográfico 2010, que 
ocorre de 10 em 10 anos como explica o IBGE, “A periodicidade da pesquisa é decenal, 
excetuando-se os anos de 1910 e 1930, em que o levantamento foi suspenso, e 1990, quando 
a operação foi adiada para 1991. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados 
divulgados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, 
Microrregiões, Regiões Metropolitanas, Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores 
Censitários. ” disponível no link 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25089-censo-1991-6.html?=&t=o-
que-e 
Os dados do censo utilizados na elaboração da questão estão no site do IBGE no link abaixo 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/canarana/panorama 
 
Portanto, mantém-se o gabarito. 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 32 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 

 
Legg-Perthes-Calvé é uma necrose avascular da cabeça femoral que acomete a criança de três 
a nove anos, em média. Sua incidência é de cinco meninos para uma menina. Existe uma 
predominância em crianças de raça branca, podendo, entretanto, acometer crianças de 
outras raças, mas raramente. Em 20% dos casos existe relação familiar. Pode afetar ambos os 
quadris em até 20% dos pacientes. Parece haver uma predisposição em crianças nascidas com 
baixo peso, abaixo de 2,5kg e do sexo masculino. Esses pequenos tem uma probabilidade 
cinco vezes maior do que outros nascidos com peso acima de 3,850kg. A idade óssea em quase 
90% dos casos é retardada nos meninos e em 22% nas meninas, principalmente nos estágios 
iniciais da doença, normalizando-se depois. Tanto os meninos como as meninas têm 
tendência para baixa estatura. 
 
Bibliografia: Ortopedia e Traumatologia - Princípios e Prática - Sizínio Hebert - Renato Xavier 
– pág. 184;185. 
 
Portanto, fica mantida a questão e respectivo gabarito. 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 37 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O paciente deita-se em supino com o joelho fletido a 90 graus. O fisioterapeuta aplica uma 
força compressora no pé e movimenta a tíbia anteriormente e posteriormente enquanto 
palpa a linha articular com outra mão, procurando crepitação. O teste é repetido, aplicando-

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/canarana/panorama
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se uma força contrária na perna. Este teste de crepitação de Apley foi projetado para detectar 
lesões: 
A- Patela 
B- Ligamento 
C- Menisco 
D- Cápsula 
 
Ao analisar a questão, é possível verificar que este teste depende da dor de rotação feita 
anteriormente e posteriormente ao movimentar a tíbia. Não há dúvida em relação ao 
questionamento imposto pelo candidato. 
 
Portanto, fica mantida a questão e respectivo gabarito. 
 
 

Cargo: Médico Clínico Geral; Nutricionista 
 

Disciplina: Conhecimentos Gerais  
Questão Nº 11 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão número 11 solicita ao candidato que selecione a alternativa CORRETA sobre a 
dinâmica de ocupação recente do Estado e da Região Centro-Oeste. A alternativa correta é 
a letra B. Mato Grosso é o maior produtor de grãos da região Centro-Oeste, sobretudo soja, 
amplamente demandada pelo mercado internacional para a alimentação de animais. Como 
é possível averiguar nos links de revistas especializadas e órgão oficiais dispostos a seguir: 
 
A revista Época Negócios notícia “Maior parte dos grãos vira ração, e não alimento humano” 
<https://epocanegocios.globo.com/colunas/noticia/2018/04/maior-parte-dos-graos-vira-
racao-e-nao-alimento-humano.html>  
 
O uol reporta que o Brasil supera EUA em exportação de soja para ração 
<https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2017/12/27/brasil-supera-eua-em-
exportacao-de-soja-para-racao.htm> 
 
A EMBRAPA que mostra os números de produção, com destaque para MT 
<https://www.embrapa.br/web/portal/soja/cultivos/soja1/dados-economicos> 
 
O WWF Brasil apresenta números e explica os motivos dessa utilização em sua reportagem: 
aproximadamente “79% da soja no mundo é esmagada para fazer ração animal e 18% para 
produção de óleo de soja. A soja é extremamente rica em proteína, o que fortalece os 
animais. A demanda por carne tem aumentado a cada dia.” 
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_soja
/> 
 
 

Cargo: Médico Clínico Geral; Enfermeiro; Professor de Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental Séries Iniciais 
 

Disciplina: Relações Humanas  
Questão Nº 28 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Segundo Robbins, 2002, em seu livro Comportamento Organizacional; A Comunicação tem 
quatro funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, 
expressão emocional, e informação. 
 
A comunicação gera motivação quando esclarece para cada membro da equipe o que deve 
ser feito, quão bem eles estão indo e o que pode ser feito para melhorar o desempenho, se 
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este estiver abaixo do esperado. O planejamento de metas específicas, informação sobre o 
progresso em direção às metas e o reforço do comportamento desejado estimulam a 
motivação e requerem comunicação. 
 
Para muitas pessoas que participam de equipes, sua equipe é fonte básica de interação social. 
A comunicação que acontece dentro da equipe é um mecanismo fundamental pelo qual seus 
membros demonstram suas frustrações e sentimentos de satisfação. A comunicação, 
portanto, proporciona uma liberação para a expressão emocional dos sentimentos e para a 
satisfação de necessidades sociais. 
 
A função final que a comunicação desempenha relaciona-se ao seu papel de facilitar a tomada 
de decisão. Ela fornece a informação de que membros da equipe, gerentes de 
projetos, sponsors e outros precisam para tomar decisões transmitindo os dados para 
identificar e avaliar as alternativas de escolhas. Aqui, vale a regra do processamento da 
informação: se entra lixo, sai lixo. Ou seja, se é usada informação de má qualidade para a 
tomada de decisão, certamente uma decisão ruim é tomada. 
 
As organizações possuem hierarquias e orientações formais que devem ser seguidas pelos 
funcionários. Quando estes são informados que devem, por exemplo, comunicar qualquer 
problema de trabalho primeiramente ao seu superior imediato, ou seguir à risca suas 
instruções de trabalho, ou ainda adequar-se às políticas da empresa, a comunicação está 
desempenhando uma função de CONTROLE. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Psicólogo 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 39 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

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

Cargo: Nutricionista 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Questão Nº 37 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro de formulação na elaboração da questão, conduzindo a sua anulação.  
 
Portanto, fica anulada a questão. 
 

Cargo: Nutricionista 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Questão Nº 38 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

No intestino é onde ocorre a maior parte da digestão das proteínas. O duodeno recebe as 
secreções do fígado e do pâncreas, onde acontece a digestão química. A bile, o suco 
pancreático e o suco entérico atuam sobre o bolo alimentar, chamado quimo. Além disso, o 
intestino conta com a atuação de algumas enzimas que têm função essencial no processo de 
digestão. 
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Portanto, permanece o gabarito. 

 
Cargo: Nutricionista 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Questão Nº 39 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O uso de próteses dentárias e a falta de dentes podem dificultar a capacidade de se alimentar, 
ocasionando desnutrição no idoso, porém, a redução da capacidade olfativa não é fator de 
risco para desnutrição. Com base nisso, a questão está incorreta. 

Portanto, permanece o gabarito. 

 
Cargo: Enfermeiro; Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 

 
Disciplina: Língua Portuguesa   
Questão Nº 07 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Dentro das categorias dos gêneros textuais, Armandinho se autodenomina como tiras em 
quadrinhos ((Disponível em: Página oficial do Facebook – Armandinho). Quando se fala em 
gênero textual consideramos aspectos não apenas estruturais, como o modo de produção do 
texto, mas também o tipo de assunto que ele aborda. 
 
As tiras em quadrinhos consistem num segmento de uma história em quadrinhos, na qual há 
a fusão da linguagem verbal e não verbal, onde as falas dos personagens são representadas 
através de legendas ou dentro de balões, como no caso de Armandinho. 
 
Charge: O termo “charge” é proveniente do francês charger, que significa carregar, exagerar. 
Ela é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade o 
posicionamento editorial de um veículo de comunicação. As charges têm como objetivo fazer 
críticas irônicas sobre situações do cotidiano. É usado para fazer críticas sobre assuntos de 
relevância no momento atual. 
 
Cartum: gênero jornalístico de opinião e análise que pode ser usado para fazer críticas. Tem 
como características a sátira e o humor. É usado para fazer críticas sobre assuntos atemporais. 
 
Tira em quadrinho é um tipo de gênero textual que possui o formato de tiras, quadrinhos 
com desenhos alinhados de forma a contar uma história, por ser objetiva e por as tiras em 
quadrinho nunca apresentam personagens em caricaturas, como é comum nas charges.  
 
História em quadrinhos é um tipo de gênero textual, apresenta características semelhantes 
às de uma tira, porém são mais longas, geralmente são encontradas em formato de revistas 
(gibis) ou livro. 
 
Armandinho não é uma charge, nem cartum, nem história em quadrinhos, ele pertence ao 
gênero “tira em quadrinhos” por autodenominar-se como tal e por apresentar as 
características do gênero tais como tiras alinhadas, conteúdo objetivo, frases curtas e 
assuntos atemporais e por fazer críticas a assuntos morais.  
 
Portanto, mantido o gabarito, letra B. 
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Cargo: Enfermeiro 
 

Disciplina: Matemática   
Questão Nº 18 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O argumento do candidato questiona o uso da vírgula na supracitada questão. “A vírgula é 
usada em inversões, separando termos que não estão na ordem direta da frase, como 
elementos pleonásticos que apareçam anteriores ao verbo. Nas supressões, marca o lugar da 
palavra suprimida”. Logo, não há necessidade de repetir “inteiros negativos”, considerando 
que a vírgula e a palavra utilizada vieram logo após “inteiros positivos”. Repetir “inteiros 
negativos” caracterizaria redundância e se faz completamente desnecessária para a 
compreensão do enunciado. 

Fonte: https://duvidas.dicio.com.br/uso-da-virgula/ 

Ante o exposto a questão deve ser mantida e o gabarito não deve ser alterado. 
 

  
Cargo: Enfermeiro 

 
Disciplina: Relações Humanas   
Questão Nº 30 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro de formulação na elaboração da questão, conduzindo a sua anulação.  
 
Portanto, fica anulada a questão. 
 

Cargo: Enfermeiro 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 31 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Seguindo o texto em questão: 
Padrão instável durante toda a noite, mantendo o ciclo regular de frequência e 
profundidade aumentadas, seguindo alteração de apneia e hiperventilação. 
 
Termo instável: variação, não constância; 
 
Analisando o recurso, percebe-se que houve leitura equivocada da questão pelo candidato, 
onde o mesmo alega que o enunciado está incompatível com a resposta da banca 
examinadora, relatando que o tema entra em discordância com a alternativa em questão. 
 
O recorrente relatou que a respiração é de Biot, pois apresenta respiração de igual 
amplitude, entre meados por períodos de apneia, possuindo ciclo regular. Porém, a 
descrição do mesmo não está de acordo com a questão, pois, padrão instável é diferente 
de respiração de igual amplitude, a cheyne Stokes, ainda possui outra característica, sendo 
esta, a hiperventilação. 
 
Após a sua prática, tem-se que referida alegação não condiz com as informações constantes 
na realidade teórica. 
 
FRANCO, Sara R. D., et al; Respiração de Cheyne-Stokes é pouco reconhecida no paciente 
internado. São Paulo: v.12, n.4. Revista Neurociência, 2004.  
 

https://duvidas.dicio.com.br/uso-da-virgula/


 
Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Canarana 
          

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 012            

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 
 

 14 

NITRINI, Ricardo e BACHESCHI, Luiz A. A neurologia que todo médico deve Saber. 2.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2003. 
 
Gabarito mantido. 
 

Cargo: Enfermeiro 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 32 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O argumento em questão do examinando não é condizente com a argumentação da banca 
examinadora. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que o mesmo exige conhecimento e 
embasamento científico no protocolo de classificação de risco do Ministério da Saúde, 
caracterizando classificação de risco como uma ferramenta que, além de organizar a fila de 
espera e propor outra ordem de atendimento que não a ordem de chegada, tem também 
outros objetivos importantes, como: garantir o atendimento imediato de usuários com grau 
de risco elevado. 
 
Analisando o caso clínico e as condições às quais o paciente se encontrava, associando o 
tempo de espera e as possíveis lesões, que poderiam ser geradas se o mesmo não fosse 
atendido em tempo imediato, a classificação dada ao mesmo é vermelha. 
 
Segundo o protocolo de acolhimento e classificação de risco do Ministério da Saúde, pacientes 
podem ser classificados como amarelo quando não estão expostos a riscos imediatos de vida. 
 
Gabarito mantido. 
 

 
Cargo: Enfermeiro 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 33 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O candidato em interpretação própria alega que o termo hipoxêmica se encontra incorreto e 
o termo a ser utilizado deveria ser hipoxemia. 
 
Após análise da referida questão é possível constatar que a nomenclatura hipoxêmica e 
hipoxemia possuem o mesmo significado, hipoxêmica é o sinônimo de hipoxemia de acordo 
com as normas vigentes da língua portuguesa. 
 
A insuficiência respiratória hipoxêmica aguda é uma hipoxemia arterial grave refratária a 
oxigênio suplementar.  
 
Podemos exemplificar isso com algumas referências:  
 
PINHEIRO, Bruno; PINHEIRO, Guilherme; MENDES, Matheus. Entendendo melhor a 
Insuficiência Respiratória Aguda. 24. ed. Juiz de Fora: Pulmão RJ, 2015. 
 
PADUA, Adriana; ALVARES, Flavia; MARTINEZ, José Antonio. Insuficiência Respiratória. 36. ed. 
Ribeirão Preto:  Medicina, 2003. 
 
Gabarito mantido. 
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Cargo: Enfermeiro 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 34 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Segundo interpretação dos candidatos a questão se encontra incompleta e confusa. 
Após análise da mesma nota-se que os candidatos não souberam interpretar a descrição do 
enunciado. 
 
Na questão referida é relatado que, além das citadas, existem outras que não estão descritas. 
Tendo em vista que as outras alternativas possuem algumas reações, mas nem todas se 
enquadram ao uso do betabloqueador, o que as tornam incorretas. 
  
“Apresenta, entre outras, as seguintes reações adversas ao tratamento medicamentoso” 
 
Sendo assim, os argumentos são consistentes. 
 
Gabarito mantido. 

  
Cargo: Enfermeiro 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 35 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Os examinandos em sua defesa, erroneamente, embasaram-se em referencias que não 
contemplam todas as etapas e critérios para os parâmetros de inclusão da lista de notificação 
compulsória, alegando não existir alternativa correta. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão exige conhecimento do Guia de 
Vigilância Epidemiológica, mais especificamente de (Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, Guia de Vigilância 
Epidemiológica, 7 Ed. pg 21 e 22), que é de clareza meridiana ao elencar os parâmetros de 
inclusão. 
 
Gabarito mantido. 
 

Cargo: Enfermeiro 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos  
Questão Nº 39 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Os candidatos tiveram dificuldade para interpretar o texto, alegando que a questão não se 
encontra como a tabela original. 
 
O examinado não utilizou critérios pertinentes, quando expos a homologação da questão em 
embasamentos obsoletos. 
 
Seguindo a atualização da American Association of neurological Surgeons (Glasgow Coma 
Scale) de 2018: 
Abertura ocular a estimulo doloroso: 2 
Ao estímulo verbal palavras soltas: 3 
Estímulo motor com flexão anormal (decorticação) dos membros inferiores:  3 
Totalizando pontuação 8 
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A questão acima descreve o estímulo motor de anormalidade nos movimentos de membros 
inferiores com reflexo de decorticação. Entende-se por flexão anormal todo e qualquer 
movimento que aconteça sem que a pessoa possa ter controle sobre este comando. 
 
Autores como Nitrini e Bacheschi 2003, descrevem Decorticação como um termo usado para 
denotar um tipo de postura anormal, causada por lesões acima do pêndulo cerebral, quando 
o córtex cerebral não está funcionando. Segundo esta referência teórica o paciente, quando 
em posição decorticada, mantém-se deitado, numa postura imóvel e muito rígida, 
posicionamento em “adução, flexão do cotovelo, flexão do punho e dos dedos de membros 
superiores, e hiperextensão, flexão plantar e rotação interna de membros inferiores. 
 
NITRINI, Ricardo e BACHESCHI, Luiz A. A neurologia que todo médico deve saber. 2.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2003. (pág. 159) 
 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato. 
 
Gabarito mantido. 
 

Cargo: Professor de Educação Infantil 
 

Disciplina: Língua Portuguesa   
Questão Nº 04 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão pede dentre as assertivas quais estão incorretas: 
 
Abjeto é algo que contém ou expressa desprezo, que não possui valor algum (DICIONÁRIO 
AURÉLIO). Portanto, seres não abjetos seriam o oposto do que está sendo expresso na oração, 
isto é, pessoas de valor, porém, a oração expressa que a favela seria um local onde são 
colocados seres abjetos (seres desprezados), isto é, sem valimento (sem valor).  
 
A questão se refere à alternativa incorreta: os favelados são seres abjetos e sem valimento. A 
alternativa que expressa o oposto disso, seres não abjetos e com valimento é, portanto, a 
letra B. 
 
Gabarito mantido. 

 
Cargo: Professor de Educação Infantil 

 
Disciplina: Relações Humanas   
Questão Nº 30 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro de formulação na elaboração da questão, conduzindo a sua anulação.  
 
Portanto, fica anulada a questão. 
 

Cargo: Professor de Educação Infantil 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos   
Questão Nº 31 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Argumentamos que a banca não pode receber recursos sem uma base teórica válida. O 
candidato precisaria ter formulado sua defesa de recurso e apresentar teóricos que 
justificassem plausivelmente o seu ponto de vista. 
 
Gabarito mantido. 
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Cargo: Professor de Educação Infantil 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos   
Questão Nº 33  
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A candidata alega que a resposta divulgada da questão 33 está incorreta. A letra C não é a 
resposta correta, e sim, a letra A. 
 
Ao consultar o gabarito é possível identificar que a resposta correta é realmente a letra A 
conforme afirma a candidata. 
 
Gabarito inalterado. 
 

Cargo: Professor de Educação Infantil 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos   
Questão Nº 34 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A candidata alega que a resposta divulgada da questão 34 está incorreta. A letra A não é a 
resposta correta, e sim, a letra D. 
 
Ao consultar o gabarito é possível identificar que a resposta correta é realmente a letra D 
conforme afirma a candidata. 
 
Gabarito inalterado. 
 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 

Disciplina: Língua Portuguesa   
Questão Nº 10 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

“Como se sabe, para que haja o fenômeno da crase, é indispensável a existência da 
preposição “a”. Fique atento, pois esta preposição não ocorrerá se for usada outra 
preposição (ante, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, 
para, perante, sob, sobre, segundo, por exemplo), já que a existência de uma 
preposição exclui o aparecimento de outra. Traduzindo: não ocorrerá a crase se outra 
preposição for usada que não seja a preposição a” (BEZERRA, 2015).  
 
Na letra A: a expressão “à toa” por ser uma locução adverbial (BEZERRA, 2015) 
 
Na letra B: o a craseado de “às de outros planetas” funciona como elemento de 
coesão anafórica inibindo a repetição do vocábulo “condições”: inferiores as + as 
(condições): inferiores às de outros planetas.  
 
Na letra C: “à medida que” é uma locução conjuntiva, neste caso é obrigatório o uso 
da crase no “a” inicial desse tipo de locução (BEZERRA, 2015). 
 
A alternativa que apresenta erro no uso da crase é a letra D, pois o vocábulo contra é 
preposição (CEGALLA, 2008), não se coloca crase no artigo “a” após uma preposição 
como no caso expresso. 
 
Observação: a colocação da alternativa “E” nesta questão, foi um erro no momento 
da montagem da prova, entretanto, não interferiu em nada no entendimento da 
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resposta ou alternativa correta, uma vez que não guarda nenhuma relação com o teor 
da questão nº 10. 
 
Portanto, mantém-se o gabarito. 
 

 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 

Disciplina: Relações Humanas   
Questão Nº 29 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O item III está incorreto porque: Os ruídos na comunicação nada mais são do que qualquer 
elemento que interfira no processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para 
um receptor. Os ruídos podem ser resultados de elementos internos e externos. Estes 
obstáculos à comunicação, mais propriamente à eficácia da comunicação, mais conhecidos 
por ruídos, de uma maneira geral, são frequentes e temidos pelos gestores conscientes da 
importância da comunicação na organização.  
 
Segundo Gesner (2007), ruído é uma perturbação indesejável em qualquer processo de 
comunicação, que pode provocar danos ou desvios na mensagem. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 

Disciplina: Relações Humanas   
Questão Nº 30 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro de formulação na elaboração da questão, conduzindo a sua anulação.  
 
Portanto, fica anulada a questão. 
 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos   
Questão Nº 31 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

De acordo com a LDB; Do Direito à Educação e do Dever de Educar: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 
de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Os argumentos dos candidatos não procedem porque a Lei foi modificada, conforme 
demonstração acima, portanto, permanece o gabarito. 

 
Cargo: Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 

 
Disciplina: Conhecimentos Específicos   
Questão Nº 35 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Seção IV  
Das Concessões  
Art. 111. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:  
I – por um dia, para doação de sangue;  
II – até um dia, para se alistar como eleitor ou para alistamento militar;  
III – até 08 (oito) dias por motivo de:  
a) casamento; b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou 
enteados e irmãos;  
IV – durante o período em que estiver servindo ao Tribunal do Júri. 
 
Onde se lê na questão até 05 (cinco) dias, está errado. O correto é até 08 (oito) dias. 
 
35. Assinale a alternativa Incorreta de acordo com Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Canarana/MT 
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
A) Por um dia, para doação de sangue; 
B) Até um dia, para se alistar como eleitor ou para alistamento militar; 
C) Até 05 (cinco) dias por motivo de: casamento; falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos; 
D) Durante o período em que estiver servindo ao Tribunal do 
Júri.
  
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos   
Questão Nº 39 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

39. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas em relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se 
lhes: 
(  ) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
(  ) Direito de ser respeitado por seus educadores; 
( ) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
(  ) Direito de organização e participação em entidades estudantis; 
(  ) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Assinale a alternativa correta. 
A) V-V-V-V-V 
B) V-V-F-V-V 
C) V-V-F-F-V 
D) V-V-V-V-F 
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A última alternativa está incompleta, porque foi modificada pela Lei nº13.845 de 2019, o que 
a torna incorreta. Observe-se abaixo: 
 
Capítulo IV 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no 
mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da 
educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019) 

 
Portanto, permanece o gabarito. 

 
ENSINO MÉDIO 

 
Cargos: Técnico Administrativo Educacional e Técnico em Desenvolvimento Infantil 

 
Disciplina: Matemática   
Questão Nº 07 
Resultado da Análise:  Deferido 
Justificativa: 
 

Houve erro de formulação na elaboração da questão, conduzindo a sua anulação.  
 
Portanto, fica anulada a questão. 
 

Cargo: Técnico Administrativo Educacional  
 

Disciplina: Conhecimentos Gerais 
Questão Nº 13 
Resultado da 
Análise:  

Indeferido 

Justificativa: 
 

A questão número 13 solicita ao candidato assinalar a alternativa correta sobre o desempenho 
da economia do município de Canarana nos últimos anos.  A alternativa correta é a letra “C”: 
“O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou crescimento expressivo e, em 2016 já havia 
superado o valor de 1 bilhão de reais”. Essa informação está de acordo com os dados disponíveis 
no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/canarana/pesquisa/38/47001?tipo=ranking&ano=2016) 
e outras fontes como (http://www.seplan.mt.gov.br/-/10948977-produto-interno-bruto-
municipios) 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Técnico Administrativo Educacional  
 

Disciplina: Conhecimentos Gerais 
Questão Nº 14 
Resultado da Análise:  Indeferido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13845.htm#art2
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/canarana/pesquisa/38/47001?tipo=ranking&ano=2016
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Justificativa: 
 

A questão número 14 solicita ao candidato que “Escolha a opção INCORRETA sobre os 
aspectos geográficos do município de Canarana”, ALTERNATIVA “D”. Já a alternativa “C”: “Sua 
área territorial mede cerca de 11000 (onze mil) quilômetros quadrados, onde reside uma 
população estimada de aproximadamente 21.500 (vinte e um mil e quinhentos) habitantes”, 
objeto do recurso, menciona o número aproximado da área territorial e da população do 
município e não o número exato. Isso ocorre porque geralmente existem divergências sobre 
esses dados entre o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o município. 
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 

Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil  
 

Disciplina: Conhecimentos Gerais 
Questão Nº 19 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

Conforme o Art. 212 – da Lei Orgânica Municipal “O Poder Público garantirá à população 
serviços eficientes e gratuitos de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica”. Não faz 
distinção de população urbana ou rural. Já a alternativa “A”, incorreta, afirma: “O Poder 
Público garantirá à população urbana residente serviços gratuitos de Vigilância Sanitária e de 
Vigilância Epidemiológica”. A Lei Orgânica, como deveria ser, garante à toda população os 
serviços públicos mencionados e não apenas à população urbana. Já no Art. 216, da referida 
Lei, está escrito: “O Poder Executivo assegurará tratamento odontológico completo, gratuito 
e de qualidade às crianças da educação infantil, às gestantes e nutrizes, dando preferência às 
camadas sociais de baixa renda”.  
 
Portanto, permanece o gabarito. 
 
 

Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil  
 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Questão Nº 36 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

36. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, em relação à escolha dos 
Conselheiros do Conselho Tutelar. 
(_) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em 
todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do 
ano subsequente ao da eleição presidencial. 
(_) O processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido 
em Lei Municipal e realizado sob a presidência de Juiz eleitoral e a fiscalização do Ministério 
Público. 
(_) A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao 
processo de escolha. 
(_) No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive brindes de pequeno valor. 
Assinale a alternativa correta. 
A) V-F-V-V 
B) V-V-F-V 
C) V-V-V-V 
D) F-V-V-V 
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De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Cap. IV Da Escolha dos Conselheiros: 

Escolha dos Conselheiros 

Art. 139- O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em 
lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 
12.10.1991) 

§ 1 o O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em 
todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do 
ano subsequente ao da eleição presidencial. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

§ 2 o  A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao 
processo de escolha. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

§ 3 o No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive brindes de pequeno valor. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Portanto, permanece o gabarito. 
 
 

Canarana – MT, em 03 de janeiro de 2020. 
 
 

Lisani Tainete Fuchs Freitas 
Presidente da Comissão Organizadora 

Concurso Público 001/2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm

	II – Comunicar que não se abrirá mais prazo para apresentação de recurso na esfera administrativa, conforme os termos do Edital de Abertura nº 001/2019.
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