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 DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 
 

A Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a empresa Policon Tecnologia e Gestão Ltda. ME, tornam público o 
presente Edital Complementar, que dispõe sobre o seguinte: 

 

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 001/2022. 
 

 

São José do Povo - MT, 11 de fevereiro de 2022.  

 

Maria Luísa Correa Cardoso 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Nº 001/2022 
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              Estado de Mato Grosso 
              Prefeitura Municipal de São José do Povo 

          
             DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

 
ENSINO SUPERIOR 

 
Cargo: Controlador Interno 

 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão Nº 06 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A forma verbal “saturar” não é infinitivo pessoal, mas sim infinitivo impessoal. De acordo 
com a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla (2008, 
p. 196-197) e a Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, de Rodrigo 
Bezerra (2015, p. 291-292). O infinitivo é uma das formas nominais do verbo, e tem como 
característica principal a apresentação de uma ação de modo inteiramente geral, não 
situada no tempo e sem referência a nenhum sujeito. Em outras palavras, é a forma 
nominal do verbo que exprime a ação, o fenômeno, o processo, o estado, de modo geral 
e indeterminado, sobretudo quanto ao momento em que se realizam e quanto à pessoa 
gramatical do sujeito.  
 
Essa forma verbal é dividida em duas: pessoal e impessoal. 
 
O INFINITO PESSOAL forma verbal caracterizada por apresentar um sujeito para o 
infinitivo e, em dados contextos, o tempo da ação verbal. 
 
O infinito pessoal pode ser apresentar de forma flexionada ou não. 

a) Flexionado: Andares, andarmos, andardes, andares 
b) Não flexionado: andar eu, cantar tu, viver eu. 

 
Aqui ainda há algum tipo de referência a um sujeito. 

 
O INFINITIVO IMPESSOAL é aquele no qual o verbo se encontra sem conjugação verbal, 

ou seja, sem nenhuma referência a um sujeito.    

A questão pede as alternativas incorretas. O verbo saturar é INFINITIVO IMPESSOAL, pois 
não referência a nenhum sujeito no poema. Logo a alternativa é falsa. A banca mantém 
como alternativa correta a letra B. 
 
 

Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão Nº 09 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

O texto “Bolsonaro diz que Brasil é ‘exemplo para o mundo’ na vacinação contra COVID” 
do qual foi extraído as questões 9 e 10, foi escrito na modalidade padrão da língua 
portuguesa, resguardando o direito constitucional da língua oficial do país.  
 
O excerto “Encerramos 2021 com 380 milhões de doses de vacinadas distribuídas” no 
qual lê-se “doses de vacinadas” ao invés de “doses de vacina” não prejudica o 
entendimento do assunto, haja vista que pelo contexto entende-se claramente que é 
doses de vacina. Portanto fica mantida a referida questão. 
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Disciplina: Língua Portuguesa 
Questão Nº 10 
Resultado da Análise:  Indeferido 
Justificativa: 
 

A questão 10 é uma pergunta de compreensão textual e exigia do candidato o 
conhecimento de elementos da linguagem literária como ironia, morfologia e sintaxe da 
língua portuguesa. 
I – Na oração Brasil “foi exemplo para o mundo”, as aspas na expressão foi exemplo para 
o mundo são usadas de forma literária.  
Certo, pois é uma ironia, figura de linguagem usada na literatura. 
 
II – A frase chefe do Executivo federal é um elemento da coesão catafórica.  
Errado, é coesão anafórica, pois faz referência a um termo citado anteriormente 
“presidente Jair Bolsonaro”. 
 
III – Na oração Bolsonaro voltou a ironizar as ações, a regência do verbo voltar, o “a” é 
um artigo.  
Errado, na regência verbal os verbos são seguidos de preposição, não de artigo.  
 
Logo, as alternativas incorretas são II e III. A banca mantém como gabarito letra C. 
 
  

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

A questão é clara, Platão sofreu com a morte do amigo Sócrates, que além da grande 
amizade, o amigo Sócrates, o Mestre era o guia de Platão, parceiro de todas as horas, por 
isso, Platão ficou devastado, triste com a grande perda do amigo de todas as horas. 
A relação interpessoal é a aptidão de uma pessoa de se relacionar com os seus próprios 
sentimentos e emoções. Isso vai determinar como cada pessoa age quando é confrontada 
com situações do dia-a-dia. 
O relacionamento intrapessoal é o “pilar” do relacionamento interpessoal. 
O “aluno” Platão via em Sócrates um pai, amigo e professor. E Sócrates via no “aluno” 
como um filho, companheiro e amigo, tornando essa relação boa e saudável. 
Ademais, a questão não pergunta diretamente de forma objetiva do que seja o significado 
de INTRAPESSOALIDADE e sim: Das alternativas, qual seria a MAIS CABÍVEL, a que mais 
se aproxima do que seria a relação intrapessoal. 
Dessa forma, a banca INDEFERE o pedido de anulação da questão. 
 
 

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

O Edital do Concurso Público 001/2022 é objetivo e claro, sendo o assunto específico 
da Ação Direita de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade, 
na qual a sua única fonte é a Lei 9.868/99. 
Muito embora a lei citada não estar expressamente escrita no edital, seria impossível 
o (a) candidato (a) estudar o assunto sem estar munido desta lei.   
Além disso, a questão não trata expressamente de nenhuma lei anterior a lei 
9.868/99. 
TODA a elaboração da questão foi retirada do texto da lei da ADI/ADC.  
 
Sendo assim, esta banca indefere o pedido de cancelamento da questão. 
 

 


