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RESULTADO 

 
A Comissão Examinadora do Concurso Público nº 001/2012 do Município de Colíder/MT, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o julgamento dos recursos referentes ao gabarito preliminar das provas aplicadas no dia 
25/03/2012, sendo o gabarito divulgado em 26/03/2012 nos termos do item 15 do edital do Concurso, gerando a 
RETIFICAÇÃO DE GABARITOS E ANULAÇÃO DE QUESTÕES, nos termos seguintes: 
 

 

 

Questão nº. 9- A candidata questionou o fato de haver duas alternativas idênticas. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Apesar de haver duas alternativa com a mesma grafia, a alternativa correta é a letra D, ou seja, não 
interfere na opção de alternativa correta.  
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

 

 

 

Questão nº.18- A candidata alegou não haver alternativa correta. 

Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de juros simples e, por esse motivo, recorremos à formula de 
juros simples para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
C= R$ 300,00 (Capital) 
i = 12% ao ano = 3% ao mês = 0,03 ao mês (taxa) 
M= R$ 372,00 (Montante) 
t = ? (tempo) 
Substituindo os dados do problema na fórmula do juros simples M = C + Cit, temos: 
372 = 300 + 300 . 0,03 . t =>  
372 = 300 + 9t =>  
372 – 300 = 9t =>  
72 = 9t =>  
72/9 = t => 
8 = t 
 
Portanto o tempo de aplicação foi de 8 meses, o que diverge do gabarito divulgado. Dessa forma a questão 
não apresenta alternativa correta e o recurso procede. 

CARGO 
1-Agente Administrativo 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
Médio 

RECORRENTE QUESTÃO 

PATRICIA VEIGA FERNANDES 9,18 
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Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco na construção das opções 
de alternativas da questão. Portanto a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma 
prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.18- O candidato alegou não haver alternativa correta. 

Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de juros simples e, por esse motivo, recorremos à formula de 
juros simples para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
C= R$ 300,00 (Capital) 
i = 12% ao ano = 3% ao mês = 0,03 ao mês (taxa) 
M= R$ 372,00 (Montante) 
t = ? (tempo) 
Substituindo os dados do problema na fórmula do juros simples M = C + Cit, temos: 
372 = 300 + 300 . 0,03 . t =>  
372 = 300 + 9t =>  
372 – 300 = 9t =>  
72 = 9t =>  
72/9 = t => 
8 = t 
 
Portanto o tempo de aplicação foi de 8 meses, o que diverge do gabarito divulgado. Dessa forma a questão não 
apresenta alternativa correta e o recurso procede. 
 
Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco na construção das opções de alternativas da 
questão. Portanto a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA. 

 

 

 

 

 

CARGO 
2- AGENTE DE TRÂNSITO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

RECORRENTE QUESTÃO 

MAURO DA SILVA SANTOS JUNIOR 9,18 

 
 

Questão nº. 9- O candidato questionou o fato de haver duas alternativas idênticas. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Apesar de haver duas alternativa com a mesma grafia, a alternativa correta é a letra D, ou seja, não 
interfere na opção de alternativa correta.  
 
RECURSO INDEFERIDO 
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Questão nº. 9- Os candidatos questionaram o fato de haver duas alternativas idênticas. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Apesar de haver duas alternativa com a mesma grafia, a alternativa correta é a letra D, ou seja, não 
interfere na opção de alternativa correta.  
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

 

 

 

CARGO 
3-APOIO ADMIN. EDUCACIONAL- MOTORISTA 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
                      MÉDIO 

RECORRENTE QUESTÃO 

AILTON JOSÉ LEMOS 16,18 

JAILSON FISTAROL 9,18 

JOSÉ DE ASCIS DA SILVA 8,9 

 
 

Questão nº.8 – O candidato alegou haver duas respostas corretas  

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A questão deve ser entendida como a união dos aspectos verbais, não-verbais e o contexto em que o texto foi 
produzido. A Fala do garoto “ganhei do meu pai,  ele não sabe usar” sugere a idéia de que a tecnologia utilizada 
para a apuração das eleições no Brasil é de ponta, entretanto os eleitores ainda não sabem utilizar o seu voto para 
melhorar o Brasil. 

 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.16- O candidato alegou não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso:INDEFERIDO 
 O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de Progressões Geométricas, especificamente sobre a 
soma dos termos de uma PG e, por esse motivo, recorremos à formula da soma dos termos de uma PG 
finita para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
a1 = 3 
q = 2   
n = ? 

Sn = 381  

Substituindo os dados do problema na fórmula da soma de uma PG finita Sn = 
     

    

   
, temos: 

381 = 
        

   
 => 

381 =          => 

381/3 =      => 

127 + 1  =    => 

128 =    => 

   =    => 
7 = n 
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Portanto o número de termos da PG é n = 7, o que converge com o gabarito divulgado, seja letra “C”. 
Dessa forma o recurso apresentado para esta a questão não procede. 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
 

Questão nº.18- Os candidatos alegaram não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de juros simples e, por esse motivo, recorremos à formula de 
juros simples para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
C= R$ 300,00 (Capital) 
i = 12% ao ano = 3% ao mês = 0,03 ao mês (taxa) 
M= R$ 372,00 (Montante) 
t = ? (tempo) 
Substituindo os dados do problema na fórmula do juros simples M = C + Cit, temos: 
372 = 300 + 300 . 0,03 . t =>  
372 = 300 + 9t =>  
372 – 300 = 9t =>  
72 = 9t =>  
72/9 = t => 
8 = t 
 
Portanto o tempo de aplicação foi de 8 meses, o que diverge do gabarito divulgado. Dessa forma a questão não 
apresenta alternativa correta e o recurso procede. 
 

Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco na construção das opções de 
alternativas da questão. Portanto a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma 
prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA. 

CARGO 
5-ENFERMEIRO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

MARIANA OLIVEIRA DO ROSÁRIO 6 

YARA BEATRIZ SCHWEINBERGER FROHLICH 31,33 

 
 

Questão nº.6- A candidata alegou que a ortografia da alternativa correta da questão está incorreta. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A colocação ou não do trema não interfere em sua estrutura fonética. Se assim fosse, com a queda do 
trema as palavras teriam seus segmentos sonoros modificados com a nova ortografia. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
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Questão nº.31- A candidata alega que todas as alternativas estão corretas. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
A questão foi extraída do caderno 23 do MS, p.12, (obra oficial sobre aleitamento materno) onde consta 
expressamente que: 
 

“Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além de 
leite materno, qualquer alimento sólido ou semi–sólido com a finalidade 
de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode 
receber além do leite materno, outro tipo de leite, mas esse não é 
considerado alimento complementar.” 

 
A própria definição do MS responde a dúvida do candidato recorrente, onde os outros tipos de leite não 
são considerados alimento complementar. Dessa forma a questão está absolutamente correta, e o 
Gabarito será mantido. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.33- A candidata alegou que a sequência correta de resposta da questão seria 3,2,1 e 3 e 
não 3,3,1 e 2 como divulgada em gabarito. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A questão foi extraída da doutrina MANUAL DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA, de Neusa Collet; 
Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira e Cláudia Silveira Viera, Goiania: AB, 2010, 2ª Ed. Revista, 
atualizada e ampliada. P. 32. 
 
Essa doutrina, em conformidade com a corrente dominante, traz o quadro de etapas de 
desenvolvimento da criança por faixa etária e define os comportamentos correspondentes a cada fase 
exatamente como consta na sequencia de letra C. 
 
Ao depois a candidata não fundamentou a razão recursal, pois, não demonstrou doutrinariamente 
porque a sequencia deveria ser 3;2;1;3.  O endereço eletrônico apresentado foi acessado e não deu 
opções de consulta capaz de responder a questão, muito menos conteúdo que permita a sequência 
desejada pela candidata. 
 
Depois outra, o primeiro dente surge em média a partir do 6º mês. Então a opção “gosta de morder” não 
se enquadra num desenvolvimento padrão de 3 a 6 meses para a segunda proposição ser a opção “2”, 
bem como a última proposição - Reage ao ser chamado pelo nome virando a cabeça; lança gritos de 
alegria; - não poderia ser a “3”, pois, um bebe de 6 a 9 meses já ultrapassou essa fase há muito tempo, 
pois, é por volta dos 3 meses que os bebes começam a lançar gritos e procurar pelas vozes que lhes 
são familiares.      
 
 RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 
6-FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

CAMILA DA SILVA TURINI 33 

FERNANDA RODRIGUES DE LIMA 33 

NUBIA PRISCILLA CUNHA 6,7,33 

SUÉLLEN PITON PRADO YAGUCHI 33 

URICHELLI GORGETE SOUZA 27,28 

Questão nº.6- A candidata alegou estar errado o enunciado da questão, pois se referia digramas 
vocálicos e deveria ser dígrafos vocálicos. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O dígrafo pode ser denominado, também, de digrama. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.7 – A candidata alega que a letra B também, pode ser considerada alternativa correta, pois, 
no primeiro parágrafo está assim,"... recentemente Zecamunista foi na verdade um implante..." 
Zecamunista é uma junção de duas palavras, Zeca + comunista. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O texto introdutório da questão 7 pede se denomine o recurso utilizado para inventar palavras. Tal 
recurso é denominado “neologismo”, mesmo que seja uma composição, como é o caso supracitado. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.27 - Em resposta ao recurso da candidata - URICHELLI GORGETE SOUZA 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
Em resposta ao recurso interposto para as respectivas questões, a Comissão do Concurso tem a esclarecer que a candidata alega 
que a presente questão apresenta conteúdo e forma idêntica a outra questão aplicada pela mesma organizadora do concurso. 
Ao analisarmos a questão, constatamos a presente questão verificamos que as questões são similares às já aplicadas em relação 
à matéria e disposição dos itens tratados, fato que pode ferir a competitividade e isonomia entre os candidatos que realizaram a 
prova onde a questão foi aplicada ou tiveram conhecimento da mesma posteriormente. Assim, recurso deferido e a questão deve 
ser ANULADA. 

Questão nº.28 - Em resposta ao recurso da candidata - URICHELLI GORGETE SOUZA 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
Em resposta ao recurso interposto para as respectivas questões, a Comissão do Concurso tem a esclarecer que a candidata alega 
que a presente questão apresenta conteúdo e forma idêntica a outra questão aplicada pela mesma organizadora do concurso. 
Ao analisarmos a questão, constatamos a presente questão verificamos que as questões são similares às já aplicadas em relação 
à matéria e disposição dos itens tratados, fato que pode ferir a competitividade e isonomia entre os candidatos que realizaram a 
prova onde a questão foi aplicada ou tiveram conhecimento da mesma posteriormente. Assim, recurso deferido e a questão deve 
ser ANULADA. 
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Questão nº.33 – As candidatas alegaram que a questão correta é a letra B, pois buscando em 
referências bibliográficas, fica claro que a resposta certa é a letra B. o método de pesquisa PCR tem 
várias técnicas, PCR em tempo real, RT-PCR, e cada uma é feita de uma maneira, creio que houve 
confusão na descrição das técnicas, em um artigo científico encontrei esta explicação na qual fica claro 
que a resposta mais aceitável é a letra B: " Em um primeiro passo, é transcrito o RNA para cDNA com a 
transcriptase reversa e, em seguida, amplifica-se o cDNA. O método é conhecido como R T - P C R 
(reverse transcriptase PCR). 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
Houve erro de transcrição no gabarito, sendo a única alternativa a ser corretamente assinalada na 
questão a alternativa letra “B”. 
 
Neste caso os recursos procedem, pois o que ocorreu foi um equívoco na hora de passar o 
gabarito. Sendo assim a alternativa correta é a letra “B”. 
 
Razão pela qual o gabarito será retificado nesta questão para a letra “B”. 
 
 

CARGO 
8-FONOAUDIÓLOGO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

CRISTIANE SANTOS NASCIMENTO 22,26,27,28,33,35 

 
 

Questão nº.22 – A candidata alega que não há alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A questão aborda o desenvolvimento da linguagem. Traz uma definição da mesma segundo os autores Bloom e Hally (1978), 
porém não optou-se por inserir mais um item a ser analisado como sugere a autora do recurso. Sugere-se a continuidade da 
leitura do material utilizado que contempla as condições biológicas do desenvolvimento da linguagem, os estágios do 
desenvolvimento e as habilidades necessárias á aquisição da linguagem. 
 

RECURSO INDEFERIDO 
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Questão nº.26- A candidata alega que as alternativas induz à dúvidas. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Andrade (1994) definiu Atenção Primária à saúde como: “criação de um atendimentos integral à saúde, por meio de cuidados 
abrangentes, contínuos e acessíveis. Inclui atividades em larga escala, envolvendo todos os profissionais do campo da saúde.  
Referência sugerida: Befi D. Fonoaudiologia na atenção primária à saúde. São Paulo: Lovise; 1997. p.27. 

 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.27 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A própria argumentação apresentada neste recurso traz o embasamento teórico para a questão, sendo 
a fonoaudiologia então competente a desenvolver prevenção na comunicação oral (onde a fala está 
inserida), voz e audição. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.33-A candidata alega que todas as alternativas estão incorretas. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
As emissões otoacústicas são sons produzidos na cóclea orelha interna e que podem ser captadas no 
meato acústico externo. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

Questão nº.28- A candidata afirma que a alternativa do gabarito está incorreta. 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 

 
A alternativa apresenta erro de grafia onde lê-se lei 6569 é lei 6965. 
A incoerência da questão é na digitação, porém o conteúdo apresenta-se plausível. Mas em virtude do erro, a questão encontra-
se prejudicada.  
Razão pela qual deve ser ANULADA. 

 
RECURSO DEFERIDO 

Questão nº.35- A candidata alega que todas alternativas estão corretas. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
Segundo Braga (2003) as considerações básicas sobre o processo de indicação, seleção e adaptação de próteses auditivas 
incluem uma anamnese detalhada, análise dos dados audiológicos, a escolha do molde, orientações e cuidados, experiência 
domiciliar e acompanhamento. 
A análise dos dados audiológicos contempla o tipo e grau da perda auditiva, a configuração do audiograma, os limiares de 
desconforto, o tipo de adaptação, o índice de reconhecimento de fala e as características eletroacústicas. 

 
RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 
9-MÉDICO CLÍNICO GERAL- 40HS 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

ALEX SANDRO OZEIA DE OLIVEIRA 25,26,30 

SAMUEL DA SILVA BARRETO 26,30 

 
 

Questão nº.26- Os candidatos solicitaram anulação da questão conforme recurso. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

A elevação recente das escorias nitrogenadas define um Insuficiencia renal aguda. As 
causas mais frequentes nesta situação são IRA pre- renal geralmente por hipovolemia; e IRA 
renal por Necrose tubular aguda; ambas comum no pós-operatório imediato. Para 
diferenciação entre as duas a primeira conduta deve ser a coleta de urina e sangue para analise 
bioquímica. O achado de sódio urinário menor que 20ml/l com relação creatinina 
urinaria/plasmática maior que 40 sugereria IRA pre- renal. A prova terapêutica com hidratação 
parenteral de cristaloides seria o próximo passo, caso não haja contra-indicação, como 
elevada pressão pulmonar ou PVC(pressão venosa central muito alta) que devem se avaliados 
previamente. Segundo Tratado Medicina Intensiva Rippe & Irwin 4ª edição- capitulo de 
insuficiência renal. 
 

Questão nº.25- O candidato solicita retificação do gabarito 
 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
 

Segundo o TRATADO DE MEDICINA INTERNA CECIL, BENETT E PLUM 23ª EDIÇÃO NO CAPITULO 418, DO 
VOLUME II DA PARTE DE NEUROLOGIA. A Artéria cerebral média é ramo da carótida interna, enquanto a 
artéria temporal é ramo da carótida externa, como foi palpável o pulso temporal ipsilateral, sugere que a 
obstrução seja após a bifurcação da carótida comum. A presença de sintomas de hemiplegia e 
hemianestesia e afasia falam a favor de isquemia mais provável após o polígono de willis. E a região é 
principalmente irrigada pela artéria cerebral média. Trata-se do vaso mais acometido no acidente vascular 
isquêmico. A mesma da origem a artérias mediais e a todas as artérias lenticuloestriadas laterais. Essas 
artérias irrigam o putâmem, a cabeça o corpo do núcleo caudado e a porção lateral do globo pálido. Toda a 
extensão vertical do ramo anterior da cápsula interna e porção superior do ramo posterior da cápsula 
interna. A seguir a ACM ( artéria cerebral média) estende-se até a fissura de Sylvius, onde se ramifica em 
várias artérias menores que nutre a superfície cortical acima da fissura e a superfície cortical do lobo 
temporal. O território da ACM (artéria cerebral média) inclui as principais áreas motoras e sensoriais do 
córtex. A oclusão da ACM no ramo superior leva a perda sensoriais maiores na face e braço, a visão é 
poupada (coisa que na oclusão da carótida interna é muito frequente), no hemisfério dominante, leva a 
afasia . Por outro lado pode haver oclusão das artérias lenticulo-estriada e desenvolver hemiplegia 
contralateral. Quadro totalmente descrito no enunciado. 
 

RECURSO INDEFERIDO 
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Questão nº.30- Os candidatos solicitaram anulação da questão conforme recurso. 

 
Decisão do Recurso:  
 
Segundo o TRATADO DE MEDICINA INTERNA CECIL BENNET E PLUM 23ª EDIÇÃO NO 
CÁPITULO 51, NO VOLUME I DA PNEUMOLOGIA, Neste caso o que mais preocupa é a PaCO2= 
40, com FR de 36, o que indica falência da musculatura respiratória. Se o paciente esta 
taquipneico o que faz parte do quadro clinico da asma o esperado seria uma PaCO2 mais baixa 
que o valor apresentado entre 25- 35. PaCO2 normal em um paciente com obstrução do fluxo do 
ar moderado a grave ( broncoespasmo ), é motivo de preocupação pois indica que a sobrecarga 
mecânica no sistema respiratório e maior que os músculos  ventilatórios podem suportar e que 
a insuficiência respiratória total é iminente. 
 
 

Questão nº.22- A candidata alega que as alternativas A e B estão incorretas. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Segundo krause: alimentos, nutrição & dietoterapia/ L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump; 10. Ed. – 
São Paulo: Roca. “A sensação reduzida de sede juntamente com a necessidade fisiológica e 
diminuição da conservação de água pelos rins são fatores contribuintes importantes”. A ingestão 
deficiente de água na presença de diarreia ou febre pode levar à desidratação clínica necessitando 
hospitalização, além do agravamento de outras condições, tais como constipação ou doença de 
cálculo renal. As medicações, tais como diuréticos e laxativos esgotam os líquidos rapidamente. Os 
pacientes incontinentes também estão em alto risco de desidratação e devem ser cuidadosamente 
monitorados. Uma ingestão adequada de água consiste de 30 a 35 ml/kg de peso corpóreo ideal. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

CARGO 
17-NUTRICIONISTA 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

DAISY CRISTINA BOTER FERRAZ 29,32 

GABRIELA MARIA STEFANONI 22,28,32 

 
 

Questão nº.28- A candidata alega que as alternativas A e C estão incorretas. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Alternativa A: As doenças transmitidas por alimentos (DTA) de natureza biológica (toxinfecções 

alimentares) podem ser divididas em duas categorias: infecções intestinais ou generalizadas e 

intoxicação alimentar propriamente dita.  

Conforme mencionada a alternativa acima diz respeito às TOXINFECÇÕES ALIMENTARES, descrito 

no MANUAL DA ABERC - Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, 2001 – SP, pg 

131. 

 
RECURSO INDEFERIDO 
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Questão nº.29- A candidata recorreu da questão conforme recurso. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 

Segundo descrito no MANUAL DA ABERC - Associação Brasileira das Empresas de Refeições 

Coletivas, 2001 – SP, pg 43. “É importante verificar com cuidado os materiais empregados na 

fabricação dos equipamentos e utensílios, os quais devem ser dotados de superfícies lisas, resistentes, 

não absorventes, de fácil limpeza e desinfecção e de cor clara; livres de bordas, rebarbas e 

reentrâncias que dificultem a limpeza; sem gotejamento de gordura; livres de porcas, parafusos ou 

partes móveis que possam cair acidentalmente no alimento; isento de acúmulo de gelo e com 

manutenção constante”. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.32- As candidatas recorreram da questão conforme recurso. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A Questão nº 32 pede para assinalar à alternativa que está incorreta. 
Em relação aos fatores que interferem DIRETANTE na PRODUÇÃO DO TRABALHO dos 
colaboradores (funcionários) em uma UAN, destacam-se: iluminação adequada, que proporcionam 
conforto térmico, físico e mental, ajuda a prevenir acidentes, proporciona boa higienização; ventilação; 
temperatura e umidade; acústica e cor.  
Os Equipamentos e Mobílias em Geral são fatores que interferem no PLANEJAMENTO FÍSICO, 
assim como, Número de Refeições, Tipo de Coletividade, Sistema de Distribuição, Política de Compras 
e Abastecimento.  
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

Questão nº.6- A candidata alegou erro de grafia. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A colocação ou não do trema não interfere em sua estrutura fonética. Se assim fosse, com a queda do 
trema as palavras teriam seus segmentos sonoros modificados com a nova ortografia. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
22-PROFESSOR – LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

ALEXSANDRO GARCIA DA SILVA 34 

ELSON LIMA DOS SANTOS 10 

FABIO ROGERIO COVRE 6 

HOSANA APARECIDA DONADIA SOUZA 21,34 

JOCELY GUIMARAES DOS SANTOS 34 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.10- O candidato alega ter duas alternativas corretas A e C. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Das alternativas propostas para a questão 10, a única que não pode ser confirmada objetivamente 
é a da letra A. A questão C, mesmo que utilizada de forma irônica, pode ser lida objetivamente sem 
que o seu significado ultrapasse as fronteiras do significado literal. 
 

Questão nº.21- A candidata afirma que a alternativa correta é a letra D. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O recurso é improcedente, pois DML ou LMD (Linguagem de Manipulação de Dados) não é o mesmo 
do que LDD (Linguagem de Definição de Dados) são dois métodos de acessos distintos, onde LDD 
possui os comandos básicos (CREATE) e o LMD (SELECT, INSERT, UPDATE) . 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

Questão nº.34- Os candidatos alegaram não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
O recurso é procedente, realmente a memória Rom é uma memória não volátil. 
Ocorreu um equívoco na construção do enunciado da questão que informou a letra “B” como 
alternativa correta sendo que a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma 
prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA. 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO 
23-PROFESSOR- LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

AGNALDO SILVA DE ALMEIDA 9 

CASSIANA EMILIA NUERNBERG 9,10 

LUCIANO DA SILVA PEREIRA 17 

 
 

Questão nº.9- Os candidatos questionaram o gênero textual da questão. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O gênero crônica pode apresentar-se como narração, descrição ou dissertação. No casa do texto da 
prova em questão, o autor expõe uma opinião, com argumentos bem definidos até sentimentalista às 
vezes. Isso caracteriza uma crônica dissertativa. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

Questão nº.10 – A candidata concordou com o gabarito mas solicitou analise da alternativa “C” 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
Das alternativas propostas para a questão 10, a única que não pode ser confirmada objetivamente é 
a da letra A. A questão C, mesmo que utilizada de forma irônica, pode ser lida objetivamente sem 
que o seu significado ultrapasse as fronteiras do significado literal. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.17 – O candidato solicitou anulação da questão 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
As datas sobre o período do milagre econômico brasileiro se diferem dependendo da fonte e Das considerações do autor, a 
Wikipédia por exemplo, considera, esse  período, entre 1969 e 1973. Porem para a formulação da questão para esse concurso, a 
fonte foi: 
SERIACOP, Gislaine Campos Azevedo & SERIACOP Reinaldo. Historia: Volume único. São Paulo: Ática, 2005. E esta fonte é 
livro didático utilizado para o Ensino Médio, aprovado pelo Ministério da Educação e pelo PNLEM. O conteúdo pode ser verificado 
na página 483 desta fonte 
Citada, que já foi reeditada para o Ensino Médio sendo revisado e impressa pela 6ª vez, para o trabalho na rede pública e 
particular de ensino nas instituições brasileiras. 
Diante da seriedade da fonte consultada a questão está correta, sem contar que a variabilidade do período não conduz ao erro. 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 
24-PSICÓLOGO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

ANAILDE MARIA CAMPOS LISBOA 31 

ROBERTH WIILLYAN ARAÚJO E SILVA 34 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.31- A candidata recorreu da questão conforme recurso. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
 ALUCINOSE: Observada nos alcoolistas. Trata-se de uma síndrome caracterizada por alucinações 
auditivas verbais, dotadas de grande nitidez sensorial, estado de ânimo angustioso, conservando o 
doente em plena lucidez de consciência, orientação e capacidade de crítica em face das perturbações 
alucinatórias. Segundo a escola francesa, o enfermo reconhece a patologia. A alucinose peduncular é 
caracterizada pelo desfile de imagens visuais, móveis, múltiplas e coloridas. As imagens surgem de 
preferência ao anoitecer. Os enfermos, algumas vezes, podem reconhecer o caráter irreal do fenômeno 
alucinatório mas, frequentemente, há alteração da consciência do tipo oniróide. 
 
PSEUDO-ALUCINAÇÕES: Constituem-se de imagens dotadas de clareza sensorial, as quais, ao 
contrário das alucinações verdadeiras, são percebidas numa espécie de espaço subjetivo. Distinguem-
se das alucinações pelo fato de as imagens e às vozes serem localizadas no interior da cabeça ou na 
parte interna do corpo. 
 
VISÕES FANTASMÁTICAS: São constituídas por imagens projetadas no campo visual subjetivo. Tais 
fenômenos são extremamente variados, móveis, coloridos e manifestam-se espontaneamente ou por 
influência da vontade. 
 
Bibliografia: Sociedade Psiquiátrica America – DSM-IV – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno 
Mentais, Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.34- O candidato alegou que todas as alternativas estão incorretas. 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco no na construção do enunciado da questão visto que 
onde se lê PROVAÇÃO, deveria se ler APROVAÇÃO.  
Portanto a questão ficou prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA. 

 

CARGO 
25-AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
MÉDIO 

RECORRENTE QUESTÃO 

ALLETHEIA CRISTINA DE LIMA 3,6,9,18,34 

DAIANI CRISTINA NOGUEIRA 18,19 

LUCIANA MOREIRA 18 

MAICOU MOOR CANDIDO DE LIMA 9 

ROBERTO ERD 16,18,19 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.3 A candidata alegou que o conteúdo da questão não se encontrava no conteúdo 
prográmático do Edital 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O assunto tratado na questão 3 está contido no edital, ele se insere no conteúdo relacionado a gramática. 
 
RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº.6 A candidata alegou que o conteúdo da questão não se encontrava no conteúdo 
prográmático do Edital 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O assunto tratado na questão 6 está contido no edital, no tópico sobre ortografia. 
 
RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº.9 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO  
 
Apesar de haver duas alternativas com a mesma grafia, a alternativa correta é a letra D, ou seja, não 
interfere ma opção correta de resposta. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.16- O candidato solicitou a revisão da questão. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de Progressões Geométricas, especificamente sobre a 
soma dos termos de uma PG e, por esse motivo, recorremos à formula da soma dos termos de uma PG 
finita para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
a1 = 3 
q = 2   
n = ? 

Sn = 381  

Substituindo os dados do problema na fórmula da soma de uma PG finita Sn = 
     

    

   
, temos: 

381 = 
        

   
 => 

381 =          => 

381/3 =      => 

127 + 1  =    => 

128 =    => 

   =    => 
7 = n 
 
Portanto o número de termos da PG é n = 7, o que converge com o gabarito divulgado. Dessa forma o 
recurso apresentado para esta a questão não procede. 
RECURSO INDEFERIDO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.18- Os candidatos alegam não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO  
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de juros simples e, por esse motivo, recorremos à formula de juros simples 
para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
Dados do Problema: 
C= R$ 300,00 (Capital) 
i = 12% ao ano = 3% ao mês = 0,03 ao mês (taxa) 
M= R$ 372,00 (Montante) 
t = ? (tempo) 
Substituindo os dados do problema na fórmula do juros simples M = C + Cit, temos: 
372 = 300 + 300 . 0,03 . t =>  
372 = 300 + 9t =>  
372 – 300 = 9t =>  
72 = 9t =>  
72/9 = t => 
 8 = t 
Portanto o tempo de aplicação foi de 8 meses, o que diverge do gabarito divulgado. Dessa forma a questão não apresenta 
alternativa correta.Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco na construção das opções de 
alternativas da questão. Portanto a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA. 

Questão nº.19- Os candidatos solicitaram a revisão da questão. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO  
O enunciado da questão refere-se ao cálculo da área de um triângulo por meio da resolução de triângulos 
quaisquer e, por esse motivo, recorremos ao teorema da área de um triângulo para encontrar a solução 
da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
Â = 45º 

b =            

c =             
Substituindo os dados do problema na fórmula S = ½ . b . c . senÂ, temos: 

S = 
 

 
 .    . 4 . sen 45º =>  

S = 
 

 
 .    . 4 . 

  

 
  =>  

S = 
      

 

 
 9t =>  

S = 2 =>  
 
Portanto a área do triângulo mede 2 unidades de área, o que converge com o gabarito divulgado. Dessa 
forma o recurso apresentado para esta a questão não procede. 

 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.34- A candidata alega não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O recurso é improcedente, pois a resposta correta é a D com a fórmula =MULT(A3;B3),  como no 
enunciado foi solicitado a multiplicação de apenas duas células, é utilizado (;), caso tenha sido solicitado 
a multiplicação de um intervalo de células daí sim seria necessário a utilização de (:) .  
 
RECURSO INDEFERIDO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO 
26-TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
MÉDIO 

RECORRENTE QUESTÃO 

EDRIANE CASSIA CARBONERA 9 

FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA 9 

ILTON LUIS FERREIRA SANCHES 9,18,40 

LUCIMAR MARIA DA SILVA 9 

MARCIELI FAVERO FERNEDA 3,4,9,18 

 
 

Questão nº.3- A candidata descorda da resposta do gabarito. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O objetivo da função fática é estabelecer uma relação com o emissor, para verificar se a mensagem está 
sendo transmitida ou para prolongar uma conversa. 
Quando há diálogo, a função é predominantemente fática. 

 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.4- A candidata descorda da resposta do gabarito. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A questão pede à alternativa que corrija o erro de colocação da vírgula. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

Questão nº.9- Os candidatos alegam haver duas alternativas com a mesma grafia. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO  
 
Apesar de haver duas alternativas com a mesma grafia, a alternativa correta é a letra D, ou seja, não  
interfere na opção correta de resposta.  
 
RECURSO INDEFERIDO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.18- Os candidatos alegam não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de juros simples e, por esse motivo, recorremos à formula de 
juros simples para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
C= R$ 300,00 (Capital) 
i = 12% ao ano = 3% ao mês = 0,03 ao mês (taxa) 
M= R$ 372,00 (Montante) 
t = ? (tempo) 
Substituindo os dados do problema na fórmula do juros simples M = C + Cit, temos: 
372 = 300 + 300 . 0,03 . t =>  
372 = 300 + 9t =>  
372 – 300 = 9t =>  
72 = 9t =>  
72/9 = t => 
8 = t 
 
Portanto o tempo de aplicação foi de 8 meses, o que diverge do gabarito divulgado. Dessa forma a questão não 
apresenta alternativa correta e o recurso procede. 
 
Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco na construção das opções de alternativas da 
questão. Portanto a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA.  

Questão nº.40- O candidato alega não haver alternativa correta. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Com todo respeito merecido, o candidato recorrente se equivoca quanto a interpretação de texto, posto 
que a alternativa não diz que o sangue somente poderá ocorrer naqueles locais. A questão pede para 
analisar se as proposições são verdadeiras ou falsas. E a segunda proposição é verdadeira. O fato de 
não estarem previstas todas as possibilidades de coleta não significa que o que está escrito na assertiva 
está errado. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

CARGO 
29-TÉC. VIGILANCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMB. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
MÉDIO 

RECORRENTE QUESTÃO 

ALANDER GODMAS DA SILVA 38 

ROSA FRANCISCA GONÇALVES 9 

WAGNER MONTEIRO DA SILVA 16,18,19 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.9-Os candidatos alegam haver duas alternativas com a mesma grafia. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO  
 
Apesar de haver duas alternativa com a mesma grafia, a alternativa correta é a letra D, ou seja, não 
interfere na opção correta de resposta.  
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.16- O candidato alega que o enunciado da questão está errado. 

Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de Progressões Geométricas, especificamente sobre a 
soma dos termos de uma PG e, por esse motivo, recorremos à formula da soma dos termos de uma PG 
finita para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
a1 = 3 
q = 2   
n = ? 
Sn = 381  

Substituindo os dados do problema na fórmula da soma de uma PG finita Sn = 
     

    

   
, temos: 

381 = 
        

   
 => 

381 =          => 
381/3 =      => 

127 + 1  =    => 

128 =    => 

   =    => 
7 = n 
 
Portanto o número de termos da PG é n = 7, o que converge com o gabarito divulgado. Dessa forma o 
recurso apresentado para esta a questão não procede. 

 
RECURSO INDEFERIDO 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.18- Os candidatos alegam não haver alternativa correta. 

Decisão do Recurso: DEFERIDO 
 
O enunciado da questão refere-se ao conteúdo de juros simples e, por esse motivo, recorremos à formula de 
juros simples para encontrar a solução da questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
C= R$ 300,00 (Capital) 
i = 12% ao ano = 3% ao mês = 0,03 ao mês (taxa) 
M= R$ 372,00 (Montante) 
t = ? (tempo) 
Substituindo os dados do problema na fórmula do juros simples M = C + Cit, temos: 
372 = 300 + 300 . 0,03 . t =>  
372 = 300 + 9t =>  
372 – 300 = 9t =>  
72 = 9t =>  
72/9 = t => 
8 = t 
 
Portanto o tempo de aplicação foi de 8 meses, o que diverge do gabarito divulgado. Dessa forma a questão não 
apresenta alternativa correta e o recurso procede. 
 
Neste caso o recurso procede, pois o que ocorreu foi um equívoco na construção das opções de alternativas da 
questão. Portanto a questão não possui alternativa correta, ficando a mesma prejudicada. 
 
Razão pela qual a respectiva questão será ANULADA.  

Questão nº.19- O candidato discorda da resposta do gabarito. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 

O enunciado da questão refere-se ao cálculo da área de um triângulo por meio da resolução de triângulos 
quaisquer e, por esse motivo, recorremos ao teorema da área de um triângulo para encontrar a solução da 
questão como podemos observar logo abaixo:  
 
Dados do Problema: 
Â = 45º 

b =            

c =             
Substituindo os dados do problema na fórmula S = ½ . b . c . senÂ, temos: 

S = 
 

 
 .    . 4 . sen 45º =>  

S = 
 

 
 .    . 4 . 

  

 
  =>  

S = 
      

 

 
 9t =>  

S = 2 =>  
 
Portanto a área do triângulo mede 2 unidades de área, o que converge com o gabarito divulgado. Dessa forma o 
recurso apresentado para esta a questão não procede. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.38- O candidato impetrou recurso sem fundamentação. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Recurso sem fundamentação, sendo indeferidos em conformidade com o item 13.9 do edital. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 
 

CARGO 
31-ANALISTA PREVIDENCIÁRIO (PREVI-LÍDER) 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
SUPERIOR 

RECORRENTE QUESTÃO 

ANGELA CAROLINE WEIRICH 6 

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO 30,35 

VIVIANE BEATRIZ MORAIS 6,35 

OTÁVIO LUIZ FIEL 20,25 

 
 

Questão nº.6- Os candidatos alegam haver erro de grafia na questão. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
A colocação ou não do trema não interfere em sua estrutura fonética. Se assim fosse, com a queda do 
trema as palavras teriam seus segmentos sonoros modificados com a nova ortografia. 
O dígrafo pode ser denominado, também, de digrama, assim não altera a compreensão do enunciado. 
 
RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.20- O candidato solicitou revisão da questão. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
A classificação em microrregião, não se restringe a aspectos geográficos físicos, mas abrange, se 
estende também aos aspectos sociais, históricos e políticos, essa classificação fora criada para 
demonstrar a importância em grau de influência que o município exerce nos municípios que estão em 
sua microrregião. 
Obs. A questão original, não apresenta (os), mas apresenta-se da seguinte maneira: “Colider está na 
microrregião de:” 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão nº.25- O candidato solicitou revisão da questão. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Vejamos o que diz a lei: 
 
"Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal 
ouconvencional:" (AC) 

"Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa." (AC) 

"§ 1
o
 Nas mesmas penas incorre quem deixar de:" (AC) 

"I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de 
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;" (AC) 

"II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de 
produtos ou à prestação de serviços;" (AC) 

"III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela 
previdência social." (AC) 

Prezado candidato, como se vê acima na Lei, pagar o benefício, como está na letra D não é apropriação indébita previdenciária, o 
que é crime é deixar de pagar, veja que as alternativas anteriores tinham a palavra DEIXAR antes,o que não ocorreu na letra D, 
portanto, a resposta está correta, motivo pelo qual INDEFIRO o presente recurso. 
 

RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº.30- A candidata discorda da resposta do gabarito. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
Prezada Candidata, conforme você mencionou em seu recurso a Lei 2361/2010 traz em seu Capítulo III, 
na Seção I “Dos Benefícios Garantidos aos Segurados”, portanto não há o que se discordar do título da 
questão em epígrafe. No tocante as alternativas apenas a letra B possui dois benefícios garantidos aos 
segurados, todas as demais alternativas trazem também benefícios garantidos aos dependentes dos 
segurados, como auxílio reclusão e pensão por morte.  
 
Quanto ao significado da palavra garantido, os dicionários são unânimes em confirmar que garantir 
significa afiançar, responsabilizar, proporcionar, assegurar; tendo inclusive como sinônimo afiançar, 
caucionar, prometer. Desta forma não resta dúvida que a palavra garantido tanto na Lei como na 
questão indicam que aqueles benefícios são garantidos aos segurados, e para que sejam considerados 
segurados as condições estão dispostas no capitulo II da referida Lei. 
Ante ao exposto INDEFIRO o pedido de anulação da questão. 
 
RECURSO INDEFERIDO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER 

Estado de Mato Grosso 
 

 

 

 

 

 

Comunicamos que houve a retificação do gabarito para a letra “B” da questão nº 33 do cargo 6-FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO.  
 
Comunicamos que houve a ANULAÇÃO da questão 27 e questão 28 do cargo 6-FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO.  
 
Em decorrência da necessária ANULAÇÃO da questão nº 18 de Matemática nível médio para o cargo 1-AGENTE 
ADMINISTRATIVO fica também anulada a questão para os demais cargos sendo: 2-Agente de Trânsito; 3-Apoio 
Administrativo Educacional – Motorista; 25-Técnico Administrativo Educacional; 26-Técnico em Enfermagem; 
27-Técnico em Higiene Dental; 28-Técnico em Patologia Clínica; 29-Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde 
Ambiental. 
 
Comunicamos que houve a ANULAÇÃO da questão nº 28 do cargo 8- FONOUADIÓLOGO. 
 
Comunicamos que houve a ANULAÇÃO da questão nº 34 do cargo 22-PROFESSOR-LICENCIATURA EM 
COMPUTAÇÃO. 
  
Comunicamos que houve a ANULAÇÃO da questão nº 34 do cargo 24- PSICÓLOGO. 
 
 
Este Resultado de Julgamento de Recursos e o Gabarito de Cargos Retificado Pós-Recurso, encontram-se à 
disposição dos interessados no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de COLIDER/MT e nos endereços eletrônicos: 
www.colider.mt.gov.br  e www.grupoatame.com.br . 
 
 
COLIDER/MT, 13 de Abril de 2012. 
 

 

CELSO PAULO BANAZESKI 

  PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

Questão nº.35- A candidata discorda da resposta do gabarito. 

 
Decisão do Recurso: INDEFERIDO 
 
O que se pergunta na questão 35 é a competência objetiva estabelecida no art. 24, XII da CF., que 
estabelece: 

 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

Portanto a letra D para a resposta da referida questão está mantida. 
 

RECURSO INDEFERIDO 

SILVANA CAPELARI  

PRESIDENTE COMISSÃO EXAMINADORA 
DO CONCURSO 

 
 

http://www.colider.mt.gov.br/
http://www.grupoatame.com.br/

