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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 12/2017 

 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS 

 

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, por meio da Comissão Organizadora e Avaliadora do 
Processo Seletivo Simplificado, instituída através da Portaria nº 440/2016 de 29/12/2016, 
e, visando atender os princípios norteadores da Administração Pública, da legalidade, 
publicidade e impessoalidade,  

 

RESOLVE: 

 

I – Divulgar e Publicar, após a apreciação dos recursos oferecidos quanto a divulgação 

do gabarito preliminar, o Resultado do Julgamento dos Recursos apresentado pelos 

candidatos, conforme abaixo: 

 

Candidato Cargo Nº da 
Questão 

Fundamentação do Recurso Julgamento do 
Recurso 

 
Renata Aparecida 
Pereira da Silva – 
Inscrição 344 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos  

 
Questão 13 

(Conhecimen
tos Gerais) 

Questão 13 de conhecimentos 
gerais é uma analogia ao art. 28 
da Lei 11343/06 (Lei de Drogas) 

que engloba todas as penas 
citadas na questão, com exceção 
do item II (de cinco a seis anos 

de prisão). 
No entanto todas as resposta 

incluem o item II, o que 
caracteriza erro total da pergunta, 

eis que o usuo de drogas é 
descriminalizado de acordo com 

a lei. 

 
Recurso 

DEFERIDO. 
O Item II está 

presente nas 04 
(quatro) 

alternativas. 

 
Renata Aparecida 
Pereira da Silva – 
Inscrição 344 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos  

  
Questão 09 

(Língua 
Portuguesa)  

Na questão 9 de Língua 
Portuguesa faz referência ao 

termo sublinhado na pergunta, o 
que não existe. Eis que não há 

termo em destaque o, que 
impede uma interpretação literal 

da questão. 

Recurso 
DEFERIDO. 

As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 
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Renata Aparecida 
Pereira da Silva – 
Inscrição 344 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos  

 
Questão 07 

(Língua 
Portuguesa) 

 
Na questão (7) a pergunta faz 

referência a termos destacados 
nas respostas, toda via não é o 
que ocorre. As respostas estão 

de forma uníssona, o que 
impossibilita escolher uma 

assertiva. 

Recurso 
DEFERIDO. 

As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

Rosângela 
Aparecida Pereira 
– Inscrição 57 

Professor de 
Educação 

Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

Questão 07 
(Língua 

Portuguesa) 

Na questão (7) a pergunta faz 
referência a temor destacados 
nas respostas, todavia não é o 
que ocorre. As respostas estão 

de forma uníssona o que 
impossibilita uma assertiva 

Recurso 
DEFERIDO. 

As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

Rosângela 
Aparecida Pereira 
– Inscrição 57 

Professor de 
Educação 

Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

Questão 13 
(Conhecimen
tos Gerais) 

A questão 13 de conhecimentos 
Gerais é uma analogia ao art. 28 
da lei 11343/06 (Lei de Drogas) 

que engloba todas as penas 
citadas na questão, com exceção 
do item II, o que caracteriza erro 

total da pergunta, eu que o 
ensino de drogas é 
descriminalizado 

 
Recurso 

DEFERIDO. 
O Item II está 

presente nas 04 
(quatro) 

alternativas 

 
Sidval Alves 
Gonçalo – 
Inscrição 310 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

 
Questão 13 

(Conhecimen
tos Gerais) 

 
A questão 13 de Conhecimento 

Gerais é uma analogia ao art. 28 
da Lei 11343/06 (Lei de Drogas) 
que engloba todas penas citadas 
na questão, com exceção do item 

II (de cinco a seis anos de 
prisão). 

No entanto todas as resposta 
incluem o item II, o que 

caracteriza erro total da pergunta, 
eis que o uso de drogas é 

descriminalizado de acordo com 
a lei. 

 
Recurso 

DEFERIDO. 
O Item II está 

presente nas 04 
(quatro) 

alternativas 

 
Sidval Alves 
Gonçalo – 
Inscrição 310 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 

 
Questão 09 

(Língua 
Portuguesa) 

 
Na questão (9) faz referência ao 
termo sublinhado na pergunta, o 
que não existe. Eis que não há 

termo em destaque, o que 

 
Recurso 

DEFERIDO. 
As questões não 
se encontram e 
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até 05 anos impede uma interpretação literal 
da questão, conforme anexo 

(retirada da internet vide questão 
4 da folha de folha anexada). 

destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

 
Rosângela 
Aparecida Pereira 
– Inscrição 57 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

 
Questão 09 

(Língua 
Portuguesa) 

 
Na questão 9 de língua 

Portuguesa faz referência ao 
termo sublinhado na pergunta, o 
que não existe. Eis que não há 

termo em destaque, o que 
impede uma interpretação literal 

Recurso 
DEFERIDO. 

As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

 
Sidval Alves 
Gonçalo – 
Inscrição 310 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

 
Questão 07 

(Língua 
Portuguesa) 

Na questão (7) a pergunta faz 
referência a termos destacados 
nas respostas, todavia não é o 
que ocorre. As respostas estão 

de forma uníssona, o que 
impossibilita escolher uma 

assertiva, conforme o anexo 
(retirada da internet vide questão 

2 da folha de resposta) 

 
Recurso 

DEFERIDO. 
As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

 
Silvana 
Gonçalves da 
Fonseca – 
Inscrição 417 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

 
Questão 07 

(Língua 
Portuguesa) 

 
A questão 07 solicita que o 
candidato “avalie a parte 

destacada”, e se não houve 
nenhuma em parte destaque na 

mesma. 

Recurso 
DEFERIDO. 

As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

 
Silvana 
Gonçalves da 
Fonseca – 
Inscrição 417 

 
Professor de 

Educação 
Infantil ensino 
fundamental 
até 05 anos 

 
Questão 09 

(Língua 
Portuguesa) 

 
A questão 09, solicita que o 
candidato “avalie o termo 

sublinhado”, e não apresentou 
sublinhado algum. 

Recurso 
DEFERIDO. 

As questões não 
se encontram e 
destaque e/ou 
sublinhado no 

caderno de 
provas 

 

 

II – Divulgar e Publicar, a decisão da Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo 

Seletivo Simplificado n.º 01/2017 após o deferimento dos recursos acima descriminados, 

de ANULAR do GABARITO OFICIAL as questões 7 e 9 do conteúdo Língua Portuguesa 

e a 13 do Conteúdo de Conhecimentos Gerais dos cargos de: Professor de Educação 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2017 

 

4 
 

Infantil ensino fundamental até 05 anos, Professor de Geografia, Professor de Educação 

Física, Professor de Matemática, Professor de História, Professor de Ciências Biológicas 

e Professor de Língua Portuguesa.  

 

III - Comunicar que não mais será concedido prazo para a apresentação de recursos na 

esfera administrativas nos termos do Edital de Abertura 001/2017. 

 

 

Pedra Preta, 25 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Eleine Carrijo Machado de Melo  

Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora 

Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2017 

 


