CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CARGO:

006 - VIGILANTE

CÓDIGO:

0000000230

NOME: THIAGO MENEZES RIBEIRO

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

28

RECURSO
Prezada instituição organizadora deste concurso público (CP 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA - MT), eu
Thiago Menezes Ribeiro, cantado inscrito com o código 0000000230, para o cargo 006 (Vigilante), venho
através deste, contestar o gabarito na questão 28. A referida questão sendo válida a alternativa (a), deve ser
anulada, pois a resposta adequada seria a alternativa (b). Segundo o site Guia do Turismo, Canarana surgiu nos
anos 70. Nesta época, se instalaram na região os primeiros agricultores recrutados no município gaúcho de
Tenente Portela. O nome da cidade de Canarana (um capim da região) foi escolhido por ocasião da elaboração
do anteprojeto, criando-se o núcleo de colonização, por escolhido a partir de uma pesquisa feita pelo Agrônomo
Orlando Roewer. Norberto Schwantes foi um idealizador e muito se deve ao seu trabalho de pioneiro. Os
moradores mais antigos da cidade, afirmam que o nome de Canarana foi escolhido por lembrar "Canaã" - a
terra prometida. Este nome foi escolhido como um tipo de propaganda, para atrair os agricultores para a região.
Segundo o IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), Canarana é um famoso capim da Amazônia, aliás o mais
famoso. Schwantes gostou do nome, e toda aquela aventura já tinha um nome: Projeto Canarana...". Todavia
para os primeiros colonizadores, de acordo com o pro-memorial de Canarana, as primeiras das 80 famílias de
pioneiros deram início ao Projeto Canarana I, assim, para estes pioneiros as terras anteriormente do município
de Barra do Garças-MT, era conhecida com a Terra Prometida, na qual, a cooperativa de colonização 31 de
Março, prometia a cada pioneiro um lote de 480 hectares, ficando uma parte como área de reserva e instalações
urbanas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_______________http://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/MT/428/canarana. Acesso em 31 ago. 2016.
_______________http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=510270. Acesso em 31 ago. 2016.
_______________http://promemoriacanarana.blogspot.com.br/ Acesso em 31 ago. 2016

DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Atente o candidato que a questão não versa sobre a origem do nome Canarana. O enunciado solicita ao
postulante a identificação do nome pelo qual é conhecido o Nordeste Mato-Grossense, região na qual está
inserido o Município de Canarana. Esta região é autointitulada, pela sua própria população, de Vale dos
Esquecidos por causa do tradicional descaso do poder público estadual e federal para com a região. O gabarito
da questão, portanto, será mantido e recurso indeferido.

CÓDIGO:

0000000230

NOME: THIAGO MENEZES RIBEIRO

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

28

RECURSO
Prezada instituição organizadora deste concurso público (CP 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA - MT), eu
Thiago Menezes Ribeiro, cantado inscrito com o código 0000000230, para o cargo 006 (Vigilante), venho
através deste, contestar o gabarito na questão 28. A referida questão sendo válida a alternativa (a), deve ser
anulada, pois a resposta adequada seria a alternativa (b). Segundo o site Guia do Turismo, Canarana surgiu nos
anos 70. Nesta época, se instalaram na região os primeiros agricultores recrutados no município gaúcho de
Tenente Portela. O nome da cidade de Canarana (um capim da região) foi escolhido por ocasião da elaboração
do anteprojeto, criando-se o núcleo de colonização, por escolhido a partir de uma pesquisa feita pelo Agrônomo
Orlando Roewer. Norberto Schwantes foi um idealizador e muito se deve ao seu trabalho de pioneiro. Os
moradores mais antigos da cidade, afirmam que o nome de Canarana foi escolhido por lembrar "Canaã" - a
terra prometida. Este nome foi escolhido como um tipo de propaganda, para atrair os agricultores para a região.
Segundo o IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), Canarana é um famoso capim da Amazônia, aliás o mais
famoso. Schwantes gostou do nome, e toda aquela aventura já tinha um nome: Projeto Canarana...". Todavia
para os primeiros colonizadores, de acordo com o pro-memorial de Canarana, as primeiras das 80 famílias de
pioneiros deram início ao Projeto Canarana I, assim, para estes pioneiros as terras anteriormente do município
de Barra do Garças-MT, era conhecida com a Terra Prometida, na qual, a cooperativa de colonização 31 de
Março, prometia a cada pioneiro um lote de 480 hectares, ficando uma parte como área de reserva e instalações
urbanas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_______________http://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/MT/428/canarana. Acesso em 31 ago. 2016.
_______________http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=510270. Acesso em 31 ago. 2016.
_______________http://promemoriacanarana.blogspot.com.br/ Acesso em 31 ago. 2016

DATA RESP.:

09/09/2016
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Atente o candidato que a questão não versa sobre a origem do nome Canarana. O enunciado solicita ao
postulante a identificação do nome pelo qual é conhecido o Nordeste Mato-Grossense, região na qual está
inserido o Município de Canarana. Esta região é autointitulada, pela sua própria população, de Vale dos
Esquecidos por causa do tradicional descaso do poder público estadual e federal para com a região. O gabarito
da questão, portanto, será mantido e recurso indeferido.

CARGO:

009 - AGENTE DE NUTRIÇÃO

CÓDIGO:

0000000909

NOME: CRISTINALVA SOUZA RODRIGUES

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

1

RECURSO
QUERO relatar a respeito DA PROVA QUE FOI ME CONCEDIDA A PROVA CERTA PARA QUE EU PUDESSE REALIZAR
ERA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E FOI ME ENVIADA A PROVA DE ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO A PROVA FOI ENVIADA ERRADA PARA A CLASSE ESSE E O MEU RECURSO QUERO QUE VOCÊS
POSSA REPARAR ESSE ERRO NÃO PODEMOS SER PREJUDICADO POR UM ERRO DA COORDENAÇÃO
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Considerando que, na capa da prova objetiva, que a candidata ora recebera dos fiscais de sala, havia a devida
instrução quanto à conferência do recebimento da prova correta, correspondente ao cargo no qual a candidata
se inscreveu (nome do cargo devidamente expresso na capa da prova objetiva). Considerando, ainda, que a sala
da requente havia diferentes provas, por se tratar de sala com candidatos de cargos diferentes, de níveis de
escolaridades diferentes, houve, por parte dos fiscais, a emissão do aviso sobre esse fato. Portanto, por essas
considerações, esta banca examinadora indefere o recurso.
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CARGO:

024 - FISCAL DE TRIBUTOS

CÓDIGO:

0000000713

NOME: HELOIR PIERINO SIMONI

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

1

RECURSO
Questão 13.
Levando em consideração um reservatório de água com dimensões de 6 m de profundidade, 3 m de largura e
2,5 m de comprimento, através desses dados foi pedido qual o volume em litros deste reservatório? Utilizando
das medidas multiplicadas entre si(6 x 3 x 2,5 = 45 metros cúbicos) sabendo se que cada metro cubico tem um
volume de 1000 litros de água, através desde dado multiplica-se 45 x 1000 = 45.000 litros tendo em mãos esse
resultado questiono o valor encontrado nesta questão, que deveria ser de 45 mil litros e não o de 450 mil litros
afirmado pelo gabarito.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
De fato, verificou-se que ocorreu um equívoco na transcrição do gabarito, sendo assim fica alterada a resposta
da questão de nº 13 para a única alternativa correta, LETRA "B".

CÓDIGO:

0000000256

NOME: LEONARDO FONTANELLA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

13

RECURSO
A pergunta pede para calcular a capacidade total de um reservatório, que contém 6 metros de profundidade, 3
metros de largura e 2,5 metros de comprimento, pela regra aplicada chegasse ao resultado de 45.000 litros
alternativa B e NÃO 450.000 alternativa C, como traz o gabarito.
6x3x2,5=45
Sendo que o metro cubico é 1.000 x 45= 45.ooo

DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
De fato, verificou-se que ocorreu um equívoco na transcrição do gabarito, sendo assim fica alterada a resposta
da questão de nº 13 para a única alternativa correta, LETRA "B".

CÓDIGO:

0000000985

NOME: CARLOS VILMAR IUANSON ALMEIDA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

13

RECURSO
A pergunta é a capacidade de um reservatório de água de uma escola com as seguintes medidas:6 metros de
profundidade, 3 met largura e 2,5 de comprimento.Entendendo que
a questão largura x comprimento 3x2,5=7,5 x profundidade de 6 metros é =45 metros cúbicos.Levando em
conta que cada metro cubico armazena 1.000 litros. Entendo que a resposta seria 45,000 litros considerando
espaço físico, sendo a letra (B) e não 450,000 letra (C) conforme o gabarito.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
De fato, verificou-se que ocorreu um equívoco na transcrição do gabarito, sendo assim fica alterada a resposta
da questão de nº 13 para a única alternativa correta, LETRA "B".
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CÓDIGO:

0000000011

NOME: JOSILENE BATISTA DE OLIVEIRA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

23

RECURSO
A PERGUNTA ESTÁ MAU ELABORADA,SENDO QUE O SENHOR LUIZ CANCIAN FOI NOMEADO A PRIMEIRO
PREFEITO,E NA QUESTÃO NÃO FORAM ELABORADA DE FORMA CORRETA,OU SEJA DEVERIA TER EXPLICADO
COMO PRIMEIRO PREFEITO NOMEADO,DEIXARAM DÚVIDAS QUANTO A PERGUNTA,NÃO EXPLICARAM A
PERGUNTA DE FORMA OBJETIVA E CLARA.SENDO QUE O PRIMEIRO PREFEITO ELEITO PELO VOTO DA
POPULAÇÃO, FOI O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS,PODENDO SER ENCONTRADO NO SITE DA FUNDAÇÃO DA
CIDADE DE CANARANA,file:///C:/Users/User/Desktop/FUNDA%C3%87%C3%83O%20PR%C3%93MEM%C3%93RIA%20DE%20CANARANA.htm
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Luiz Cancian foi o primeiro prefeito de Canarana, nomeado pelo governador Frederico Campos, e exerceu seu
mandato entre 15 de fevereiro de 1981 e 31 de janeiro de 1983. O segundo prefeito, e primeiro eleito, foi
Francisco de Assis dos Santos, que exerceu o mandato entre fevereiro de 1983 e dezembro de 1988, conforme
indica a Fundação Pró-Memória de Canarana em seu sítio eletrônico. Na verdade, tal discussão em nada
interfere na resolução da questão, já que seu objeto é outro. O enunciado é claro ao explicitar que: "ALÉM DE
PRIMEIRO PREFEITO DO MUNICÍPIO, Luiz Cancian identifica-se com a história de Canarana por ter sido o:",
devendo o candidato identificar que se tratou do motorista do caminhão que transportou as famílias pioneiras
de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, para o projeto de colonização em julho de 1972, o que é atestado na
literatura histórica sobre o Município e pelo mesmo site da Fundação Pró-Memória de Canarana.
Diante do exposto, esta banca indefere o recurso.

CÓDIGO:

0000000011

NOME: JOSILENE BATISTA DE OLIVEIRA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

24

RECURSO
A questão 24,minha resposta FOI a letra A,pois Canarana não é baseada na agropecuária, e sim nas lavouras de
soja e milho,sendo que consta até na História e Geografia de Mato Grosso na página 7 de geografia de Mato
Grosso consta onde Canarana vem se destacando com a plantação de soja no Nortão o principal produto
agrícola da região então aliada à cultura do milho e do algodão como mostra também na tabela ,então teria
duas opções errada na prova sendo que a do gabarito preliminar seria a letra B e a minha opção foi a letra A.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A candidata não identificou a obra na qual extraiu a informação para subsidiar sua argumentação, o que
dificulta a confrontação. De acordo com o IBGE
(http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=510270&search=mato-grosso|canarana), as
duas principais lavouras do Município são a soja (678.940 toneladas) e o milho (308.244 toneladas). Canarana
também possui um rebanho bovino de 246.014 cabeças, um dos maiores da microrregião. Portanto, a base
econômica do Município é a agropecuária, com crescente participação da agroindústria, como demonstra a
presença de trades e concessionárias no território do Município (Bunge, Cargill, Canaplan, Planeta, Valta, New
Holland, Massey-Ferguson, John Deere, Agrale, entre outras). O gabarito da questão, portanto, será mantido e
recurso indeferido.
CÓDIGO:

0000000011

NOME: JOSILENE BATISTA DE OLIVEIRA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

27

RECURSO
A questão 27 pede a lei complementar 101/2000,no qual a pergunta foi mal elaborado sendo que não foram
clara e objetiva,deixando um suspense qual seria a tal lei referente,não explicaram qual lei seria,a lei de
responsabilidade fiscal? A lei de orçamento fiscal ou lei da receita pública? Enfim não explicaram a pergunta
deixando a pergunta pela metade.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A questão está em consonância com o artigos 16, da Lei Complementar nº 101/00, que estabelece: "A criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias." A referida legislação fazia parte do conteúdo programático do cargo, por esta razão,
indeferimos o pedido.
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CARGO:

025 - AUX. DE ADMINISTRAÇÃO II

CÓDIGO:

0000000730

NOME: TATIANE PEREIRA FONTANELLA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

28

RECURSO
A fórmula da SOMA para o programa EXCEL é =SOMA(DESCREVER COLUNA E LINHA SEPARE-SE COM PONTO E
VIRGULA DESCREVER A OUTRA COLUNA E LINHA), portanto a resposta correta da pergunta em questão é
=SOMA(B5;C5), ALTERNATIVA-D, e não alternativa-C, como trás o gabarito.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O valor Total é obtido pela multiplicação da quantidade (1) pelo valor unitário do melão (R$ 15,00), através da
fórmula =C5*B5 ou =PRODUTO(C5;B5). A candidata deve se atentar ao comando da questão para calcular o
valor total, utilizando a fórmula correta, isto é, "multiplicação" e não "adição". A função SOMA adiciona valores.
Portanto, esta banca indefere o recurso.

CARGO:

029 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CÓDIGO:

0000000383

NOME: JULIANA GRASSIETTE MOREIRA RICARDO

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

13

RECURSO
o reservatorio de agua de uma escola possui 6 metros de profundidade, 3 metros de largura e 2,5 metros de
comprimento.Acapacidade total desse resevatorio e :A 4.500
B 45.000minha C 450.000
D 4500.000 eu marquei a B
e a resposta certa e C
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
De fato, verificou-se que ocorreu um equívoco na transcrição do gabarito, sendo assim fica alterada a resposta
da questão de nº 13 para a única alternativa correta, LETRA "B".
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CARGO:

031 - ENG. SANITARISTA E/OU AMBIENTAL

CÓDIGO:

0000000080

NOME: ALAN EDUARDO COMIRAN

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

7

RECURSO
O texto da referida questão deixa muito mais explicito a questão da utilização da Preterição ( É a figura pelo
qual o escritor ou orador finge que não vai tratar um determinado assunto, mas dele vai falando, seja para
efeito de ironia, seja de realce. Esta estratégia tem, também, a finalidade de afastar as réplicas do público à
teoria que se expõe), do que a utilização de eufemismo ( locução ou acepção mais agradável, de que se lança
mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução ou acepção menos agradável, mais
grosseira ou mesmo tabuística.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A questão pede que o candidato marque a opção que pode ser associada ao texto. O eufemismo está presente
quando ele modifica a versão dos órgãos oficiais, minimizando a ação dos órgãos fiscalizadores. O texto é uma
forma de suavizar a atuação da polícia em abordagem de veículos.
Diante do exposto, esta banca indefere o recurso.

CÓDIGO:

0000000079

NOME: DANYEL DIONISIO DE ALMEIDA

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

18

RECURSO
Segundo o texto de Arlindo Schwantes e Domingos Finato, acesso:
http://promemoriacanarana.blogspot.com.br/, correspondente a história do municÍpio de Canarana-MT, [...] O
avião é do tipo Douglas C-47-5-DK, conforme especificações da época, com número de série 12.303.[...],
contrariando a afirmativa de numero 1, da questão 18, além de que afirmar que o avião foi utilizado para
transportar interessados em adquirir terras no projeto de colonização,seria no minimo leviano, logo que, tal
aeronave teve como passageiros, médicos, professores, e autoridades diversas, com varias finalidades,
diferentemente de aquisição de terras.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Atente o candidato que o texto "História do Monumento do Avião", no sítio eletrônico da Fundação Pró-Memória
de Canarana, identifica a aeronave como um DOUGLAS DC-3 logo no primeiro parágrafo. A referência DOUGLAS
C-47-5-DK, constante no início do quinto parágrafo, nada mais é do que uma versão militar do DOUGLAS DC-3
que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. A identificação do avião como DOUGLAS DC-3 também é
corroborada pela portaria 035, de 2009, que tombou o monumento como patrimônio histórico-cultural do
Estado (https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/2386#/p:42/e:2386?find=avi%C3%A3o dos
pioneiros), pela dissertação de mestrado de Fabrício Gallo
(http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000431050&fd=y) e pelo sítio eletrônico
Cultura Aeronáutica (http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/2009/06/velhas-aguias-esquecidas-pelobrasil.html). Quanto à segunda argumentação (de que é leviana a afirmação de que o avião foi utilizado para
transportar interessados em adquirir terras no projeto de colonização), o site da Fundação Pró-Memória
explicita que o Douglas DC-3 "[...] começou a voar a serviço da colonização nesta região no final do ano de
1975 [...]". Essa informação é referendada, em sentenças análogas, na dissertação de Fabrício Gallo e na
portaria de tombamento estadual do monumento. Sendo assim, esclarece-se ao candidato que a proposição I da
questão não nega que pessoas com outros propósitos tenham feito uso da aeronave, mas sendo um projeto de
colonização a aeronave foi adquirida com o propósito principal de transportar interessados em adquirir terras
na região, pois este era o negócio mais lucrativo da cooperativa que o adquiriu.O gabarito da questão, portanto,
será mantido e o recurso indeferido.
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CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CÓDIGO:

0000000079

NOME: DANYEL DIONISIO DE ALMEIDA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

26

RECURSO
A disposição final não pode ser confundida com a destinação final. Veja o conceito de destinação final segundo
a PNRS.
Lei 12.305/2010 Art. 3° Inciso VI - Destinação Final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos; (Título I - Capítulo II - Parágrafo VII).
Fazer a disposição final de rejeitos requer uma completa neutralidade com o meio ambiente. Isso significa que
não deve poluir ou alterar o meio onde tais soluções forem construídas.
Não a clareza e concordância na questão citada, logo que em determinado trecho fala-se de destino final, e
outra situação fala-se de disposição final.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O enunciado da questão aborda sobre o "lodo" gerado pela estação de tratamento de esgoto e cita possíveis
alternativas para sua disposição final, tendo o Reuso Industrial como única alternativa correta nesta questão,
conforme podemos verificar nos seguintes trechos abaixo:
- "Entre as soluções possíveis para descarte do lodo podemos citar: Aterro sanitário, incineração, uso agrícola,
reuso industrial e lançamento no oceano.Fonte: Livro: Tratamento de Esgotos Domesticos. Pacheco Jordão. Pag
386.
-O tratamento de esgotos urbanos gera um subproduto denominado lodo de esgoto, de disposição final
problemática no processo operacional das estações de tratamento. Geralmente, a fase mais onerosa do
tratamento de águas residuárias é o processamento e a disposição final do lodo, que pode alcançar 60% do
orçamento operacional para o controle da poluição das águas (WEBBER; SHAMESS, 1984).
-O lodo pode ter várias formas de disposição, tais como: aterros sanitários (teor de sólidos >30%); disposição
controlada em certos tipos de solos, desde que atenda as condicionantes legais ambientais; co-disposição com
biossólidos gerados em estações de tratamento de esgotos, incineração dos resíduos, lançamento na rede
coletora de esgoto, bem como aplicações industriais diversas tais como fabricação de tijolos ou outros materiais
de construção. Para essas aplicações devem ser analisadas as viabilidades técnica, econômica e ambiental.
Diante do exposto, esta banca indefere o recurso.
Fonte:http://www.fec.unicamp.br/~bdta/modulos/saneamento/lodo/lodo.htm#Alternativas de disposição
final do lodo

CÓDIGO:

0000000079

NOME: DANYEL DIONISIO DE ALMEIDA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

38

RECURSO
Os reservatórios de águas subterrâneas são chamados de lençóis. Essas águas
podem estar acumuladas em dois tipos de lençóis: o freático ou o artesiano. O lençol
freático caracteriza-se por está assentado sobre uma camada impermeável de subIT 179 - Saneamento Básico Agosto/2007 Guimarães, Carvalho e Silva
solo, rocha, por exemplo, e submetido a pressão atmosférica local. O lençol artesiano
caracteriza-se por está confinado entre duas camadas impermeáveis de crosta
terrestre e submetido a uma pressão superior a pressão atmosférica local.
Logo, captação de água em cisternas abastecidas através do lençol freático, cujo reservatório acumula-se água
(reservatório acumulativo).
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A captação do lençol freático pode ser executada por galerias filtrantes, drenos, fontes ou poços freáticos. O
emprego de galerias filtrantes é característico de terrenos permeáveis, mas de pequena espessura
(aproximadamente de um a dois metros) onde há necessidade de se aumentar a área vertical de captação para
coleta de maior vazão. Sendo assim, esta banca indefere o recurso.
Fonte: http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/it113-hidrologia.htm
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CÓDIGO:

0000000079

NOME: DANYEL DIONISIO DE ALMEIDA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

40

RECURSO
Conceito de Cavitação segundo o Blog de Fenômenos de Transportes I (Mecânica dos Fluidos), referente ao
curso de Engenharia Civil, da Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, criado pela turma do semestre
letivo 2012/2.
Definição do Fenômeno da Cavitação
A Cavitação é um fenômeno observado usualmente em sistemas hidráulicos e é definida como a vaporização de
um determinado fluido em decorrência da diminuição de pressão durante o escoamento do mesmo.
ou seja, ocorre quando a diminuição da pressão, porém no enunciado fala-se em elevar a pressão da tubulação.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
- CAVITAÇÃO: A cavitação é causada pela formação e colapso de bolhas de vapor em um líquido, próximas a
superfície metálica. Um líquido vira vapor (evapora) quando se aumenta sua temperatura ou se abaixa sua
pressão.
- O trecho abaixo faz menção à relação entre a pressão do líquido e a pressão da tubulação: "Se a recuperação
da pressão experimentada pelo líquido é suficiente para elevar a pressão da tubulação acima da pressão de
vapor do líquido, então as bolhas de vapor entrarão em colapso e implodirão."
Diante disso, esta banca indefere o recurso.
Fonte: HidraulicaBasica. Rodrigo Melo Porto. Pag 154.
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CARGO:

033 - TÉC. PLANEJAMENTO

CÓDIGO:

0000000513

NOME: JORGE ANTONIO RAKOWSKI

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

3

RECURSO
Quanto a questão 03 do concurso público nº 001/2016, cargo 33 - Técnico em Planejamento, Nível Superior
Completo, pode-se afirmar que a resposta do Gabarito está incorreta, visto que todas as alternativas podem ser
consideradas corretas, sendo assim estaria certa a alternativa D. No primeiro parágrafo a autora usa dados
factuais que podem ser comprovados. Na linha 04 temos: "O próprio presidente, afirmou Henrique Eduardo
Alves, é favorável a legalização..."o que torna verdadeira a afirmação I. Já na linha 07, segundo parágrafo,
pode-se ler: "recebeu Maggi (MT), relator da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional", sendo assim
verdadeira a afirmação III. Por fim, no terceiro parágrafo a autora mostra os riscos que a liberação desses
jogos poderão causar a sociedade como pode-se perceber neste fragmento: " Que podem provocar danos
irreparáveis para a sociedade, como a proliferação das máfias internacionais"...(linha 02 terceiro parágrafo).
Dessa forma, conclui-se que a alternativa D da questão é a correta devendo ser feita a devida correção.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O texto diz que o presidente é favorável à legalização dos jogos e não aos jogos ilegais. Não há menção de ele
ser a favor de jogos ilegais. Portanto, o item I está errado, as outras afirmativas estão corretas. Sendo assim,
indeferimos este recurso.

CÓDIGO:

0000000513

NOME: JORGE ANTONIO RAKOWSKI

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

3

RECURSO
Esta questão é de interpretação de texto, a resposta do gabarito letra "B" determina que somente itens I e II
estão corretos, mas segundo o texto o item III também está correto, vejamos o que diz o texto:
"A empolgação em torno dos valores financeiros esconde os riscos enormes dessa aposta - que podem provocar
danos irreparáveis para a sociedade..."
Portanto é correto afirmar que "segundo a autora, há riscos enormes que podem causar danos irreparáveis à
sociedade."
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O texto diz que o presidente é favorável à legalização dos jogos e não aos jogos ilegais. Portanto, o item I está
errado, as outras estão corretas. E diferente do que argumentou o candidato, o gabarito é a letra B, que aponta
os itens II e III como corretos. Portanto, recurso indeferido.

CÓDIGO:

0000000513

NOME:

JORGE ANTONIO RAKOWSKI

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

29

RECURSO
A resposta do gabarito considera que a equação de trocas está baseada na Teoria quantitativa da moeda, fato
que estou questionando, conforme texto abaixo:
A Lei de Say também conhecida como Lei de mercados de Say ou Lei da preservação do poder de compra [1]
decorre do modelo que mantém oferta e demanda em identidade. Foi popularizada pelo economista francês
Jean-Baptiste Say com sua explicação sobre o funcionamento dos mercados. A expressão didática para se
referir ao princípio e que sintetiza o significado da lei, "a oferta cria sua própria demanda", teria sido difundida
em Cambridge antes de 1936. Ela foi usada por Keynes na Teoria Geral em sua crítica ao modelo econômico que
a adotava. [2]
Karl Marx contestou o uso de nome de Say para a lei, afirmando que a concepção original teria sido de James
Mill quando aquele afirmara haver um "equilíbrio metafísico entre vendedores e compradores". Adam Smith
também usara a ideia básica antes. Schumpeterdiscordou alegando que o escrito de Mill fora publicado em 1808
enquanto a primeira edição do livro de Say, Traité d'Economique Politique, saiu em 1803. Mas ressalve-se que o
autor francês aprofundou o conceito apenas na segunda edição (de 1814) [1].
Pela teoria de Say, não existem as chamadas crises de "superprodução geral", uma vez que tudo o que é
produzido pode ser consumido já que a demanda de um bem é determinada pela oferta de outros bens, de
forma que a oferta agregada é sempre igual a demanda agregada. Say aceitava ser possível que certos setores
da economia tivessem relativa superprodução em relação aos outros setores, que sofressem de relativa
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subprodução. Também segundo a lei não existiria o entesouramento pois o dinheiro não gasto por um produtor
(poupança) será repassado a outro através de empréstimo.
Say afirmou que "produtos se pagam com produtos" (1803: p. 153) ou "um excedente pode ocorrer apenas
quando muitos meios de produção forem aplicados a um determinado produto em detrimento de outro" (1803:
p. 178-9). A "lei" está expressa pelo autor nessa passagem de sua obra, em tradução livre do inglês:
"É de se ressaltar que um produto tão logo seja criado, nesse mesmo instante, forma um mercado para outros
produtos adequado ao próprio valor. Quando o produtor finaliza a produção, fica ansioso para vendê-la
imediatamente pois quer evitar que a mesma se deprecie em suas mãos. E não ficará menos ansioso para
aplicar o dinheiro que ganhará com a venda, pois o valor do dinheiro também poderá se depreciar. Mas o único
modo de aplicar o dinheiro é trocá-lo por outros produtos. Assim, a mera circunstância da criação de um
produto imediatamente abre um mercado para outro produto" (J. B. Say, 1803: pp.138-9)[3].
Ele também escreveu que não é o dinheiro em abundância mas os produtos em abundância que em geral
facilitarão as vendas:
"O dinheiro tem sua função mas é uma momentânea nesse mercado de troca; e quando a transação for
finalmente fechada, e sempre será, aquela determinada mercadoria criará mercado para outra" [4].
Portanto como podemos constatar a resposta correta é a teoria de Say, que trata do mercado de troca, portanto
a resposta correta é a letra "B", conforme gabarito preenchido por este candidato.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A Macroeconomia clássica, além do pressuposto fundamental de que o mundo econômico é governado por leis
naturais (as quais, se forem deixadas a funcionar livremente, produzirão sempre os melhores resultados possíveis),
partia também de dois pressupostos importantes: o de que os preços e salários eram sempre flexíveis e o de que a
moeda não era utilizada com fins de entesouramento. Estes dois pressupostos permitiam o desenvolvimento dos
dois modelos centrais da Macroeconomia clássica: a "lei do mercado", de Say, segundo a qual a oferta cria sua
própria procura; a teoria quantitativa da moeda, que, partindo da equação de trocas, concluía que, sendo a
velocidade da moeda constante, e dada uma determinada quantidade de moeda, a produção variava em relação
inversa e proporcionalaos preços.
A equação de trocas afirma simplesmente que a quantidade nominal de moeda (M) multiplicada pela velocidade de
transações (v) é igual à média dos preços das transações (p) multiplicada pelo número de transações.
Diante do exposto, esta banca indefere o recurso.
Fonte:
https://ufrr.br/economia/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=135:7&id=17:textosmacro&Itemid=234

CÓDIGO:

0000000513

NOME: JORGE ANTONIO RAKOWSKI

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

31

RECURSO
Esta questão não está corretamente formulada, vejamos:
Analise as afirmativas abaixo sobre as principais idéias da escola de planejamento estratégico.
Pergunto:
De qual das escolas estamos falando?
vejamos:
- Escolas de natureza prescritiva estudam como as estratégias devem ser formuladas, ou seja, referem-se ao
comportamento estratégico ideal.
- Escolas descritivas, no total de seis, consideram aspectos específicos do processo de formulação de
estratégias, ou seja, como as estratégias são efetivamente formuladas e como se desdobram;
- Escola de Configuração representa a escola integradora, de um lado descrevendo os estados organizacionais e
os seus contextos - aspecto de configuração - de outro descreve o processo de geração de estratégias - aspecto
de transformação, a partir dos estados da organização.
- Escola do Design - Prescreve um caminho ideal para a definição da estratégia, adequando-se as capacidades
da empresa às possibilidade do contexto ambiental.
- Escola do Planejamento - Predomina a partir de 1970, tendo como principal mensagem a formalização e a
mensagem atingida é programar, em vez de formular.
- Escola do Posicionamento - Trata a definição da estratégia como um processo analítico decorrente de
auditoria externa da análise competitiva setorial e da concorrência.
- Escola Empreendedora - Nasceu dos Princípios da Economia e foi criada por Jean-Batiste Say, tendo como
papel fundamental o Empreendedor, que formula estratégias motrizes para o negócio.
Portanto temos várias escolas com diferentes conceitos e idéias, muitas delas são equivalentes mas existem
atribuições que as diferenciam.
Peso, devido ao exposto, que se analise a possibilidade de anulação desta questão.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
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Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
Após análise, verificou-se a insuficiência de informação no comando da questão para o devido entendimento do
que se pedia. Por essa razão, esta banca defere o recurso, anulando a questão de nº 31. Portanto, ficam todos
os candidatos beneficiados com a pontuação da referida questão.

CÓDIGO:

0000000513

NOME: JORGE ANTONIO RAKOWSKI

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

38

RECURSO
A questão nº 38 para o cargo 033 - técnico em planejamento, pergunta:
"O resultado operacional é obtido pela equação:" - No gabarito esta banca considerou que a resposta correta
seria a letra "A" - "Resultado nominal - Atualização monetária" o que discordamos pois, o Resultado
Operacional é obtido pela apuração do Resultado Primário mais o pagamento de juros reais, excluindo-se os
juros nominais, ou seja, a correção monetária. Portanto não é a alternativa "A" a resposta correta. Peço que
seja anulada esta questão.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
De acordo com o Banco Central do Brasil, o resultado operacional corresponde ao resultado nominal excluída a
parcela referente à atualização monetária da dívida líquida. Sendo assim, gabarito mantido e recurso
indeferido.
Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/faq%204-indicadores%20fiscais.pdf

CÓDIGO:

0000000694

NOME: THIAGO ANDRE DA SILVA SANTOS

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

40

RECURSO
A questão estava com duas resposta correta! Uma das afirmações econômicas é a de que a poupança é igual a
investimento, investimento e poupança são identidades econômicas, essa afirmação pode ser conferida nos
livros de: Olivier Blanchard, Macroeconomia, ed.5, 2011, pg.48; Richard T. Froyen, Macroeconomia, ed.5, 2002,
afirma na pg.95 que "a parte poupada da renda é mantida sob forma de algum ativo financeiro", desta forma, o
que não é gasto de fato é investido.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Investir é diferente de poupar. Em linhas gerais, poupar implica na redução de despesas e contenção de gastos.
Não existe investimento sem riscos. Investir é o ato de empregar o dinheiro poupado em aplicações que
rendam juros ou outra forma de remuneração ou correção. O investimento é tão importante quanto a poupança,
pois todo o esforço de cortar gastos pode ser desperdiçado quando mal investido.
De acordo com a especialista em finanças, Annalisa Blando Dal Zotto, devemos salientar que, em se tratando de
finanças, o ato de poupar é gastar menos do que se ganha, ao passo que investir é buscar rentabilizar os
recursos poupados, é ganhar dinheiro com o dinheiro. Só acumula patrimônio e conquista objetivos financeiros
quem poupa, e só a partir daí é possível fazer investimentos.
E, de acordo com o Departamento de Economia Agrícola da Universidade Federal do Ceará, a parcela da Renda
Pessoal Disponível não utilizada para adquirir bens de consumo é denominada de Poupança.
Diante do exposto, esta banca indefere o recurso.
Fonte: http://www.neema.ufc.br/epI_aula4_macroeconomia.htm
http://www.ibcpf.org.br/PlanejamentoFinanceiro/Artigo/312

12

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - MUNICÍPIO DE CANARANA-MT
CANARANA/MT
RELAÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR
ANEXO III
CARGO:

034 - TÉC. R.H.

CÓDIGO:

0000000534

NOME: TATIANO DE CASTRO E SILVA

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

3

RECURSO
Não concordo com a resposta do Gabarito pelo seguinte motivo: No primeiro parágrafo a autora usa dados
factuais que podem ser comprovados. Na linha 04 temos: "O próprio presidente, afirmou Henrique Eduardo
Alves, é favorável a legalização..."o que torna verdadeira a afirmação I. Já na linha 07, segundo parágrafo,
pode-se ler: "recebeu Maggi (MT), relator da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional", sendo assim
verdadeira a afirmação III. Por fim, no terceiro parágrafo a autora mostra os riscos que a liberação desses
jogos poderão causar a sociedade como pode-se perceber neste fragmento: " Que podem provocar danos
irreparáveis para a sociedade, como a proliferação das máfias internacionais"...(linha 02 terceiro parágrafo).
Dessa forma, todas as afirmações estão corretas. Consequentemente, a alternativa D da questão seria o
gabarito correto. Nestes termos, pede deferimento para a devida correção do gabarito.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O texto diz que o presidente é favorável à legalização dos jogos e não aos jogos ilegais. Não há menção de ele
ser a favor de jogos ilegais. Portanto, o item I está errado, as outras afirmativas estão corretas. Sendo assim,
indeferimos este recurso.

CÓDIGO:

0000000020

NOME: DANILO SCHEMBEK SOUZA

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

26

RECURSO
A questão nº 26 solicita a marcação da alternativa que não representa um tipo de rescisão de contrato de
trabalho. Como resposta correta o gabarito preliminar apresentou a alternativa "B" (rescisão direta).
Ocorre que a rescisão direta é aquela promovida pelo empregador, que pode se dar sem justa causa ou com
justa causa, cujas hipóteses estão previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). São
aquelas situações em que há rescisão unilateral pelo empregador. Opõe-se a rescisão indireta que é aquela que
a falta grave é praticada pelo empregador em relação ao empregado que lhe preste serviço, caracterizada pelo
não cumprimento da Legislação ou das condições contratuais acordadas entre as partes. Tal fato fica claro pela
leitura do presente artigo http://www.coladaweb.com/administracao/justa-causa.
Vale ainda citar os seguintes trechos que deixam evidentes a existência tanto da rescisão indireta como da
rescisão direta, vejamos:
Pode o empregado mover ação de DISPENSA INDIRETA permanecendo no emprego até sentença transitada em
julgado, nos casos de "descumprimento das obrigações contratuais" pelo empregador, de que é exemplo a
mora salarial e "redução sensível do trabalho por peça ou tarefa"(CLT, art. 483, § 3º). Se o empregado
permanecer no serviço pode ser dispensado pelo empregador, até como represália pelo ingresso da ação. Nesse
caso, a DISPENSA DIRETA superveniente e sem justa causa absorve a dispensa indireta antecedente, e os
direitos do empregado serão os previstos para a DISPENSA DIRETA sem justa causa. Porém, a dispensa direta
superveniente pode resultar de justa causa. Nesse caso, a relação de emprego terá o seu termo final com a
dispensa, como no caso anterior, mas surge a questão consistente em saber quais são os efeitos sobre os
direitos do empregado (DISPONÍVEL EM http://www.oocities.org/il25an78/rescisao.html ).
Como em todo contrato de trabalho, qualquer uma das partes poderá pedir sua RESCISÃO, seja DIRETA ou
INDIRETAMENTE, contudo, a rescisão indireta do contrato de trabalho tem seus requisitos para ocorrer, por
exemplo, decorrer de falta grave praticada pelo empregador, de forma que, da mesma forma que se exige prova
robusta e convincente de falta grave do empregado, para fins de dispensa por justa causa, exige-se também,
prova cabal da falta grave praticada pelo empregador que torne impossível a continuação do contrato de
trabalho (DISPONÍVEL EM http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4744 ).
Outras fontes de consulta que prevê a rescisão direta do contrato de trabalho como uma das modalidades
existentes: https://prezi.com/wbyrskuvsomb/rescisao-direta-dos-contratos-de-trabalho/
Sendo assim, tendo em vista todas as alternativas corresponderem a um tipo de rescisão de contrato de
trabalho, faz-se necessário a anulação da questão nº 26.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
Após análise, verificou-se que de fato há insuficiência de informação no comando da questão, comprometendo
sua compreensão e resposta. Sendo assim, esta banca decide pela anulação da questão de nº 26, ficando todos
os candidatos beneficiados com a pontuação da mesma.
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CARGO:

035 - TÉC. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO:

0000000006

NOME: PAULO SERGIO FERNANDES SOUZA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

18

RECURSO
no gabarito diz ser a "D" a resposta certa, mas a afirmativa III que diz que o avião foi transformado em
monumento durante a administração do primeiro prefeito de canarana, contudo o responsavel por isso foi o Sr.
Luiz Cancian e ele foi um dirigente municipal nomeado e não eleito. O primeiro prefeito eleito foi o Sr. Francisco
de Assis dos Santos.
dessa forma a resposta correta seria A) I e II.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
Esclarece-se ao candidato que o Município de Canarana foi criado pela Lei 4.165, de 26 de dezembro de 1979.
Contudo, as eleições municipais no País só ocorreram no dia 15 de novembro de 1982. Para que o Município
pudesse ser instalado, o governador Frederico Campos nomeou o Sr. Luiz Cancian como prefeito para
administrar Canarana entre 15 de fevereiro de 1981 e 31 de dezembro de 1982, sendo este, portanto, o
primeiro prefeito da localidade. Com a realização das eleições municipais, em novembro de 1982, o Sr.
Francisco de Assis dos Santos tomou posse como segundo prefeito, e primeiro eleito, de Canarana no dia 1º de
janeiro de 1983. Essa informação é explicitada em dois textos no sítio eletrônico da Fundação Pró-Memória de
Canarana: "Canarana e sua História" e "Prefeitos, vices e vereadores na História de Canarana". Em seu curto
período de administração, o prefeito Luiz Cancian decidiu salvar o Douglas DC-3 do sucateamento,
transformando-o em monumento, o que também é corroborado pelo site da Fundação Pró-Memória de
Canarana. O gabarito da questão, portanto, será mantido e recurso indeferido.

CÓDIGO:

0000001091

NOME: LEUTON PEREIRA DOS SANTOS

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

23

RECURSO
A questão comenta sobre os Tipos de Organização que permite que especialista (e não mestre).No Livro
Idalberto Chiavenato na sétima edição comenta sobre aplicação da Linha Staff e suas características grifo do
livro PÁGINA 197: "A organização linha-staff é a mais aplicada e utilizada forma de organização. Ela permite
incorporar
especialistas à organização a um custo razoável,quando seus serviços são indispensáveis.
Suas característica da linha-staff : Pagina 194: item c) Os membros do
Staff de dicam-se a atividades que requerem estudo
e pesquisa e concentram sua atenção sobre
assuntos de planejamento e solução de problemas
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do negócio ou da organização. Com
isso, os chefes de linha ficam livres para concentrar
sua atenção na execução do trabalho e
nos regulamentos formulados pelo staff.
Na definição da Organização funcional pagina:189: A organização funcional é o tipo de estrutura organizacional
que aplica o princípio funcional ou princípio da especialização das funções. Muitas organizações da Antigüidade
utilizavam o princípio funcional para diferenciação de atividades ou funções. O princípio funcional separa,
distingue e especializa: é o germe do staff.
CONCLUSÃO:Podendo ser compreendido na questão as alternativa B e C como válida, pois os dois tipo de
organizações são Especializado e não mestre.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
De acordo com o livro "Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente da moderna
administração das organizações" (CHIAVENATO, I - 7.ed - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 - p.63):
"A supervisão funcional representa a aplicação da divisão do trabalho e da especialização no nível dos
supervisores e chefes. A administração funcional é um tipo de organização que permite que especialistas - e
não-mestres - transmitam a cada operário o conhecimento e a orientação. Separa o planejamento do trabalho
mental e braçal e permite a utilização do princípio da divisão do trabalho, reduzindo ao mínimo as funções que
cada operário deve executar. Tende a produzir elevada eficiência em cada operário e no conjunto deles. Na
realidade, a funcionalização da supervisão foi uma contribuição da Administração Científica e pressupõe a
autoridade funcional, relativa e dividida".
Sendo assim, gabarito mantido e recurso indeferido.
CÓDIGO:

0000001091

NOME: LEUTON PEREIRA DOS SANTOS

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

23

RECURSO
A questão comenta sobre os Tipos de Organização que permite que especialista (e não mestre).No Livro
Idalberto Chiavenato na sétima edição comenta sobre aplicação da Linha Staff e suas características grifo do
livro PÁGINA 197: "A organização linha-staff é a mais aplicada e utilizada forma de organização. Ela permite
incorporar
especialistas à organização a um custo razoável,quando seus serviços são indispensáveis.
Suas característica da linha-staff : Pagina 194: item c) Os membros do
Staff de dicam-se a atividades que requerem estudo
e pesquisa e concentram sua atenção sobre
assuntos de planejamento e solução de problemas
do negócio ou da organização. Com
isso, os chefes de linha ficam livres para concentrar
sua atenção na execução do trabalho e
nos regulamentos formulados pelo staff.
Na definição da Organização funcional pagina:189: A organização funcional é o tipo de estrutura organizacional
que aplica o princípio funcional ou princípio da especialização das funções. Muitas organizações da Antigüidade
utilizavam o princípio funcional para diferenciação de atividades ou funções. O princípio funcional separa,
distingue e especializa: é o germe do staff.
CONCLUSÃO:Podendo ser compreendido na questão as alternativa B e C como válida, pois os dois tipo de
organizações são Especializado e não mestre.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
De acordo com o livro "Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente da moderna
administração das organizações" (CHIAVENATO, I - 7.ed - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 - p.63):
"A supervisão funcional representa a aplicação da divisão do trabalho e da especialização no nível dos
supervisores e chefes. A administração funcional é um tipo de organização que permite que especialistas - e
não-mestres - transmitam a cada operário o conhecimento e a orientação. Separa o planejamento do trabalho
mental e braçal e permite a utilização do princípio da divisão do trabalho, reduzindo ao mínimo as funções que
cada operário deve executar. Tende a produzir elevada eficiência em cada operário e no conjunto deles. Na
realidade, a funcionalização da supervisão foi uma contribuição da Administração Científica e pressupõe a
autoridade funcional, relativa e dividida".
Sendo assim, gabarito mantido e recurso indeferido.
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CARGO:

043 - CONTROLADOR INTERNO - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO:

0000000678

NOME: ADAILCE GUIMARÃES SILVA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

1

RECURSO
Quanto a questão 03 do concurso público nº 001/2016, cargo 43 - controlador interno - Câmara Municipal,
Nível Superior Completo, pode-se afirmar que a resposta do Gabarito está incorreta, visto que todas as
alternativas podem ser consideradas corretas, sendo assim estaria certa a alternativa D.
No primeiro parágrafo a autora usa dados factuais que podem ser comprovados.
Na linha 04 temos: "O próprio presidente, afirmou Henrique Eduardo Alves, é favorável a legalização..."o que
torna verdadeira a afirmação I.
Já na linha 07, segundo parágrafo, pode-se ler: "recebeu Maggi (MT), relator da Comissão Especial do
Desenvolvimento Nacional", sendo assim verdadeira a afirmação III.
Por fim, no terceiro parágrafo a autora mostra os riscos que a liberação desses jogos poderão causar a
sociedade como pode-se perceber neste fragmento: " Que podem provocar danos irreparáveis para a sociedade,
como a proliferação das máfias internacionais"...(linha 02 terceiro parágrafo).
Dessa forma, conclui-se que a alternativa D da questão é a correta devendo der feita a devida correção.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
No que diz respeito à questão de nº 03, O texto diz que o presidente é favorável à legalização dos jogos e não
aos jogos ilegais. Não há menção de ele ser a favor de jogos ilegais. Portanto, o item I está errado, as outras
afirmativas estão corretas. Sendo assim, indeferimos este recurso.

CÓDIGO:

0000000678

NOME: ADAILCE GUIMARÃES SILVA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

3

RECURSO
Quanto a questão 03 do concurso público nº 001/2016, cargo 43 - controlador interno - Câmara Municipal,
Nível Superior Completo, pode-se afirmar que a resposta do Gabarito está incorreta, visto que todas as
alternativas podem ser consideradas corretas, sendo assim estaria certa a alternativa D.
No primeiro parágrafo a autora usa dados factuais que podem ser comprovados.
Na linha 04 temos: "O próprio presidente, afirmou Henrique Eduardo Alves, é favorável a legalização..."o que
torna verdadeira a afirmação I.
Já na linha 07, segundo parágrafo, pode-se ler: "recebeu Maggi (MT), relator da Comissão Especial do
Desenvolvimento Nacional", sendo assim verdadeira a afirmação III.
Por fim, no terceiro parágrafo a autora mostra os riscos que a liberação desses jogos poderão causar a
sociedade como pode-se perceber neste fragmento: " Que podem provocar danos irreparáveis para a sociedade,
como a proliferação das máfias internacionais"...(linha 02 terceiro parágrafo).
Dessa forma, conclui-se que a alternativa D da questão é a correta devendo der feita a devida correção.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O texto diz que o presidente é favorável à legalização dos jogos e não aos jogos ilegais. Não há menção de ele
ser a favor de jogos ilegais. Portanto, o item I está errado, as outras afirmativas estão corretas. Sendo assim,
indeferimos este recurso.

CÓDIGO:

0000000542

NOME: NIELSON GUIMARAES SILVA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

18

RECURSO
Consultando o site da FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE CANARANA e após diversas consultas, em relação a esta
questão, que fala(II - Era administrado pela Viação Canarana(VACA), mas o meio de transporte não se mostrou
economicamente rentável) no que se refere a este, não encontrei nada relacionado, que o confirme como
verdadeiro, sendo assim, o correto seria apenas o item I e III, apenas, não I, II e III, conforme gabarito.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
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Resposta Fundamentada:
O candidato poderá encontrar a informação de que a empresa Viação Aérea Canarana (VACA) não se mostrou
economicamente viável no seguinte link: http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/2009/06/velhas-aguiasesquecidas-pelo-brasil.html. Analisando o histórico do avião no sítio eletrônico da Fundação Pró-Memória de
Canarana, o candidato também poderia chegar a esta conclusão, pois se a empresa começou a funcionar no
final do ano de 1975 e em 1981 o avião foi transformado em monumento por já estar sem uso há alguns anos, é
evidente que a empresa não prosperou. O gabarito da questão, portanto, será mantido e recurso indeferido.

CÓDIGO:

0000000021

NOME: GLORIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSE

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

28

RECURSO
No gabarito preliminar consta que a resposta correta da questão nº 28 é a alternativa "A", no entanto tal fato
não encontra respaldo na Constituição Federal, devendo a questão ser anulada pelos motivos que abaixo
seguem.
Primeiramente cabe dizer que há uma inconsistência no próprio enunciado da questão, se não vejamos: "com
base no que estabelece a previsão Constitucional, os gastos totais do Poder Legislativo em relação às receitas
estabelecidas, não poderá ultrapassar o limite de..." o que seriam RECEITAS ESTABELECIDAS? Claramente
utilizou-se de um termo genérico que acaba por comprometer a interpretação da questão. Vale dizer que
receitas estabelecidas não é em nenhum momento citado na Constituição como critério de base para limitação
dos gastos totais do Poder Legislativo. Trata-se um termo utilizado de maneira errônea que prejudica
totalmente a clareza da questão.
Além disso, importante ressaltar que a alternativa dada como resposta a ser assinalada não corresponde ao
previsto no art. 29-A da Constituição Federal.
Sendo assim, ante o acima exposto, requer que a questão nº 28 seja anulada tendo em vista que o enunciado
da questão apresenta uma inconsistência se comparado com o que dispõe o artigo 29-A da CF.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido Parcialmente.
Resposta Fundamentada:
Primeiramente cabe esclarecer que "receitas estabelecidas" são aquelas definidas no artigo 29-A da
Constituição, e que não é o objeto deste questionamento, porém esclarecemos que trata-se do somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior. Quanto a alternativa publicada no gabarito preliminar de fato encontra-se um
erro naquela alternativa, a alternativa que responde corretamente a questão 28 é a letra C, baseada na Emenda
Constitucional 58/2009, que alterou a Emenda Constitucional 25/2000. Por esta razão, esta Banca
Examinadora Defere Parcialmente o recurso, alterando o gabarito da questão 28 para letra C.

CÓDIGO:

0000000678

NOME: ADAILCE GUIMARÃES SILVA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

28

RECURSO
Quanto a questão 28 do concurso público nº 001/2016, cargo 43 - controlador interno - Câmara Municipal,
Nível Superior Completo, pode-se afirmar que a resposta do Gabarito está incorreta, visto que conforme inciso I
do artigo 29-A da Constituição Federal:
"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos
os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita
tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior:
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009).
Diante do exposto, conclui-se que a resposta correta é a alternativa C, devendo portanto, ser feita a devida
correção.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido.
Resposta Fundamentada:
Analisando o recurso e concluímos que a alternativa que responde corretamente a questão 28 é a letra C,
baseada na Emenda Constitucional 58/2009, que alterou a Emenda Constitucional 25/2000. Por esta razão,
esta Banca Examinadora Defere o recurso, alterando o gabarito da questão 28 para letra C.
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CÓDIGO:

0000000542

NOME: NIELSON GUIMARAES SILVA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

28

RECURSO
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2000
Art. 2o A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte art. 29-A:
"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior:" (AC)
"I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;" (AC)
"II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;" (AC)
"III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;"
(AC)
"IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes." (AC)
No gabarito esta dizendo que a questão correta seria a letra (A) 5%, mas conforme demonstrado acima, diz a
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2000, que 5% seria para Municípios com população
acima de quinhentos mil habitantes, no caso de Canarana por ter a população estimada em 20.208 habitante,
então se encaixaria no 8% por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes, no caso a
alternativa (D) 8%, do gabarito, peço que reconsidere esta questão.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Deferido Parcialmente.
Resposta Fundamentada:
Analisando o recurso e concluímos que a alternativa que responde corretamente à questão 28 é a letra C,
baseada na Emenda Constitucional 58/2009, que alterou a Emenda Constitucional 25/2000. Por esta razão,
esta Banca Examinadora Defere Parcialmente o recurso, alterando o gabarito da questão 28 para letra C.

CÓDIGO:

0000000021

NOME: GLORIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSE

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

32

RECURSO
No gabarito preliminar consta que a resposta correta da questão nº 32 é a alternativa "C". Ocorre que tal fato
não deve prosperar devendo a questão ser anulada pelos argumentos que abaixo seguem.
Primeiramente cabe dizer que o enunciado da questão não especifica a qual Tribunal de Contas está se
referindo, se o do Estado de Mato Grosso ou o da União, o que por si só prejudica a interpretação da questão, já
que os mesmo possuem prazos diferenciados.
Não bastasse isso, há ainda na questão um erro mais grave que compromete a veracidade de todas as
alternativas. Vejamos na íntegra a alternativa apresentada como correta e o que dispõe o art. 64, § 4º da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, respectivamente:
"C) 15 (quinze) dias, contados da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial do Estado."
Art. 64, §4º - O prazo para interposição de quaisquer das espécies recursais é de 15 (quinze) dias, contados da
publicação da decisão recorrida no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado."
Como se vê há claramente um erro na alternativa no que tange ao marco inicial da contagem de prazo. Segundo
a alternativa o marco inicial seria a publicação da decisão no Diário Oficial do Estado, ocorre que não é isso que
prevê o Art. 64, §4º. Importante ressaltar que Diário Oficial do Estado e Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado são coisas totalmente distintas, com versões, e site de disponibilização diferentes. Enquanto o
Diário Oficial do Estado é publicado no site https://www.iomat.mt.gov.br/ , o Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado é disponibilizado na seguinte plataforma virtual http://www.tce.mt.gov.br/diario
.
O fato de a questão afirmar que a contagem do prazo se inicia a partir da publicação da decisão recorrida no
Diário Oficial do Estado invalida as alternativas, haja vista que o correto deveria ser Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado, conforme disposto no artigo 64, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso.
Sendo assim, ante ao erro existente nas alternativas, e consequentemente a ausência de resposta correta a ser
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assinalada, requer a anulação da questão nº 32.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A pergunta refere-se ao prazo de interposição de quaisquer recursos, neste sentido e considerando que o
conteúdo programático trazia a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; considerando que
o concurso foi realizado no município de Canarana, no Estado de Mato Grosso; considerando que todas as
alternativa mencionavam que a publicação seria no Diário Oficial do Estado, entendemos não haver indução a
erro quanto a qual Tribunal de Contas e nem mesmo quanto a qual Diário Oficial do Estado, uma vez que todas
as alternativas traziam como opção o mesmo Diário Oficial do Estado, o que se estava buscando saber é se o
candidato teria conhecimento quanto ao prazo para interposição de recursos, neste sentido, a única alternativa
que responde corretamente a questão é a letra C, com base no artigo 64, § 4º da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso, por esta razão, indeferimos o recurso.

CÓDIGO:

0000000667

NOME: ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

33

RECURSO
VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor líquido de
venda de um ativo e seu valor em uso.
Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.
Exemplo:
Valor contábil do ativo R$ 100.000,00
Valor recuperável do mesmo ativo R$ 60.000,00
Valor da perda por desvalorização: R$ 100.000,00 - R$ 60.000,00 = R$ 40.000,00 valor depreciável.
Nos termos da NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público,
entende-se por "Redução ao valor recuperável (impairment)", a redução nos benefícios econômicos futuros ou
no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento
sistemático por meio da depreciação.
então não é apenas "além da depreciação" mas assim, além do reconhecimento do depreciação. pois de nada
adianta não reconhecer a depreciação. A afirmativa ficou vaga sem as palavras complementares. sendo assim
solicito a anulação da questão.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
O requerente não é claro em seu recurso em dizer qual das afirmativas estariam em desacordo em relação às
normas de contabilidade. O gabarito traz como certas as afirmativas I e III, desta forma a única alternativa que
responde corretamente a questão é a letra B. a afirmativa II está incorreta na medida em que diz que a
depreciação acumulada NÃO deve ser eliminada quando um item for reavaliado. Por falta de fundamentação no
questionamento e devido à afirmativa II estar em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico - MCASP, pág. 154, item 7.1.1., indeferimos o recurso.

CÓDIGO:

0000000678

NOME: ADAILCE GUIMARÃES SILVA

ENVIO:

30/08/2016

NRO QUESTÃO:

36

RECURSO
Conforme consta na Constituição do Estado de Mato Grosso em seu artigo 209:
"Art. 209 As contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara ficarão, durante sessenta dias, a partir do dia
quinze de fevereiro, à disposição na própria Prefeitura e
na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei.
§ 1º As contas serão remetidas ao Tribunal de Contas do Estado, pelos responsáveis
dos respectivos Poderes, no dia seguinte ao término do prazo, com o questionamento
que houver, para emissão do parecer prévio.
Desta forma, o prazo de 60 dias após 15 de fevereiro,é para ficar a disposição e divulgação, e após esse prazo,
dia seguinte, ou seja, 61 dias após o dia 15 de fevereiro é o prazo de envio das contas anuais do Chefe do Poder
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Executivo ao Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso. E conforme consta no calendário de remessas ao
TCE/MT de 2016, a data de envio das contas anuais de Governo do exercício de 2015 é dia 16 de abril de 2016,
exatamente 61 dias após 15 de fevereiro de 2016. Ademais vejo ainda que deveriam esclarecer que tais contas
seriam as Contas Anuais de Governo.
Diante de todo exposto solicito que a questão 36 seja anulada, pois não há uma resposta correta.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A única alternativa que responde à questão é a letra B, a qual está em consonância com o parágrafo único do
artigo 29 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual nº
269/2007. Por esta razão, indeferimos o recurso.

CÓDIGO:

0000000021

NOME: GLORIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSE

ENVIO:

31/08/2016

NRO QUESTÃO:

38

RECURSO
No gabarito preliminar consta que a resposta correta da questão nº 38, é a alternativa "D". Ocorre que tal fato
não deve prosperar devendo a questão ser anulada pelos argumentos que abaixo seguem.
O artigo 18 da Lei 8.666/93 assim prevê: "Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de
habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da
avaliação."
Como se vê a quantia de 5% (cinco por cento) prevista no citado artigo trata-se de um limite máximo, podendo
o município ou Estado, adequar a porcentagem exigida a realidade econômica do lugar, como por exemplo
estabelecer na fase de habilitação 2%, 3%, 4% ou 5% da avaliação. Vejamos entendimento nesse sentido:
"Diz ainda respeito à alienação de bens o artigo 18 da Lei 8.666, segundo o qual: Art. 18 - Na concorrência para
a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação "do recolhimento de quantia
correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação. Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avaliados,
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 23, inciso 1/, alínea "b" desta Lei, a
Administração poderá permitir o leilão. Ressalvadas respeitáveis opiniões em contrário, somos do
entendimento de que o artigo em tela constitui matéria puramente de procedimento administrativo, havendo o
montante do recolhimento prévio que se subsumir às peculiaridades econômicas de cada Município ou Estado.
Ou seja, não estamos em face de norma geral." (A ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, NA LEI FEDERAL DE
LICITAÇÕES, SERGIO FERRAZ, DISPONÍVEL EM
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46410/46737 .
Sendo assim, ante o acima exposto, requer que a questão nº 38 seja anulada.
DATA RESP.:

09/09/2016

RESPOSTA
Recurso Indeferido.
Resposta Fundamentada:
A resposta está literalmente em consonância com o art. 18 da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece que "...a fase
de habilitação limitar-se-á a comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento)
da avaliação", neste caso, não verificamos outras alternativa que responda a questão senão a letra D, por esta
razão, indeferimos o recurso.
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