
 

 

 

Ofício nº 28/2016. 

Lobato, 07 de abril de 2016. 

 
Senhor Presidente, 

 
A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos 

interpostos, decide sob os seguintes fundamentos: 
 
 
NOME Cargo/Questão Resultado 

Laísa Holanda de 
Moura 

Assistente Social / 19 INDEFERIDO – Questão atende plenamente as 
disposições constantes da Lei 8069/90. 

Naiara Cabral da Costa Assistente Técnico 
Administrativo /05 

INDEFERIDO - O candidato alega que a alternativa 
B) é verdadeira, apresentando a existência de quatro 
substantivos na frase analisada: velhinho, ônibus, 
número e passageiro. Destaca-se que, na mesma 
frase, há um quinto substantivo, "impasse", não 
considerado pelo candidato, que eleva para cinco o 
número de substantivos. 

Heverton Paulo Lima 
Santos e Uelen Pelissari 

Assistente Técnico 
Administrativo / 35 

INDEFERIDO – A questão é bem clara ao solicitar ao 
candidato qual o significado do mascote das 
Olimpíadas e não das Paralimpíadas. 

Marinete Besário de 
Souza  

Auxiliar de Serviços Gerais 
– 18 

INDEFERIDO – Não existe incorreção a ser realizada 
na referida questão. 

Ivan Luiz Silva Ribeiro  Engenheiro Ambiental / 
06 

INDEFERIDO -  O candidato requer a anulação da 
questão, analisando os elementos da frase, de 
maneira solta e estanque, sem considerar a sintaxe 
presente, na alternativa. Expressa: “do” sendo 
uma preposição, “Brasil”, um substantivo, e “que” 
uma conjunção. Na realidade a expressão “do Brasil” 
é sintaticamente uma locução adjetiva,  
porque representa o sentido de “pragas bem 
terrenas brasileiras (do Brasil)”, mantendo-se, assim 
a noção de adjetivo. Por sua vez, o termo “que” é um 
pronome relativo, que inicia uma oração 
subordinada adjetiva, não sendo uma conjunção, 
como alegado. Desta forma, o comando 
solicita alternativa em que advérbios acompanham 
adjetivo e verbo respectivamente, o que é evidente 
na alternativa A). 

Ivan Luiz Silva Ribeiro Engenheiro Ambiental / 
40 

INDEFERIDO – O desmatamento não implica 
necessariamente na remoção de todos os vegetais de 



 

 

porte arbóreo de um local e não impede seu 
crescimento posterior (devido ao banco de 
sementes), que permitiriam a sobrevivência mesmo 
de holoepífitas/epífitas verdadeiras – e vegetais 
epífitos secundários e/ou hemiepífitos podem 
sobreviver sem o suporte de outras plantas em 
certos estágios de seu ciclo. Além disso, como consta 
no recurso do próprio autor “Trepadeiras é a 

denominação dada às plantas que crescem apoiando-

se em um suporte qualquer “, ou seja, trepadeiras 
podem crescer suportadas por outros elementos da 
paisagem que podem ser encontrados em pastagem 
(cercas, muros, restos de troncos, rochas). 
 

Mayagnes Alves Pereira Engenheiro Civil / 17 INDEFERIDO – Não existe incorreção a ser realizada 
na referida questão. 

Pedro Amon de 
Carvalho Pereira  

Engenheiro Florestal / 09 INDEFERIDO – O candidato alega que a alternativa 
D) está também correta. De acordo com as normas 
gramaticais brasileiras e as gramáticas publicadas no 
Brasil, a anteposição ou a posposição de alguns 
adjetivos aos substantivos implica mudança de 
significado, como é o caso da alternativa D) “clima 
estranho”, que, se analisados os 
termos separadamente, constituem equívocos de 
interpretação. Para que o sentido  
de “estranho” fosse compreendido como “anormal”, a 
expressão seria “estranho clima”. 

Pedro Amon de 
Carvalho Pereira  

Engenheiro Florestal / 12 INDEFERIDO – Para que haja configurações 
diferentes em determinadas páginas, como 
cabeçalho/rodapé ou numeração de páginas 
personalizadas é necessário que o usuário defina 
uma nova sessão. Não há entre as alternativas, que 
não seja a definida no gabarito, alternativa “A” que 
possa corresponder como sendo a correta. O 
candidato alega que deveria haver a indicação de 
desvincular a sessão anterior, no entanto a questão 
não pede que seja definido todos os passos para se 
criar um novo cabeçalho e sim o que, entre as 
alternativas, o usuário pode fazer para criar 
cabeçalhos/rodapés distintos. Neste caso criar uma 
nova sessão é imprescindível. No próprio vídeo 
apresentado pelo candidato e no post do artigo é 
referenciado a necessidade de se criar uma nova 
sessão. 

Gabrieli Ce Engenheiro Florestal / 26 INDEFERIDO – A única alternativa que responde a 



 

 

questão e que não está prevista no Art. 2º da 
Resolução CONAMA 001/86 é a letra “A”. 

Pedro Amon de 
Carvalho Pereira 

Engenheiro Florestal / 39 
e 40 

INDEFERIDO – As referidas questões foram 
retiradas da Lei 9985/2000 que regulamenta o art. 
225, parágrafo 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, tema este devidamente 
incluído no Anexo I do Edital (Constituição Federal de 

1988. Título VIII, Capítulo VI – Do Meio Ambiente). 
Christyano Luiz De 
Oliveira  

Fiscal de Tributos / 03 INDEFERIDO – O candidato alega que a alternativa 
B) não é a correta, indicando a alternativa C) como 
sendo correta, alegando que o conto de fadas sobre a 
bela adormecida demonstra uma derivação 
imprópria para o nome da personagem mencionada. 
Não há, no comando, ou no texto que o acompanha, o 
conto referido, nem qualquer menção a ele como 
objeto de análise. 

Christyano Luiz De 
Oliveira  

Fiscal de Tributos / 08 INDEFERIDO – O candidato alega que a alternativa 
C) não apresenta verbo de elocução, como a 
alternativa D), a correta. No enunciado da alternativa 
C), “Ela ergueu os ombros: “Tanta coisa só para 
me dizer que roer unha  é muito desagradável. Essa 
não!””, o verbo de elocução é “ergueu”,  posicionado 
sintaticamente de maneira adequada após o sujeito 
e  antecedendo os dois pontos que introduzem a fala 
da personagem. Dessa  forma, não há nada implícito 
na alternativa sobre o emprego do verbo,  pelo 
contrário, as comprovações são sintaticamente 
explícitas. 

Mariano Woshgton 
Mourão do Nascimento  

Fiscal de Tributos / 17 DEFERIDO – ANULAR a referida questão.  
ESTENDER a referida anulação para os seguintes 
cargos: Fiscal de Obras e Posturas e Técnico 
Administrativo Escolar. 

Pedro de Souza 
Azevedo Júnior 

Médico Veterinário / 37 INDEFERIDO – A referida questão, como alegado 
pelo candidato no recurso, traduz fielmente o 
disposto no Artigo 110 do RIISPOA. 

Pedro de Souza 
Azevedo Júnior 

Médico Veterinário / 40 INDEFERIDO – Não existe incorreção a ser sanada 
na referida alternativa, ou seja, o vírus da febre 
aftosa pode ser transmitido por contato direto com 
água contaminada. 

Vívia Melina Rodrigues 
Mendes 

Odontólogo / 17, 18 e 20. INDEFERIDO. Ver item 7.1 do Edital de Concurso 
Público nº 001/2016. 

Eva Ferreira de França  Professor de Língua 
Portuguesa  

INDEFERIDO. Ver item 7.1 do Edital de Concurso 
Público nº 001/2016. 

Luana de Moraes Sousa 
Santos 

Técnico de 
Desenvolvimento Infantil – 
Zona Rural –  26, 30, 31, 

 A requerente, muito provavelmente, enganou-se ao 
comparar o gabarito preliminar do cargo de Técnico 
de Desenvolvimento Infantil com o gabarito de outro 



 

 

 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sylvia de Oliveira 
Sócia administradora 

 
 
 
 
À 
Comissão Especial de Concurso  
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo - MT 

 

 

 

34, 38, 39 e 40. cargo. 
Elyane Silva Correia 
Leite e outros 

Técnico de 
Desenvolvimento Infantil – 
Zona urbana / 13 

DEFERIDO – ANULAR a referida questão. 
ESTENDER a referida anulação para os seguintes 
cargos: Agente Ambiental, Agente de Combate a 
Endemias, Fiscal Ambienta, Fiscal de Vigilância 
Sanitária, Técnico de Desenvolvimento 
Infantil/Juvenil, Técnico em Raio X, Técnico em 
Enfermagem, Técnico Agrícola, Técnico em Saúde 
Bucal, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas.  

Elyane Silva Correia 
Leite e outros 

Técnico de 
Desenvolvimento Infantil – 
Zona urbana / 27 

DEFERIDO – Alterar o gabarito preliminar da 
referida questão para alternativa “C”. Estender a 
referida alteração para o cargo de Técnico de 
Desenvolvimento Infantil/Juvenil. 

Francisca da Silva 
Muniz e Josiane 
Furquim Lopes 

Técnico de 
Desenvolvimento Infantil / 
19 

INDEFERIDO – No anexo I (Programa de Provas) 
existe a previsão do seguinte conteúdo, entre outros: 
Sistema Operacional Windows. 

Francisca da Silva 
Muniz 

Técnico de 
Desenvolvimento Infantil / 
36 

INDEFERIDO – Não existe incorreção a ser realizada 
na referida questão. 



 

 

 

 

 


