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PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2017
JUSTIFICATIVA DE DECISÃO DE RECURSOS CONTRA GABARITO DA PROVA
OBJETIVA REALIZADA NO DIA 17/12/2017
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JUSTIFICATIVA DE DECISÃO DE RECURSO

1.1 A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra torna pública a lista de DECISÃO dos recursos
interpostos pelos candidatos, referente ao gabarito homologado da Prova Objetiva do Processo
Seletivo nº 003/2017 para os cargos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria
Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Esporte.
2. LISTA DE DECISÃO
2.1 Abaixo segue a lista de decisão, contendo nome do candidato, a data de interposição do recurso,
número do protocolo, nome do cargo e justificativa.
Data do Recurso: 04/01/2018
Nº. Protocolo: 227/2018
Nome
SHEILA LETICIA FERREIRA DOS SANTOS
Cargo
Assistente Social - SEMAS
Questões Nº. 08 e 10 – Solicita revisão das questões.
Parecer QUESTÃO 08:
Tangará da Serra tem seu nome ligado a elementos geográficos e à fauna, conforme o
professor e historiador Carlos Edinei de Oliveira. Assim sendo, pode-se afirmar:
I - O nome Tangará da Serra foi dado por seus colonizadores e origina-se do tupi
“tangará”, uma espécie de pássaro.
II - O complemento “Serra” refere-se à cadeia de montanhas Tapirapuã que precisam ser
transpostas para se chegar à cidade.
III - Tangará da Serra pertence à mesorregião homogênea do sudoeste mato-grossense.
IV - A extensão territorial de Tangará da Serra é de 11.423 km² e está localizado na
região médio norte mato-grossense.
Marque a alternativa que corretamente relaciona-se à constituição do nome
Tangará da Serra:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
Justificativa: Em virtude da divergência de informação entre o Professor Historiador a
citado e dados do IBGE, bem como do número de recursos interpostos a comissão
decidiu no Edital Complementar 011/2017 pela anulação da questão.
QUESTÃO 10:
“As invasões dos bárbaros constituíam um golpe contra a unidade do Império Romano, o
que significa a própria desintegração do mundo antigo e o início da civilização ocidental,
forjada principalmente na Idade Média.” (DAROS, História das Civilizações 1, p. 152)
Eram considerados “bárbaros” pelos romanos:
a) Todos os residentes fora dos limites do Império, de cultura diversa da sua e que não
falavam latim.
b) Todos os que eram violentos e estavam fora dos limites do Império.
c) Todos os que tinham cultura diferente da cultura romana.
d) Quem não conhecia o latim.
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Decisão

Justificativa – Considerando que o conteúdo utilizado na questão não faz parte dos
conteúdos programáticos apresentados no Edital de Abertura do Processo do Seletivo
003/2017 o elaborador da prova objetiva atendeu aos recursos interpostos, requeridos em
período legal, anulando a referida questão.
Questão 08 – Mantém a questão anulada.
Questão 10 – Mantém a questão anulada.

Data do Recurso: 04/01/2018
Nº. Protocolo: 225/2018
Nome
SIRLEI PINTO DA CUNHA
Cargo
Pedagogo da Assistência Social - SEMAS
Questões Nº. 08 e 10 – Solicita revisão das questões.
Parecer QUESTÃO 08:
Tangará da Serra tem seu nome ligado a elementos geográficos e à fauna, conforme o
professor e historiador Carlos Edinei de Oliveira. Assim sendo, pode-se afirmar:
I - O nome Tangará da Serra foi dado por seus colonizadores e origina-se do tupi
“tangará”, uma espécie de pássaro.
II - O complemento “Serra” refere-se à cadeia de montanhas Tapirapuã que precisam ser
transpostas para se chegar à cidade.
III - Tangará da Serra pertence à mesorregião homogênea do sudoeste mato-grossense.
IV - A extensão territorial de Tangará da Serra é de 11.423 km² e está localizado na
região médio norte mato-grossense.
Marque a alternativa que corretamente relaciona-se à constituição do nome
Tangará da Serra:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
Justificativa: Em virtude da divergência de informação entre o Professor Historiador a
citado e dados do IBGE, bem como do número de recursos interpostos a comissão
decidiu no Edital Complementar 011/2017 pela anulação da questão.

Decisão

QUESTÃO 10:
“As invasões dos bárbaros constituíam um golpe contra a unidade do Império Romano, o
que significa a própria desintegração do mundo antigo e o início da civilização ocidental,
forjada principalmente na Idade Média.” (DAROS, História das Civilizações 1, p. 152)
Eram considerados “bárbaros” pelos romanos:
a) Todos os residentes fora dos limites do Império, de cultura diversa da sua e que não
falavam latim.
b) Todos os que eram violentos e estavam fora dos limites do Império.
c) Todos os que tinham cultura diferente da cultura romana.
d) Quem não conhecia o latim.
Justificativa – Considerando que o conteúdo utilizado na questão não faz parte dos
conteúdos programáticos apresentados no Edital de Abertura do Processo do Seletivo
003/2017 o elaborador da prova objetiva atendeu aos recursos interpostos, requeridos em
período legal, anulando a referida questão.
Questão 08 – Mantém a questão anulada.
Questão 10 – Mantém a questão anulada.

Data do Recurso: 04/01/2018
Nome
RITA DE CASSIA DEIJAINI GOMES

Nº. Protocolo: 223/2018
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Cargo
Pedagogo da Assistência Social - SEMAS
Questões Nº. 08 – Solicita revisão da questão.
Parecer QUESTÃO 08:
Tangará da Serra tem seu nome ligado a elementos geográficos e à fauna, conforme o
professor e historiador Carlos Edinei de Oliveira. Assim sendo, pode-se afirmar:
I - O nome Tangará da Serra foi dado por seus colonizadores e origina-se do tupi
“tangará”, uma espécie de pássaro.
II - O complemento “Serra” refere-se à cadeia de montanhas Tapirapuã que precisam ser
transpostas para se chegar à cidade.
III - Tangará da Serra pertence à mesorregião homogênea do sudoeste mato-grossense.
IV - A extensão territorial de Tangará da Serra é de 11.423 km² e está localizado na
região médio norte mato-grossense.
Marque a alternativa que corretamente relaciona-se à constituição do nome
Tangará da Serra:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Decisão

Justificativa: Em virtude da divergência de informação entre o Professor Historiador
citado e dados do IBGE, bem como do número de recursos interpostos a comissão
decidiu no Edital Complementar 011/2017 pela anulação da questão.
Questão 08 – Mantém a questão anulada.

Data do Recurso: 04/01/2018
Nº. Protocolo: 222/2018
Nome
JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES
Cargo
Pedagogo da Assistência Social - SEMAS
Questões Nº. 08 – Solicita revisão da questão.
Parecer QUESTÃO 08:
Tangará da Serra tem seu nome ligado a elementos geográficos e à fauna, conforme o
professor e historiador Carlos Edinei de Oliveira. Assim sendo, pode-se afirmar:
I - O nome Tangará da Serra foi dado por seus colonizadores e origina-se do tupi
“tangará”, uma espécie de pássaro.
II - O complemento “Serra” refere-se à cadeia de montanhas Tapirapuã que precisam ser
transpostas para se chegar à cidade.
III - Tangará da Serra pertence à mesorregião homogênea do sudoeste mato-grossense.
IV - A extensão territorial de Tangará da Serra é de 11.423 km² e está localizado na
região médio norte mato-grossense.
Marque a alternativa que corretamente relaciona-se à constituição do nome
Tangará da Serra:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Decisão

Justificativa: Em virtude da divergência de informação entre o Professor Historiador a
citado e dados do IBGE, bem como do número de recursos interpostos a comissão
decidiu no Edital Complementar 011/2017 pela anulação da questão.
Questão 08 – Mantém a questão anulada.
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Data do Recurso: 04/01/2018
Nº. Protocolo: 225/2018
Nome
DAIANA CIRIACO DA SILVA
Cargo
Farmacêutica – Programa CTA/SAE
Questões Nº. 08 e 10 – Solicita revisão das questões.
Parecer QUESTÃO 08:
Tangará da Serra tem seu nome ligado a elementos geográficos e à fauna, conforme o
professor e historiador Carlos Edinei de Oliveira. Assim sendo, pode-se afirmar:
I - O nome Tangará da Serra foi dado por seus colonizadores e origina-se do tupi
“tangará”, uma espécie de pássaro.
II - O complemento “Serra” refere-se à cadeia de montanhas Tapirapuã que precisam ser
transpostas para se chegar à cidade.
III - Tangará da Serra pertence à mesorregião homogênea do sudoeste mato-grossense.
IV - A extensão territorial de Tangará da Serra é de 11.423 km² e está localizado na
região médio norte mato-grossense.
Marque a alternativa que corretamente relaciona-se à constituição do nome
Tangará da Serra:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Decisão

Justificativa: Em virtude da divergência de informação entre o Professor Historiador a
citado e dados do IBGE, bem como do número de recursos interpostos a comissão
decidiu no Edital Complementar 011/2017 pela anulação da questão.
Questão 08 – Mantém a questão anulada.

Data do Recurso: 04/01/2018
Nº. Protocolo: 193/2018
Nome
CACILENE ALMEIDA SILVA
Cargo
Professora de Sala Multifuncional -SEMEC
Questões Nº. 06 – Solicita anulação da questão.
Parecer Justificativa: O recurso protocolado pelo candidato foi analisado pela comissão
organizadora do certame e anulada as questões nos cargos que constam as mesmas
questões.
Decisão Questão 06 – Mantém a questões anuladas.
Tangará da Serra – MT, 12 de janeiro de 2018.

Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração

Prof. Adriano Alves Fernandes
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Itamar Martins Bonfim
Secretário Municipal de Saúde

Selton Jose Vieira
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rodrigo Rafael Alves da Costa
Secretário Municipal de Assistência Social

Ademir Aparecido Anibale
Secretário Municipal de Esportes

Magno Cesar Ferreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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