
JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE ÁS PROVAS/GABARITO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 06/2011

RESULTADO

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 06/2011, do Município de 

Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, torna público, o julgamento dos recursos 

referente as Provas/Gabarito divulgado em 09/12/2011, nos termos seguintes:

RECORRENTE
Número de inscrição: 059
Nome: VANIA IBARROLA DE OLIVEIRA
Cargo: 104 – MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que as alternativas (   ) 

Crianças com idade de 4 e 6 anos de idade e (   ) Crianças de 0 a 5 anos de idade estão incorretas.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que realmente não há alternativa correta a ser marcada. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 08 

da prova para o Cargo de Monitor (a) de Creche/Escola.

RECORRENTE
Número de inscrição: 152
Nome: MARCIA SANTANA DO NASCIMENTO
Cargo: 104 – MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que as alternativas (   ) 

Crianças com idade de 4 e 6 anos de idade e (   ) Crianças de 0 a 5 anos de idade estão incorretas.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que realmente não há alternativa correta a ser marcada. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 08 

da prova para o Cargo de Monitor (a) de Creche/Escola.



RECORRENTE
Número de inscrição: 008
Nome: FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA
Cargo: 104 – MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que as alternativas (   ) 

Crianças com idade de 4 e 6 anos de idade e (   ) Crianças de 0 a 5 anos de idade estão incorretas.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que realmente não há alternativa correta a ser marcada. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 08 

da prova para o Cargo de Monitor (a) de Creche/Escola.

RECORRENTE
Número de inscrição: 011
Nome: FRANCIANE DUARTE RIBEIRO DE SOUZA
Cargo: 104 – MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que as alternativas (   ) 

Crianças com idade de 4 e 6 anos de idade e (   ) Crianças de 0 a 5 anos de idade estão incorretas.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que realmente não há alternativa correta a ser marcada. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 08 

da prova para o Cargo de Monitor (a) de Creche/Escola.

RECORRENTE
Número de inscrição: 301
Nome: DEBORA SOBRAL DE ARAUJO
Cargo: 104 – MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que as alternativas (   ) 

Crianças com idade de 4 e 6 anos de idade e (   ) Crianças de 0 a 5 anos de idade estão incorretas.



Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que realmente não há alternativa correta a ser marcada. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 08 

da prova para o Cargo de Monitor (a) de Creche/Escola.

RECORRENTE
Número de inscrição: 292
Nome: LEDIANE CARLA WANDSCHEER
Cargo: 104 – MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que as alternativas (   ) 

Crianças com idade de 4 e 6 anos de idade e (   ) Crianças de 0 a 5 anos de idade estão incorretas.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que realmente não há alternativa correta a ser marcada. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 08 

da prova para o Cargo de Monitor (a) de Creche/Escola.

RECORRENTE
Número de inscrição:107
Nome: SANDRA MARIA PERES KIIHL
Cargo: 112 – PROFESSOR CIÊNCIAS 30 HORAS

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 10 da prova alegando que a alternativa C é que 

está correta, pois o órgão que tem a função de absorver aminoácidos é o intestino delgado e não o 

fígado.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 10 ora 

questionada  verificou-se  que  a  absorção  dos  aminoácidos  é  iniciada  no  fígado  e  concluída  no 

intestino delgado, sendo esse órgão o principal responsável pela absorção dos aminoácidos, desse 

modo tanto a alternativa  “B” como a “C” da questão 10 são consideradas corretas. 

Diante disto, dá-se provimento ao recurso interposto, ficando ANULADA a questão nº 10 

da prova para o Cargo de Professora de Ciências 30 Horas.



RECORRENTE
Número de inscrição: 092
Nome: MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA
Cargo: 107 – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 30 HORAS

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 10 da prova alegando que a alternativa “D) O 

Consumo de produtos eletrônicos por classe social privilegiada” é a correta e não a alternativa “A) 

A qualidade dos produtos fabricados pela empresa” considerada como correta no gabarito oficial.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 10 ora 

questionada verificou-se que permanece a alternativa correta a letra “A”, pois para a produção dos 

textos I e II foi primordial a figura do Papai Noel; o Natal como época de ganhar presentes e o 

consumo de produtos  eletrônicos,  visto  serem estes  os  pedidos  ao Papai  Noel  e  representam a 

temática  principal  dos  textos.  Já  “A qualidade  dos  produtos  fabricados  pela  empresa”,  mesmo 

descritos nos textos I e II, fica em segundo plano, não sendo primordial para a produção dos textos. 

Diante disto, fica  INDEFERIDO o recurso interposto da questão nº 10 da prova para o 

Cargo de Professor de Língua Portuguesa - 30hs.

RECORRENTE
Número de inscrição: 075
Nome: ANDREIA APARECIDA MARTIN MALDONADO CONTREIRAS
Cargo: 105 – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA 40 HORAS

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Verificada a tempestividade do recurso passemos ao mérito.

A recorrente requer a análise da questão nº 08 da prova alegando que a alternativa “D) O 

Consumo de produtos eletrônicos por classe social privilegiada” é a correta e não a alternativa “A) 

A qualidade dos produtos fabricados pela empresa” considerada como correta no gabarito oficial.

Verificada a documentação apresentada pela recorrente,  e a análise da questão nº 08 ora 

questionada verificou-se que permanece a alternativa correta a letra “A”, pois para a produção dos 

textos I e II foi primordial a figura do Papai Noel; o Natal como época de ganhar presentes e o 

consumo de produtos  eletrônicos,  visto  serem estes  os  pedidos  ao Papai  Noel  e  representam a 

temática  principal  dos  textos.  Já  “A qualidade  dos  produtos  fabricados  pela  empresa”,  mesmo 

descritos nos textos I e II, fica em segundo plano, não sendo primordial para a produção dos textos. 



Diante disto, fica  INDEFERIDO o recurso interposto da questão nº 08 da prova para o 

Cargo de Professor de Língua Portuguesa/Inglesa - 40hs.

Publique-se e afixe-se,

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2011.
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