PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
PROCESSO SELETIVO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECURSOS
Recurso Contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
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CAMILLA CARDOSO INEZ DE ALMEIDA
CAVALCANTE

DEFERI
DO

DEFERI
DO

A Questão 15 que diz sobre o número de votos que Bolsonaro obteve, não
menciona em qual do dois turnos.

QUESTÃO ANULADA, APÓS
ANÁLISE DO RECURSO DO
CANDIDATO.

DEFERI
DO

Prova para o cargo de professor
Questão 15
A questão está posta da seguinte forma: “ Na eleição de 2018, tivemos como
vitorioso o Presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PSL. Quantos votos o
presidente teve no município de Guiratinga/MT?” , pois bem, julgo que essa
questão deva ser anulada, pois faltam informações para que a resposta se
torne devidamente correto. Visto que houveram 2 turnos de votação, a
questão não especificou em qual dos turnos gostaria de saber a quantidade
de votos recebidas pelo então atual presidente. A resposta que veio ao
gabarito preliminar julgava como certa a alternativa A) 2.865 votos, porém
essa foi a quantidade de votos que o presidente recebeu no 1 turno, sendo
assim, se ele tivesse sido eleito com os votos do 1 turno, não precisaríamos
ter um 2 turno, correto?!
Julgo que a questão está faltando informações para que se possa ser
interpretada das devidas maneiras.

QUESTÃO ANULADA, APÓS
ANÁLISE DO RECURSO DO
CANDIDATO.

DEFERI
DO

Prova para o cargo de professor
Questão 21
A questão referida traz um trecho da teoria apresentada por Lev Vygotsky,
como afirma Rego (1995), em uma entrevista dada ao portal da educação.
O gabarito preliminar trouxe como alternativa correta a letra D) Max Weber,
porém suas ideias sociológicas não tem relação alguma com as ideias
apresentadas no trecho que a questão trouxe, portanto essa questão tem
como alternativa correta a letra B) Lev Vygotsky, como posso comprovar no
anexo abaixo, em que Rego (1995), relata sobre as ideias Vygotskianas, onde
se encontra grifadas as partes do trecho que se apresentavam na seguinte
questão do seletivo.

Houve equívoco no gabarito
publicado. A resposta correta é a
alternativa "b".
Gabarito alterado.

ERIKA CRISTINE SILVA

GIORDANNY PAULA RIBEIRO DE ALEMIDA

MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES

DEFERI
DO

DEFERI
DO

DEFERI
DO

DEFERI
DO

RECURSO CONTRA ANULAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS AO
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019, realizado para preenchimento de vagas
temporárias e formação de cadastro de reservas da Prefeitura Municipal d
Guiratinga.
Eu, MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES, portadora do documento de
identidade nº 10784810 SSP/MT, apresento recurso junto A COMISSÃO
ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2019
contra a Divulgação Preliminar do GABARITO, relativo a questão nº 15 da
Prova Objetiva.
A decisão objeto de contestação é. que conforme o Gabarito divulgado
referente a quentão 15, consta como a alternativa (a) sendo a correta,
portanto, esse número de votos se refere ao resultado do 1º Turno das
eleições (2.865) votos, uma vez que o determina o candidato JAIR MESSIAS
BOLSONARO como vitorioso é a votação obtida no 2º turno, no qual em
Guiratinga obteve 3.162 votos.
O enunciado da questão nº 15 traz ...
Questão 15: Na eleição de 2018, tivemos como vitorioso o Presidente Jair
Messias Bolsonaro, filiado ao PSL. Quantos votos o presidente teve no
município de Guiratinga/MT?
Desta forma a questão está incorreta, e venho requerer a sua ANULAÇÃO.
Os argumentos e fundamentos com os quais contesto a referida questão são
constantes nos endereços eletrônicos a seguir:
QUESTÃO ANULADA, APÓS
RESULTADO 1º TURNO
ANÁLISE DO RECURSO DO
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-mt-resultado-de-votacao-por-muni CANDIDATO.
cipio-presidente

RESULTADO 2º TURNO
http://apps.tre-mt.jus.br/estatisticas/#!/301317/1/2/17
DETALHADO POR SEÇÃO:
http://apps.tre-mt.jus.br/estatisticas/#!/301317/1/2/17/90832

Segue anexo cópia dos documentos para devida comprovação.
N. TERMOS
P. DEFERIMENTO

Guiratinga/MT, 22 de outubro de 2019
MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES

Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
PROCESSO SELETIVO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECURSOS

3358

156

MARLENE PEREIRA RIBEIRO

DEFERI
DO

DEFERI
DO

RECURSO CONTRA ANULAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS AO
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019, realizado para preenchimento de vagas
temporárias e formação de cadastro de reservas da Prefeitura Municipal d
Guiratinga.
Eu, MARLENE PEREIRA RIBEIRO, portadora do CPF 632.652.301-04,
inscrição nº 156, apresento recurso junto A COMISSÃO ORGANIZADORA DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2019 contra a Divulgação
Preliminar do GABARITO, relativo a questão nº 15 da Prova Objetiva.
A decisão objeto de contestação é. que conforme o Gabarito divulgado
referente a quentão 15, consta como a alternativa (a) sendo a correta,
portanto, esse número de votos se refere ao resultado do 1º Turno das
eleições (2.865) votos, uma vez que o determina o candidato JAIR MESSIAS
BOLSONARO como vitorioso é a votação obtida no 2º turno, no qual em
Guiratinga obteve 3.162 votos.
O enunciado da questão nº 15 traz ...
Questão 15: Na eleição de 2018, tivemos como vitorioso o Presidente Jair
Messias Bolsonaro, filiado ao PSL. Quantos votos o presidente teve no
município de Guiratinga/MT?
Desta forma a questão está incorreta, e venho requerer a sua ANULAÇÃO.
Os argumentos e fundamentos com os quais contesto a referida questão são
QUESTÃO ANULADA, APÓS
constantes nos endereços eletrônicos a seguir:
ANÁLISE DO RECURSO DO
RESULTADO 1º TURNO
CANDIDATO.
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-mt-resultado-de-votacao-por-muni
cipio-presidente

RESULTADO 2º TURNO
http://apps.tre-mt.jus.br/estatisticas/#!/301317/1/2/17
DETALHADO POR SEÇÃO:
http://apps.tre-mt.jus.br/estatisticas/#!/301317/1/2/17/90832

Segue anexo cópia dos documentos para devida comprovação.
N. TERMOS
P. DEFERIMENTO

Guiratinga/MT, 22 de outubro de 2019
MARLENE PEREIRA RIBEIRO
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VALDELICE RIBEIRO DIAS
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RECURSO CONTRA ANULAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS AO
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019, realizado para preenchimento de vagas
temporárias e formação de cadastro de reservas da Prefeitura Municipal d
Guiratinga.
Eu, Valdelice Ribeiro Dias, portador do documento de identidade nº 22049851
SSP/MT, requerimento da inscrição nº 101, apresento recurso junto A
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
002/2019 contra a Divulgação Preliminar do GABARITO, relativo a questão nº
15 da Prova Objetiva.
A decisão objeto de contestação é. que conforme o Gabarito divulgado
referente a quentão 15, consta como a alternativa (a) sendo a correta,
portanto, esse número de votos se refere ao resultado do 1º Turno das
eleições (2.865) votos, uma vez que o determina o candidato JAIR MESSIAS
BOLSONARO como vitorioso é a votação obtida no 2º turno, no qual em
Guiratinga obteve 3.162 votos.
O enunciado da questão nº 15 traz ...
Questão 15: Na eleição de 2018, tivemos como vitorioso o Presidente Jair
Messias Bolsonaro, filiado ao PSL. Quantos votos o presidente teve no
município de Guiratinga/MT?
Desta forma a questão está incorreta, e venho requerer a sua ANULAÇÃO.
Os argumentos e fundamentos com os quais contesto a referida questão são
constantes nos endereços eletrônicos a seguir:
RESULTADO 1º TURNO
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-mt-resultado-de-votacao-por-muni
cipio-presidente

Os votos a serem considerados,
são os do segundo turno,
divergindo das alternativas
mencionadas na questão. Sendo
assim, a questão será anulada.

RESULTADO 2º TURNO
http://apps.tre-mt.jus.br/estatisticas/#!/301317/1/2/17
DETALHADO POR SEÇÃO:
http://apps.tre-mt.jus.br/estatisticas/#!/301317/1/2/17/90832

Segue anexo cópia dos documentos para devida comprovação.
N. TERMOS
P. DEFERIMENTO

Guiratinga/MT, 22 de outubro de 2019
Valdelice Ribeiro Dias
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