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DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 

 

DOUGLAS AZILIERO, Prefeito Municipal em exercício de Itaúba, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, em conjunto COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 0475, de 18 de novembro de 2022, mediante as 

condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados a DIVULGAÇÃO 
DA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 002/2022, conforme descrito a seguir: 
 

RECURSO INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO RESPOSTA 

28518 395 
AMABILLY CERATI DE 
MAGALHÃES INDEFERIDO 

Indeferido. Diante ao exposto do candidato que 
verificou brevemente que a questão sobre o art.7º 
possui 03 respostas corretas, fica claro que uma 
resposta não corresponde a esse artigo. Portanto, 
está claro que o ingresso na carreira dos Profissionais 
da Educação Básica obedecerá aos seguintes critérios 
a, b e c. Então a letra D não faz parte.  
 
https://leismunicipais.com.br/a/mt/c/colider/lei-
ordinaria/2008/212/2118/lei-ordinaria-n-2118-2008-
estatuto-e-plano-de-cargo-carreira-e-salario-dos-
profissionais-da-educacao-do-municipio-de-colider-
mt-2016-12-02-versao-consolidada 

28539 70 
ANDRESSA ARAUJO 
DOS REIS INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28541 70 
ANDRESSA ARAUJO 
DOS REIS INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 
 
Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28546 70 
ANDRESSA ARAUJO 
DOS REIS INDEFERIDO 

De acordo com a Constituição Federal,  
 
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal. 
 
§ 1º O número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população, procedendo-se aos 
ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 
que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha 
menos de oito ou mais de setenta Deputados.         
(Vide Lei Complementar nº 78, de 1993) 
 
§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 
 
  Art. 46. O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário. 
 
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos. 
 
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. 
 
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
 
Ressalta-se , ainda, o texto do próprio senado: 
 
Em 2022, as eleições renovarão um terço do Senado 
&mdash; 27 senadores ou senadoras ao todo, um por 
unidade da Federação. O primeiro turno (único turno, 
no caso da eleição para o Senado) ocorrerá em 2 de 
outubro. O segundo turno (para presidente da 
República e governadores, se necessário) está 
marcado para 30 de outubro. 
 
Os prazos do calendário eleitoral aprovado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já começaram a ser 
contados. Desde 1º de janeiro, por exemplo, há a 
obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais e 
a limitação de despesas com publicidade dos órgãos 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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públicos federais, estaduais ou municipais. 
 
Referencias Bibliográficas 
 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/202
2/01/25/eleicao-de-outubro-renovara-um-terco-do-
senado-confira-as-regras 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 

28548 70 
ANDRESSA ARAUJO 
DOS REIS INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28563 70 
ANDRESSA ARAUJO 
DOS REIS INDEFERIDO 

Indeferido. Quando citamos Desenvolvimento 
histórico das concepções pedagógicas que está no 
edital, abrangemos sim sobre AS CONCEPÇÕES 
PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA, que nos traz tudo sobre Pedagogia 
histórico-crítica. 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28576 70 
ANDRESSA ARAUJO 
DOS REIS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28557 243 
BRUNA FERNANDA 
ALIBERTI INDEFERIDO 

A questão faz menção a incidência oblíquaparieto-
orbital ou de Rhese em relação a sua aplicação como 
técnica. 
 
Não menciona o que o constitui! 
 
  

28558 243 
BRUNA FERNANDA 
ALIBERTI 

QUESTÃO 
ANULADA 

O fato da questão trazer o nome de outro município, 
faz com que o candidato confunda o que está sendo 
solicitado.  

28555 300 
CLAUDETE TEREZINHA 
GUIMARÃES INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28600 300 
CLAUDETE TEREZINHA 
GUIMARÃES INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28606 300 
CLAUDETE TEREZINHA 
GUIMARÃES INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara quanto a 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010. A 
alternativa correta continua sendo a letra D. O(a) 

http://www.itauba.mt.gov.br/


                             

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 
78.510-000 CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 

www.itauba.mt.gov.br 

 
 

candidato(a) pode acessar o link a seguir e verificar a 
resposta. 
https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/v
iew/CNE_RES_CNECEBN72010.pdf?query=diretrizes%
20curriculares  

28636 300 
CLAUDETE TEREZINHA 
GUIMARÃES INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28531 189 CLEIDE GOMES BRAGA INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 
 
  

28536 29 
CLEONICE SALETE 
ASTRISSI DE SOUZA 

QUESTÃO 
ANULADA 

O fato da questão trazer o nome de outro município, 
faz com que o candidato confunda o que está sendo 
solicitado.  

28543 29 
CLEONICE SALETE 
ASTRISSI DE SOUZA INDEFERIDO 

As classes de sons pulmonares utilizadas são: 
normais, estertores finos, estertores grossos, sibilos 
monofônicos e sibilos polifônicos. 

28567 29 
CLEONICE SALETE 
ASTRISSI DE SOUZA INDEFERIDO 

 
 
A luz solar éa principal forma de obter o nutriente, 
fundamental para a saúde dos ossos e para o sistema 
imunológico. São importantes para o aproveitamento 
da vitamina D existente na pele, evitando o 
aparecimento da carência como o: 
 
A questão faz menção na carência da vitamina D. 

28568 29 
CLEONICE SALETE 
ASTRISSI DE SOUZA INDEFERIDO 

O RAQUITISMO É UMA DOENÇA ÓSSEA caracterizada 
pela diminuição da mineralização da placa epifisária 
de crescimento e a osteomalacia é caracterizada pela 
diminuição da mineralização do osso cortical e 
trabecular, com acúmulo de tecido osteóide não 
mineralizado ou pouco mineralizado. 
 
A questão faz menção a importância da vitamina D ne 
contexto! 

28549 14 
DAIANE APARECIDA DE 
JESUS CHAGAS INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

28551 14 
DAIANE APARECIDA DE 
JESUS CHAGAS INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28552 14 
DAIANE APARECIDA DE 
JESUS CHAGAS INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28554 14 
DAIANE APARECIDA DE 
JESUS CHAGAS INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28560 14 
DAIANE APARECIDA DE 
JESUS CHAGAS INDEFERIDO 

Indeferido. Quando citamos Desenvolvimento 
histórico das concepções pedagógicas que está no 
edital, abrangemos sim sobre AS CONCEPÇÕES 
PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA, que nos traz tudo sobre Pedagogia 
histórico-crítica. 

28561 14 
DAIANE APARECIDA DE 
JESUS CHAGAS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28522 11 

DAIANY CRISTINA DOS 
SANTOS SARMENTO 
OLIVEIRA 

QUESTÃO 
ANULADA 

O fato da questão trazer o nome de outro município, 
faz com que o candidato confunda o que está sendo 
solicitado.  

28523 11 

DAIANY CRISTINA DOS 
SANTOS SARMENTO 
OLIVEIRA INDEFERIDO 

Apenas uma alternativa é a correta! As demais não 
são condizentes como opção correta. 

28595 139 
DENIZE RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

28597 139 
DENIZE RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28632 139 
DENIZE RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara quanto a 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010. A 
alternativa correta continua sendo a letra D. O(a) 
candidato(a) pode acessar o link a seguir e verificar a 
resposta. 
https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/v
iew/CNE_RES_CNECEBN72010.pdf?query=diretrizes%
20curriculares  

28634 139 
DENIZE RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28564 184 
EDILAINE FLORENCIO 
DE SOUZA MORAIS INDEFERIDO 

  
 
Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
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mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28601 184 
EDILAINE FLORENCIO 
DE SOUZA MORAIS INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

28605 184 
EDILAINE FLORENCIO 
DE SOUZA MORAIS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara quanto a 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010. A 
alternativa correta continua sendo a letra D. O(a) 
candidato(a) pode acessar o link a seguir e verificar a 
resposta. 
https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/v
iew/CNE_RES_CNECEBN72010.pdf?query=diretrizes%
20curriculares  

28584 19 
LARISSA FREITAS 
MACHADO INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
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SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28587 19 
LARISSA FREITAS 
MACHADO INDEFERIDO 

A questão faz menção a alternativa incorreta, em 
relação a alternativa C tem como base construtiva 
para o seu desenvolvimento a interpretação pré-
câncer por ter uma lesão comum da boca. 

28556 84 
LEANDRA GIZELE 
APOLINÁRIO BARBOSA INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 
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Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 

28559 84 
LEANDRA GIZELE 
APOLINÁRIO BARBOSA INDEFERIDO 

De acordo com a Constituição Federal,  
 
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal. 
 
§ 1º O número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população, procedendo-se aos 
ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 
que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha 
menos de oito ou mais de setenta Deputados.         
(Vide Lei Complementar nº 78, de 1993) 
 
§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 
 
  Art. 46. O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário. 
 
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos. 
 
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. 
 
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
 
Ressalta-se , ainda, o texto do próprio senado: 
 
Em 2022, as eleições renovarão um terço do Senado 
&mdash; 27 senadores ou senadoras ao todo, um por 
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unidade da Federação. O primeiro turno (único turno, 
no caso da eleição para o Senado) ocorrerá em 2 de 
outubro. O segundo turno (para presidente da 
República e governadores, se necessário) está 
marcado para 30 de outubro. 
 
Os prazos do calendário eleitoral aprovado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já começaram a ser 
contados. Desde 1º de janeiro, por exemplo, há a 
obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais e 
a limitação de despesas com publicidade dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais. 
 
Referências Bibliográficas 
 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/202
2/01/25/eleicao-de-outubro-renovara-um-terco-do-
senado-confira-as-regras 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 

28613 84 
LEANDRA GIZELE 
APOLINÁRIO BARBOSA INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 
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28623 84 
LEANDRA GIZELE 
APOLINÁRIO BARBOSA INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

28542 282 LIANES CLIMIKE INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 
 
  

28608 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
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 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 
 
Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 

28609 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
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preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28610 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28611 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 
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28615 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

28637 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara quanto a 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010. A 
alternativa correta continua sendo a letra D. O(a) 
candidato(a) pode acessar o link a seguir e verificar a 
resposta. 
https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/v
iew/CNE_RES_CNECEBN72010.pdf?query=diretrizes%
20curriculares  

28638 133 
MARA DA SILVA 
SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara quanto a 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010. A 
alternativa correta continua sendo a letra D. O(a) 
candidato(a) pode acessar o link a seguir e verificar a 
resposta. 
https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/v
iew/CNE_RES_CNECEBN72010.pdf?query=diretrizes%
20curriculares  

28585 72 
MARCIA MENDES DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
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28586 72 
MARCIA MENDES DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 
 
Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 
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28589 72 
MARCIA MENDES DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28590 72 
MARCIA MENDES DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
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SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28621 72 
MARCIA MENDES DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28569 94 
MARCIELLY DAYANE 
SILVA SANTOS PAVOSKI 

IMPROCEDE
NTE Manifestação não se refere a questão mencionada.  

28530 149 
MARIA DA CONCEIÇÃO 
SANTOS 

QUESTÃO 
ANULADA 

De fato,  a questão apresentou a nomenclatura de 
outro município que pode prejudicar o candidato na  
compreensão do que se pede.  

28532 149 
MARIA DA CONCEIÇÃO 
SANTOS 

QUESTÃO 
ANULADA 

O fato da questão trazer o nome de outro município, 
faz com que o candidato confunda o que está sendo 
solicitado.  

28544 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando  o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minoirias já abarca os 
grupos sociais historicamente excluídos do processo 
de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, 
de origem, por questões financeiras e por questões 
de gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista 
do grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade 
que teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28545 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando  o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28547 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28588 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 
 
Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 

28599 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28602 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28603 147 
MARIA DE FATIMA 
AUGUSTO INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28582 180 
MAUDIRES ANTUNES 
PEREIRA OLIVEIRA INDEFERIDO 

O número de pessoas que comeram pelo menos uma 
sobremesa será dado pela soma das pessoas que 
comeram apenas a sobremesa Y, apenas a sobremesa 
Z, e ambas as sobremesas, Y e Z, conforme diagrama 
abaixo. 
 
Assim sendo, pelo diagrama, observamos que: 
 
6 pessoas comeram apenas a sobremesa Y; 
 
12 pessoas comeram apenas a sobremesa Z; 
 
9 pessoas comeram ambas as sobremesas; 
 
6 + 9 + 12 = 27 comeram ambas as sobremesas. 
 
Como 27 = 33 , o gabarito é a letra D, um cubo 
perfeito. 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28550 116 
MICHAEL NASCIMENTO 
DOS SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido. Diante ao exposto do candidato que 
verificou brevemente que a questão sobre o art.7º 
possui 03 respostas corretas, fica claro que uma 
resposta não corresponde a esse artigo. Portanto, 
está claro que o ingresso na carreira dos Profissionais 
da Educação Básica obedecerá aos seguintes critérios 
a, b e c. Então a letra D não faz parte.  
 
https://leismunicipais.com.br/a/mt/c/colider/lei-
ordinaria/2008/212/2118/lei-ordinaria-n-2118-2008-
estatuto-e-plano-de-cargo-carreira-e-salario-dos-
profissionais-da-educacao-do-municipio-de-colider-
mt-2016-12-02-versao-consolidada 

28553 116 
MICHAEL NASCIMENTO 
DOS SANTOS INDEFERIDO 

Indeferido. A alternativa que corresponde a letra D 
está incorreta. Pois o texto correto seria:  
 
matrícula em classe comum e em centro de 
Atendimento Educacional Especializado de 
instituições de Educação Especial comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

28591 63 
NATALINE AMORIM 
BERTOLAZI FAGUNDES INDEFERIDO 

Inicialmente, 51% de 100 equivalem a 51 homens, 
logo há 49 mulheres. 
 
Logo, se saírem 2 homens, passamos a ter 98 
pessoas, das quais 49 (as mesmas de antes) são 
mulheres, e 49 (51 menos 2 que saíram) são homens, 
ou seja, 50% do total. 
 
Gabarito letra B.  

28604 60 
PANMELA SUELEN 
HLIPPEL VIERA SILVA INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28607 60 
PANMELA SUELEN 
HLIPPEL VIERA SILVA INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28519 144 PATRICIA DA SILVA INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria madeireira 
é o setor da atividade industrial baseado no 
processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 
 
  

28520 144 PATRICIA DA SILVA INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 

28525 144 PATRICIA DA SILVA INDEFERIDO 

Para responder a questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando  o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

http://www.itauba.mt.gov.br/
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28620 45 
ROSELI APARECIDA 
DANTAS INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28565 183 
SERIS NAYARA 
FAGUNDES DE SOUZA INDEFERIDO 

Embora extensa a fundamentação da candidata, não 
aborda sobre o porquê considera a alternativa dada 
como incorreta pela banca.  

28566 183 
SERIS NAYARA 
FAGUNDES DE SOUZA INDEFERIDO 

Manifestação não atende as normas editalíssimas, 
anexar documento na integra sem especificar aonde 
se encontra os fundamentos para justificar o pleito 
não é válido.  

28596 183 
SERIS NAYARA 
FAGUNDES DE SOUZA INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 

http://www.itauba.mt.gov.br/


                             

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 
78.510-000 CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 

www.itauba.mt.gov.br 

 
 

para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28639 25 
SIMONE APARECIDA 
DA ROSA SANTOS INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28640 25 
SIMONE APARECIDA 
DA ROSA SANTOS INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
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28614 138 
SIMONÍ RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
 
  

28617 138 
SIMONÍ RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 
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28618 138 
SIMONÍ RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28633 138 
SIMONÍ RODRIGUES 
BARRIM INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28572 101 TATIELLI PEREIRA LUZ INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 

http://www.itauba.mt.gov.br/


                             

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 
78.510-000 CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 

www.itauba.mt.gov.br 

 
 

 
  

28573 101 TATIELLI PEREIRA LUZ INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28574 101 TATIELLI PEREIRA LUZ INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 

http://www.itauba.mt.gov.br/


                             

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 
78.510-000 CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 

www.itauba.mt.gov.br 

 
 

 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28575 101 TATIELLI PEREIRA LUZ 
GABARITO 
ALTERADO 

 
 
I) Está correto, dentre as características da 
Administração Pública está no fato de ser 
hierarquizada e possui competência limitada (Paludo, 
2020, p. 34-35) 
 
II) Está correto, segundo Paludo (2020, p.34) a 
&lsquo;&lsquo;administração não tem poder político, 
mas apenas administrativo: suas decisões se 
restringem a assuntos técnicos, financeiros e 
jurídicos, e todas as atividades administrativas 
submetem-se aos princípios e normas vigentes no 
ordenamento jurídico&rsquo;&rsquo;. 
 
III) Está incorreto.  A Administração Pública é neutra, 
mas dependente. De acordo com Paludo, 
&lsquo;&lsquo;a função administrativa consiste em 
implementar as decisões tomadas pelo Governo, pelo 
Legislativo ou pelo Judiciário (quando submetidas a 
sua apreciação). A Administração Pública, portanto, é 
uma atividade dependente e vinculada às 
decisões/opções do Governo, dos poderes e dos 
demais órgãos que detêm competência legal para 
fiscalização e controle de sua 
atuação&rsquo;&rsquo;. (Paludo, 2020, p. 34) 
 
IV) Está correto. De acordo com Paludo (2020, 
p.37),&rsquo;&rsquo; O princípio da moralidade 
também está contido na Constituição Federal. Trata-
se da moralidade administrativa; é a partir dela que o 
Estado define o desempenho da função 
administrativa, segundo uma ordem ética acordada 
com os valores sociais prevalecentes e voltada à 
realização dos seus fins&rsquo;&rsquo; 
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Dessa forma, solicita-se mudança de gabarito para 
letra C. 

28616 101 TATIELLI PEREIRA LUZ INDEFERIDO 

De acordo com a Constituição Federal,  
 
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal. 
 
§ 1º O número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população, procedendo-se aos 
ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 
que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha 
menos de oito ou mais de setenta Deputados.         
(Vide Lei Complementar nº 78, de 1993) 
 
§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 
 
  Art. 46. O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário. 
 
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos. 
 
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. 
 
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
 
Ressalta-se , ainda, o texto do próprio senado: 
 
Em 2022, as eleições renovarão um terço do Senado 
&mdash; 27 senadores ou senadoras ao todo, um por 
unidade da Federação. O primeiro turno (único turno, 
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no caso da eleição para o Senado) ocorrerá em 2 de 
outubro. O segundo turno (para presidente da 
República e governadores, se necessário) está 
marcado para 30 de outubro. 
 
Os prazos do calendário eleitoral aprovado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já começaram a ser 
contados. Desde 1º de janeiro, por exemplo, há a 
obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais e 
a limitação de despesas com publicidade dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais. 
 
Referências Bibliográficas 
 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/202
2/01/25/eleicao-de-outubro-renovara-um-terco-do-
senado-confira-as-regras 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 

28619 101 TATIELLI PEREIRA LUZ INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28529 192 
THAIENE SOARES 
FERREIRA STORARI INDEFERIDO 

De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, 
inciso XVI, é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI:         
 
a) a de dois cargos de professor;         (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas;     
 
O cargo de auxiliar de escritório não se enquadra 
como técnico ou científico. O decreto no 35.956, de 2 
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de agosto de 1954 corrobora essa tese: 
 
. 3º Cargo técnico ou científico é aqueles para cujo 
exercício seja indispensável e predomine a aplicação 
de conhecimento científicos ou artísticos de nível 
superior de ensino. 
 
Parágrafo único. Considera-se também como técnico 
ou científico: 
 
a) o cargo para cujo exercício seja exigida habilitação 
em curso legalmente classificado como técnico, de 
grau ou de nível superior de ensino; e 
 
b) o cargo de direção privativo de membro de 
magistério, ou de ocupante de cargo técnico ou 
científico. 
 
Dessa forma, o recurso é indeferido. 

28533 192 
THAIENE SOARES 
FERREIRA STORARI INDEFERIDO 

Indeferido. A questão apresenta um texto que pode 
ser facilmente interpretado, não havendo nenhum 
motivo para prejudicar o(a) candidato(a). 

28534 192 
THAIENE SOARES 
FERREIRA STORARI INDEFERIDO 

Indeferido. A alternativa que corresponde a letra D 
está incorreta. Pois o texto correto seria:  
 
matrícula em classe comum e em centro de 
Atendimento Educacional Especializado de 
instituições de Educação Especial comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

28538 192 
THAIENE SOARES 
FERREIRA STORARI INDEFERIDO 

O número de pessoas que comeram pelo menos uma 
sobremesa será dado pela soma das pessoas que 
comeram apenas a sobremesa Y, apenas a sobremesa 
Z, e ambas as sobremesas, Y e Z, conforme diagrama 
abaixo. 
 
Assim sendo, pelo diagrama, observamos que: 
 
6 pessoas comeram apenas a sobremesa Y; 
 
12 pessoas comeram apenas a sobremesa Z; 
 
9 pessoas comeram ambas as sobremesas; 
 
6 + 9 + 12 = 27 comeram ambas as sobremesas. 
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Como 27 = 33 , o gabarito é a letra D, um cubo 
perfeito. 

28570 18 VALDELICE DA SILVA INDEFERIDO 

  
 
Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28593 77 
VANESSA GARCIA DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
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preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28622 77 
VANESSA GARCIA DOS 
SANTOS INDEFERIDO 

Em conformidade com o código de ética dos agentes 
públicos do poder executivo, legislativo, autarquias 
das fundações públicas do município de Itaúba/MT, 
em seu art 2º, são princípios fundamentais a serem 
observados pelos servidores públicos civis do Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias das Fundações, 
abrangidos por este código: 
 
 Interesse público - os servidores públicos devem 
tomar suas decisões considerando sempre o interesse 
público. Não devem fazê-lo para obter qualquer 
favorecimento para si ou para outrem; 
 
 Integridade - os servidores públicos devem agir 
conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste código e na 
legislação aplicável, sempre defendendo o bem 
comum; 
 
Honestidade - o servidor é corresponsável pela 
credibilidade do serviço público, devendo agir sempre 
com retidão e probidade, inspirando segurança e 
confiança na palavra empenhada e nos compromissos 
assumidos; 
 
Respeito - os servidores públicos devem observar as 
legislações, federal, estadual e municipal, bem como 
os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os 
usuários dos serviços públicos com urbanidade, 
disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer 
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distinção de credo, cor, raça, posição econômica ou 
social; 
 
Dessa forma, a única alternativa cabível é a letra B. 
 
Referencial bibliográfico 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, AUTARQUIAS DAS 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
https://www.itauba.mt.gov.br/fotos_secretarias_do
wnloads/33.pdf 

28625 175 
VANIA ISLEIDI GEHLEN 
UCHOA INDEFERIDO 

Indeferido. Quando citamos Desenvolvimento 
histórico das concepções pedagógicas que está no 
edital, abrangemos sim sobre AS CONCEPÇÕES 
PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA, que nos traz tudo sobre Pedagogia 
histórico-crítica. 

28626 175 
VANIA ISLEIDI GEHLEN 
UCHOA INDEFERIDO 

Indeferido. A questão está bem clara e de fácil 
entendimento. Pois pede-se para que Assinale a 
sequência correta entre Certa e Errada, se haviam 
duas alternativas erradas, as demais seriam corretas, 
pois em nenhum momento a questão pediu para 
marcar quantos direitos há no artigo 53. 

28627 175 
VANIA ISLEIDI GEHLEN 
UCHOA 

GABARITO 
ALTERADO 

 
 
I) Está correto, dentre as características da 
Administração Pública está no fato de ser 
hierarquizada e possui competência limitada (Paludo, 
2020, p. 34-35) 
 
II) Está correto, segundo Paludo (2020, p.34) a 
&lsquo;&lsquo;administração não tem poder político, 
mas apenas administrativo: suas decisões se 
restringem a assuntos técnicos, financeiros e 
jurídicos, e todas as atividades administrativas 
submetem-se aos princípios e normas vigentes no 
ordenamento jurídico&rsquo;&rsquo;. 
 
III) Está incorreto.  A Administração Pública é neutra, 
mas dependente. De acordo com Paludo, 
&lsquo;&lsquo;a função administrativa consiste em 
implementar as decisões tomadas pelo Governo, pelo 
Legislativo ou pelo Judiciário (quando submetidas a 
sua apreciação). A Administração Pública, portanto, é 
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uma atividade dependente e vinculada às 
decisões/opções do Governo, dos poderes e dos 
demais órgãos que detêm competência legal para 
fiscalização e controle de sua 
atuação&rsquo;&rsquo;. (Paludo, 2020, p. 34) 
 
IV) Está correto. De acordo com Paludo (2020, 
p.37),&rsquo;&rsquo; O princípio da moralidade 
também está contido na Constituição Federal. Trata-
se da moralidade administrativa; é a partir dela que o 
Estado define o desempenho da função 
administrativa, segundo uma ordem ética acordada 
com os valores sociais prevalecentes e voltada à 
realização dos seus fins&rsquo;&rsquo; 
 
Dessa forma, solicita-se mudança de gabarito para 
letra C. 

28628 175 
VANIA ISLEIDI GEHLEN 
UCHOA INDEFERIDO 

Em conformidade com a prefeitura de Itaúba, a 
principal atividade econômica do município é a 
madeira. O candidato deve ficar atento que a 
madeira pertence ao setor industrial. Siviero (2009) e 
o portal agro2.0 entendem que a indústria 
madeireira, é o setor da atividade industrial baseado 
no processamento da madeira. Isso significa que esse 
setor é responsável pelo fornecimento de madeira 
para a construção de imóveis e de móveis, utilizações 
mais usuais com a matéria-prima. 
 
Referenciais bibliográficos utilizados: 
 
https://www.itauba.mt.gov.br/Itauba/Economia/ 
 
SIVIERO, M. A. et al. Nossa indústria madeireira: rumo 
à sustentabilidade. Embrapa Amazônia Oriental-
Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E), 2009. 
 
Agro 2.0 em Madeireira é a indústria que trabalha 
com a extração de madeira 

28629 175 
VANIA ISLEIDI GEHLEN 
UCHOA INDEFERIDO 

Para responder à questão, o candidato deve prestar a 
atenção que não se trata de todos os legados 
deixados pela cantora, mas aquele que mais se 
destaca. Ademais, quando o gabarito correto alega 
utilizar a voz em prol das minorias já abarca os grupos 
sociais historicamente excluídos do processo de 
garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de 
origem, por questões financeiras e por questões de 
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gênero e sexualidade. De acordo com a jornalista do 
grupo terra Ayllana Ferreira, Com a visibilidade que 
teve, Elza deu voz às minorias: mulheres, negros, 
LGBTQIA+, todos eles foram, de certa forma, 
representados por meio das obras memoráveis da 
artista. Em Lama, ela canta sobre empoderamento e 
a coragem de superar o passado. Em A Carne, do 
preconceito e da violência vivida por pessoas negras. 
Já em Maria da Vila Matilde, fala da violência 
doméstica sofrida no seu casamento com Garrincha, 
que será abordado aqui mais para frente. É por conta 
do legado de Elza Soares enquanto pessoa que seu 
falecimento impacta tanta gente. Sua contribuição 
em vida vai muito além do universo da música, sendo 
sempre fundamental mostrar tudo o que ela 
representa, representou e vai representar.. 
 
Referência bibliográfica: 
 
https://www.terra.com.br/diversao/musica/o-
legado-de-elza-soares-a-historia-da-diva-da-musica-
brasileira,35c03293f53dad97753df6b912cb9dd3cecyt
cvh.html 

28630 175 
VANIA ISLEIDI GEHLEN 
UCHOA INDEFERIDO 

O volume de uma semiesfera é dado pela seguinte 
fórmula: 
 
Para calcularmos a volume, em litros, basta converter 
o raio de cm para dm, pois dm3 equivale a litro. Ou 
seja, usaremos raio igual a 2,9 dm. 
 
Logo, o volume de água será aproximadamente 51,08 
litros, ou 51 litros, conforme alternativa D. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
                                                                                                  
                                                                                                                     

Itaúba / MT, 21 de janeiro de 2023 
 
 
 

 
DOUGLAS AZILIERO 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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