MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT
DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2021.
JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito do Município de Nova Olímpia, Estado de MatoGrosso,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA
SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada
pela Portaria nº 237/2021, de 16 de setembro de 2021, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais
disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, DIVULGAÇAO DA DECISÃO DOS RECURSOS
CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021, conforme
descrito abaixo:

RECURSO

INSCRIÇÃO

NOME

12338

211

ADEVAIR CEVADA DE
MORAES

12325

417

ALEX DE PAULA
SANTOS

12326

417

12327

417

ALEX DE PAULA
SANTOS
ALEX DE PAULA
SANTOS

12330

450

EDIVAN DE SOUZA
SILVA

450

EDIVAN DE SOUZA
SILVA

12331

SITUAÇÃO

RESPOSTA
Questão possui alternativa a ser
considera- Desnecessária anulação.
Altera-se o gabarito da questão 24
INDEFERIDO
para alternativa D.
Havia apenas uma questão de número
7. Além do mais a questão que estava
sobrando, não estava enumerada não
causando qualquer tipo de confusão
para passar ao cartão resposta, ainda,
foi passado de sala em sala relatando
IMPROCEDENTE sobre o fato.
O artigo 7º do Código Tributário
Nacional prescreve que a competência
tributária é indelegável, salvo
atribuição das funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis,
serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária.
Assim, diferentemente, a capacidade
INDEFERIDO
tributária ativa é delegável.
Acolhido os argumentos- Alternativa
DEFERIDO
correta D.
Havia apenas uma questão de número
7. Além do mais a questão que estava
sobrando, não estava enumerada não
causando qualquer tipo de confusão
para passar ao cartão resposta, ainda,
foi passado de sala em sala relatando
IMPROCEDENTE sobre o fato.
Questão possui alternativa a ser
considera- Desnecessária anulação.
Altera-se o gabarito da questão 24
INDEFERIDO
para alternativa D.
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253

FABIO HENRIQUE DA
SILVA MELO

12340

587

JAIRON BARBOSA
CAVALCANTE

12341

587

JAIRON BARBOSA
CAVALCANTE

12333

193

JOEL ABREU DE
SOUSA

12321

Havia apenas uma questão de número
7. Além do mais a questão que estava
sobrando, não estava enumerada não
causando qualquer tipo de confusão
para passar ao cartão resposta, ainda,
foi passado de sala em sala relatando
IMPROCEDENTE sobre o fato.
Art. 1o A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como
fundamentos: I&ndash;a soberania;
II&ndash;a cidadania; III&ndash;a
dignidade da pessoa humana;
IV&ndash;os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa;
INDEFERIDO
V&ndash;o pluralismo político.
Emprego da palavra
&ldquo;bastante&rdquo; quando ela
for um pronome indefinido: Quando a
palavra em questão assumir
características de pronome indefinido,
ela também poderá sofrer variação
quanto ao número.
&ldquo;Bastante&rdquo;, ou
&ldquo;bastantes&rdquo;, quando
exercerem essa função, terão como
objetivo expressar qualidades ou
quantidades indefinidas, surgindo
antes de um substantivo com o qual
INDEFERIDO
deverão concordar.
Na frase da alternativa A não há
presença de pronome relativo, pois
não há retomada de termo
mencionado anteriormente. O
&ldquo;que&rdquo; é uma conjunção
integrante, faz parte da oração
subordinada substantiva objetiva
indireta. Observe: Estou certo (oração
principal); de que passarás no
concurso (oração subordinada
substantiva objetiva indireta).Nas
outras alternativas há presença de
pronome relativo que retomam um
nome da oração anterior. Na letra B há
a retomada do termo
&ldquo;ferramentas de
jardinagem&rdquo;; na letra C
INDEFERIDO
retomou-se o termo
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12322

636

JULIANA DA COSTA
SILVA

12323

636

JULIANA DA COSTA
SILVA

DEFERIDO

12337

636

JULIANA DA COSTA
SILVA

INDEFERIDO

INDEFERIDO

&ldquo;cidade&rdquo;; na letra D o
relativo &ldquo;cujo&rdquo;
estabelece uma relação de posse e é
empregado entre dois substantivos
(autor a cuja obra = obra do autor
&rarr; ideia de posse)Portanto, apenas
na alternativa A não há presença do
pronome relativo. Gabarito preliminar
mantido.
Na frase da alternativa A não há
presença de pronome relativo, pois
não há retomada de termo
mencionado anteriormente. O
&ldquo;que&rdquo; é uma conjunção
integrante, faz parte da oração
subordinada substantiva objetiva
indireta. Observe: Estou certo (oração
principal); de que passarás no
concurso (oração subordinada
substantiva objetiva indireta).Nas
outras alternativas há presença de
pronome relativo que retomam um
nome da oração anterior. Na letra B há
a retomada do termo
&ldquo;ferramentas de
jardinagem&rdquo;; na letra C
retomou-se o termo
&ldquo;cidade&rdquo;; na letra D o
relativo &ldquo;cujo&rdquo;
estabelece uma relação de posse e é
empregado entre dois substantivos
(autor a cuja obra = obra do autor
&rarr; ideia de posse)Portanto, apenas
na alternativa A não há presença do
pronome relativo. Gabarito mantido.
III &ndash; conjuntura que exija a
absorção temporária de poder
aquisitivo.
O referido assunto estácapítuloIV da
Constituição federal de 1988.
Formal
a) Revisão constitucional (art. 3º,
ADCT)

12320

375

12332

88

LUIZA REGINA DA
SILVA
UESLEI SANTANA
GUIDINI

INDEFERIDO
INDEFERIDO

b) Emenda Constitucional (art. 60,
CF/88)
Questão possui alternativa a ser
considera- Desnecessária anulação.
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12334

88

12324

403

UESLEI SANTANA
GUIDINI
WILKER FRANCISCO
DOS SANTOS

INDEFERIDO
DEFERIDO

Altera-se o gabarito da questão 24
para alternativa D.
A fim de acompanhar a evolução da
sociedade existe o Poder Constituinte
Derivado Reformador, que cria normas
constitucionais, com intuito de
adequar a Constituição as
necessidades e anseios presentes na
sociedade. Na sintética definição do
Poder Constituinte Derivado
Reformador de Luciano Dutra:
&ldquo;Poder de editar emendas à
Constituição. O exercício deste Poder
compete ao Congresso
Nacional&rdquo;
Acolhido os argumentos- Alternativa
correta D.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Nova Olimpia/MT, 15 de novembro de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE
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