
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL 

COMISSÃO DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
01/2020 

 
 

A COMISSÃO DE TESTE SELETIVO da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso, designado pela Portaria nº 243/2020 de 08/12/2020, neste ato representado pela 
Presidente abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e regulamentares; e, 
 

Considerando que, no prazo regulamentar estipulado, houve apreciação de recursos interpostos por  
candidatos (as) quanto aos gabaritos preliminares, os quais ficaram assim decididos: 
 

I – Recurso da candidata Fernanda Camila de March, referente à questão nº 21 da prova de 
Conhecimentos Gerais, relativo ao cargo de Motorista, questionando sobre erro ou omissões nos 
cadernos de provas de múltipla escolha. 
 

Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do 
mesmo, pela seguinte razão: 
 

a) A candidata alega que a alternativa correta da questão nº 21 seria a letra “D” e não a letra “A”; 
 
b) No entanto os dados citados no texto extraídos da reportagem do dia 17 de novembro de 2019 
Jornal o Tempo, Contagem/MG fazem referencia aos dados apontados na época pelo IBGE,  52 
milhões de pessoas têm renda menor que R$ 420 por mês, ou seja, estão abaixo da linha de 
pobreza, dessa forma a letra “A” é a correta ao dizer que R$ 420,00 é o valor referencia para 
marcar a linha da pobreza.  

 
II – Recurso da candidata Fernanda Camila de March, referente à questão nº 27 da prova de 
Conhecimentos Gerais, relativa ao cargo de Motorista, questionando sobre erro ou omissões nos 
cadernos de provas de múltipla escolha. 
 
Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do 
pedido de anulação da questão, pela seguinte razão:  
 

a) O Programa BOLSA FAMILIA foi criado para unificação dos programas de transferência de 
renda já existente, doravante intitulados Programas Remanescentes, tendo sua origem no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, porém após a Unificação teve nomenclatura diferente e 
passou a ser conhecido como BOLSA FAMÍLIA, criado no governo do Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva, através da Lei nº 10.836/04 e regulamentada pelo decreto nº 5.209/04;  
 
b) O gabarito questionado é o gabarito preliminar e será publicado o gabarito definitivo com as 
devidas correções necessárias.   

 
III – Recurso da candidata Cinthia Taynara Mamoré de Arruda, referente à questão nº 32 da prova 
específica, relativa ao cargo de Enfermeira, questionando sobre erro ou omissões nos cadernos de 
provas de múltipla escolha. 
 
Quanto a este recurso, a Comissão de Teste Seletivo examinou-o e decidiu pelo indeferimento do 
pedido de anulação da questão, pela seguinte razão: 



 

a) A candidata alega que a resposta correta seria a afirmativa III, letra “C”. 
 
b) Ao analisar a afirmativa III, percebe-se que está incorreta, por não fazer referencia a 
sistematização da assistência de enfermagem, porque não está se referindo unicamente a 
coleta de dados de enfermagem ou (histórico de enfermagem), percebe-se que o termo 
utilizado (coleta de dados) encontra-se em sentido amplo, generalizando qualquer outro tipo de 
coleta de dados; 

 
c) Sendo que a coleta de dados é um processo que visa reunir os dados para uso secundário 
por meio de técnicas específicas de pesquisa. Esses dados são utilizados para tarefas de 
pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações nas mais diversas 
funções, não tão somente nas funções de enfermagem; 
 
d) Estando correta apenas a afirmativa I, letra “A” conforme consta no gabarito preliminar.  

 
 
Por fim, diante do acima exposto, a Comissão de Teste Seletivo; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Publicar, em caráter definitivo, os Gabaritos referentes às provas realizadas no dia 28 de 

janeiro de 2021, do Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de União do 

Sul, na forma do Anexo Único deste Edital Complementar. 

Parágrafo Único. Com a publicação na forma do caput deste artigo, os gabaritos passam a ser 

definitivos para efeito de correção das provas. 

Art. 2º. Este Edital Complementar Nº 03 ao Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2020 
entra em vigor na data de 05 de fevereiro de 2021, mediante publicação no sítio eletrônico do 
município (www.uniaodosul.mt.gov.br). 
 
 

União do Sul – MT, 03 de Fevereiro de 2021. 
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Presidente da Comissão de Teste Seletivo 


