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COMUNICADO
A Gerência de Exames e Concursos (GEC) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), após análise, pelas
Bancas Examinadoras, dos recursos impetrados contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão das Provas
Objetivas, comunica:
1. Alterações ocorridas:
Nível Médio
Cargos
TODOS OS CARGOS

Assistente em Administração
Técnico de Tecnologia da Informação

Questões

Situação Final

17

Anulada

29 e 36

Anuladas

29

Anulada

Questões

Situação Final

1, 3 e 38

Anuladas

Nível Superior
Cargo
Técnico em Assuntos Educacionais

2. Os demais recursos foram devidamente analisados e considerados improcedentes.
3. O gabarito definitivo da Prova Objetiva de cada cargo corresponderá ao gabarito preliminar divulgado pela
GEC/UFMT em 08/07/2019, observadas as alterações contidas neste comunicado.

Cuiabá, 17 de julho de 2019.

Fábio Duarte Edilson
Gerente de Exames e Concursos/UFMT
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
NÍVEL SUPERIOR – TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Questão 01 - Anulada
A afirmativa IV da Questão 01 focaliza especificamente os parágrafos primeiro e terceiro no tocante ao uso da
primeira pessoa do plural de modo a o autor se inserir na situação comentada no texto. Tanto conceitual quanto
analiticamente, a afirmativa apresenta-se correta. Ocorre que a banca elaboradora cometeu um equívoco: os exemplos
dados na afirmativa estão presentes no primeiro e no quarto parágrafos.
Questão 03 - Anulada
Apesar de os conceitos que subjazem à questão e de a análise realizada estarem perfeitamente corretos, a questão deve
ser anulada pelo equívoco cometido pela banca elaboradora ao citar a localização da oração trabalhada na alternativa.
Ou seja, a oração em pauta não se encontra no parágrafo indicado, ocasionando duas alternativas que respondem
acertadamente ao comando da questão.
Questão 38 - Anulada
No fluxo de comunicação horizontal, conforme CHIAVENATO, quanto ao estilo ou padrão, essa comunicação, entre
os elementos de um grupo de trabalho ou entre elementos de grupos de trabalho, pode ser tanto formal quanto
informal, tornando a terceira afirmativa correta. Não resta qualquer alternativa correta.
NÍVEL MÉDIO – TODOS OS CARGOS
Questão 17 - Anulada
O item III da questão está incorreto, porque o interstício para a progressão por mérito profissional foi reduzido para 18
(dezoito) meses a partir de 1º de maio de 2008 (a assertiva indicou 1º de janeiro de 2008). O erro material ao apontar o
mês da alteração é suficiente para anular a questão.
NÍVEL MÉDIO – ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Questão 29 - Anulada
A publicação na Tabela de temporalidade da destinação de documentos de arquivo relativo às atividades fim das
Instituições Federais de Ensino Superior impacta no ciclo de vida dos documentos da terceira idade. Assim, não se
pode afirmar um prazo exato para esses documentos, pois podem sofrer variação de prazo. Portanto, nenhuma
alternativa responde acertadamente ao comando da questão.
Questão 36 - Anulada
Cada afirmativa, na íntegra, apresenta as determinações citadas no enunciado da questão, sem o compromisso de
reproduzir a letra da lei, assim como ficaria inviável uma questão conter todas as hipóteses previstas ao longo da
norma citada. Portanto, cada uma das alternativas, na íntegra, apresenta parte das determinações, e apenas em uma, na
alternativa B, conforme o gabarito da GEC, parte do que apresenta contraria as determinações. No entanto, a banca
reconhece que o enunciado da questão pode ter provocado equívoco na interpretação dos candidatos.
NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Questão 29 - Anulada
A Banca Examinadora reconhece que, devido a um erro na elaboração/digitação da afirmativa IV, é indicada a
anulação da questão, visto que nenhuma das alternativas responde acertadamente ao comando da questão.

