
 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
 

À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mesquita 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de Mesquita – 
Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 

DOS RECURSOS 
 

Foram protocolados/enviados recursos, conforme resumo a seguir: 
 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 
1025 GRACIELLE CAMPOS SOUZA  CONTADOR  10 ESPECIFICA  33 
1018 LILIANE GONÇALVES COSTA  CONTADOR  06 CONHECIMENTOS GERAIS  29 
1023 MIRIAM COSTA COURA  PEDAGOGO 04 MATEMÁTICA  18 
1020 ROBERTA NATALIA BARROS BICALHO  PEDAGOGO 04 MATEMATICA  15 

 

 
CONSIDERAÇÕES 
 

Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 

a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 15. RECURSO INDEFERIDO. O símbolo de multiplicação x (xis ou 
vezes) pode também ser representado por: 
 

o um * (asterisco) 
o ou por · (um ponto situado a meia altura) 

 

Uma multiplicação pode, portanto, ser representada por:  
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 18. RECURSO INDEFERIDO. O recurso não apresenta 
argumentos suficientes para a mudança de resposta. 
 
Primeiro será necessário a expansão do menor termo, x, uma vez que se trata de um fatorial, logo: 
 
X! = x.(x-1).(x-2)! 
 
Assim, a expressão ficara no seguinte formato: 

 



 

 Após esse momento se poderá efetuar a simplificação de termos semelhantes. 
 

 
 
Assim, a expressão simplificada ficará no formato: 
 
x.(x – 1) + 1 
 
Ao desenvolver esta expressão, teremos: 
 
X2 – X + 1, alternativa “A”. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Para que a questão fosse resolvida, era necessário que o gráfico ilustrado apresentasse cores e 
espessura da linha cobrada, o que não ocorreu. Diante disto, a questão está anulada.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – CONTADOR, QUESTÃO 38. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR RESPOSTA 
PARA ALTERNATIVA “A”. O registro do pagamento de uma duplicata com desconto de fato é o que foi lançado 
de uma conta devedora (Duplicatas a Pagar) e duas contas credoras (Caixa e Descontos Obtidos). Todavia 
reconhecemos como correto a letra “B” (lançamento de 3ª fórmula). Na realidade o lançamento de 3ª fórmula 
corresponde a Duas ou mais contas debitadas e uma conta creditada. O lançamento de pagamento de uma 
duplicata com desconto é um lançamento de 2ª fórmula: uma conta debitada e duas ou mais contas creditadas. 
De fato houve um equivoco ao definir a resposta da questão.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mesquita. 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mesquita – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
O candidato RODOLFO GOMES DA SILVA (n° 1165), inscrito no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS enviou 
recurso solicitando revisão das questões nº 34 e 38 da Prova Específica nº 08.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Gabarito Provisório foi divulgado no dia 14/02/2016 e o prazo para recurso referente à Realização das 
Provas e/ou Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) ocorreu do dia 15/02/2016 até 17/02/2016.  
 
O candidato protocolou recurso via e-mail somente no dia 22/02/2016.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 

6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que se der 
entrada fora dos prazos estabelecidos. (grifo nosso) 

 
Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 


