Governador Valadares, 28 de outubro de 2016

À Comissão Especial do Concurso Público 001/2016 da Câmara Municipal de Vargem Alegre.

Ref. Recurso Administrativo interposto contra a realização de Provas
ou Questões de Múltipla Escolha ou Gabarito da prova objetiva de Múltipla Escolha – Câmara
Municipal de Vargem Alegre – Concurso Público 001/2016

DOS RECURSOS
Protocolos enviados/recebidos recursos, conforme segue:
NOME

CARGO

PROVA

RODRIGO ELIZEU LIMA

ASSESSOR PARLAMENTAR

Matemática

Nº
QUESTÃO
08

DA

CONSIDERAÇÕES

O Edital do Concurso Público 001/2016 na sua cláusula XII – RESULTADOS E RECURSOS, aduz
expressamente quais os fatos poderão ensejar em recurso:

XII - RESULTADOS E RECURSOS
1 - O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado por meio
www.leandrolimaassessoria.com.br, conforme Anexo VI– Cronograma de Trabalho.

do

Site

2 - Caberão recursos quanto a: Formulação das questões, publicação de gabaritos, classificação e
notas obtidas e publicação do resultado final não sendo intempestivamente.
2.1 - No caso do recurso ser contra a aplicação da prova, ou gabarito, este deverá ser devidamente
fundamentado, incluindo bibliografia pesquisada, deverá conter todos os dados que informem a
identidade do candidato recorrente, Cargos e seu número de inscrição.
2.2 - Será indeferido ou rejeitado o recurso que:
2.2.1 - estiver incompleto;
2.2.2 - não apresentar argumentação lógica e consistente;
2.2.3 - for protocolado fora do prazo;
2.2.4 - for encaminhado via fax, via postal, via internet e/ou correio eletrônico ou protocolado em
endereço diferente do estabelecido.
2.3 - Será admitido ao candidato apresentar recurso sobre o mesmo fato apenas uma vez, o qual
poderá abranger uma ou mais questões relativamente ao seu conteúdo, sendo automaticamente
desconsiderados os recursos de igual teor interpostos pelo mesmo candidato.
2.4 - Caso o recurso for considerado procedente e houver alteração no gabarito oficial, todas as
provas objetivas que contenham a mesma questão serão corrigidas novamente.

3 - O resultado com a classificação final do Concurso Público será publicada conforme Anexo VI –
Cronograma de Trabalho.
4- Os recursos deverão ser apresentados conforme modelo disposto no Anexo III – Formulário de
Recurso ou pela internet na área do candidato.
5- Os recursos intempestivos serão desconsiderados.
6- Os candidatos tomarão ciência quanto ao deferimento ou indeferimento do recurso, por meio do
endereço eletrônico www.leandrolimaassessoria.com.br, sendo que não será encaminhada qualquer
resposta via fax, e-mail, postal ou por telefone.
7- A decisão da Banca Examinadora em relação à análise de recursos terá caráter irrevogável.

Análise do Recurso referente a questão de nº 8 do Concurso

Prezados,
Após análise proponho o DEFERIMENTO à presente solicitação do candidato pois, o resultado correto
não está contemplada no rol das opções de respostas.
3)Em uma prova de arco e flecha a cada tiro no alvo ganha-se 4 pontos e a cada erro paga-se uma
penalidade de 2 pontos. Se após 32 tiros, um atirador possui 86 pontos, quantos erros ele teve na
prova?
Solução:
A) 21
X + Y = 32 .’. X = 32 - Y
B) 24
4X - 2Y = 86 .’. 4(32 – Y) - 2Y = 86
C) 11
128 – 4Y - 2Y = 86
D) 32
-6Y = -128 + 86
Y = 42/6
Y= 7

