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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 
 

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 
 

O Instituto QUADRIX torna pública a justificativa de alterações do gabarito preliminar, elaboradas de acordo com as definições do edital que 
rege o certame, considerando todos os recursos interpostos pelos candidatos, conforme discriminado no item 1. 
 

1. Relação geral, em ordem alfabética, de todos os candidatos que tiveram os recursos julgados: 
 

268.00667497/5, ADEMIR DELISE SOBRINHO; 268.00658543/8, ALVARO RATTI HUBNER; 268.00657445/2, FRANCISCO ALBERTO DE SIQUEIRA 
CAMPOS; 268.00669128/7, IRON RODRIGUES COELHO; 268.00656837/4, MARIA CAROLINA NOBREGA VAZ CUIABANO; 268.00657682/4, 
MARCOS GABRIEL DA SILVA; 268.00667885/5, MEIRIANE NEVES DOS SANTOS; 268.00668738/6, PAULO SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS. 
 
Os candidatos que solicitaram alterações de gabarito em seus recursos, conforme descrito no subitem 2, tiveram os recursos deferidos. Os 
demais recursos foram indeferidos. 
 
2. Relação geral referente à justificativa de alterações do gabarito preliminar. 
 
CARGO: ASSISTENTE OPERACIONAL 
DISCIPLINA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
QUESTÃO 22 
PARECER: alterada para alternativa D. 
JUSTIFICATIVA: A alternativa a ser assinalada é aquela que indica que todas as afirmações sobre drivers estão corretas. O gabarito deve ser 
alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 
CARGO: MOTORISTA 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 36 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, há duas alternativas corretas quanto à velocidade máxima nas vias 
urbanas (onde não existir sinalização regulamentadora). (B) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. (D) trinta quilômetros por hora, 
nas vias locais. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a 
todos os candidatos. 
 
CARGO: TODOS DE NÍVEL SUPERIOR 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 10 
PARECER: alterada para alternativa E. 
JUSTIFICATIVA: A palavra “exercícios” é separada da seguinte forma: “e-xer-cí-cios”. A posição da sílaba tônica está na penúltima sílaba, 
portanto é classificada como paroxítona. O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 
CARGO: TODOS DE NÍVEL SUPERIOR 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO 
QUESTÃO 16 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta alternativa válida a ser assinalada. Abaixo, a resolução:  
 15% dos candidatos erraram as duas questões; 
 30% dos candidatos acertaram as duas questões; 
 45% dos candidatos acertaram a 1a questão; 
 88 candidatos acertaram a 2a questão. 
Como 45% tiveram total aproveitamento ou total insucesso, por diferença, 55% acertaram apenas uma das questões. Se 45% acertaram a 1ª 
questão, e isso inclui quem acertou as duas, o percentual de acerto apenas na primeira é de 15%. Ainda por diferença, sobram 40% dos que 
acertaram APENAS a segunda questão. Como são 88 pessoas, podemos afirmar que há 220 candidatos. Assim sendo, podemos inferir que 121 
candidatos (55% x 220) acertaram apenas uma das questões. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve 
ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os candidatos. 
 
CARGO: CONTADOR 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 44 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: A questão deixou de mencionar que o método a ser utilizado no cálculo seria o Método da Soma dos Dígitos Decrescente, não 
havendo, dessa forma, resposta válida. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o 
respectivo ponto atribuído a todos os candidatos. 
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CARGO: CONTADOR 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 48 
PARECER: alterada para alternativa C. 
JUSTIFICATIVA: A única alternativa, entre as apresentadas, em conformidade com o CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, é a alternativa D, ao afirmar: “A entidade não deve reconhecer um ativo contingente.”. O gabarito deve ser alterado, mantendo-
se a validade da questão. 
 

 
Brasília/DF, 06 de outubro de 2014. 
Gerência de Recursos e Avaliações 

Instituto QUADRIX  
 
 
 
 
 
 
 


