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CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - CRQ-XV
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015

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:

341.00998122/9, BRUNA OLIVEIRA DA SILVA; 341.00972600/0, LUCAS LESSA DE ALMEIDA; 341.00996874/3, RODRIGO XAVIER SILVA.

Os candidatos que solicitaram alterações de gabarito em seus recursos, conforme descrito no item 2, tiveram os recursos deferidos. Os demais
recursos foram indeferidos.

2. Relação geral referente à justificativa de alterações do gabarito preliminar.

CARGO: 200 Auxiliar Administrativo
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 8
PARECER: anulada.
JUSTIFICATIVA: O enunciado foi proposto de forma divergente, podendo resultar em erro de interpretação. O comando deveria ser “Para que
o último item seja verdadeiro, devemos ter:”.
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os
candidatos.

DISCIPLINA: ARITMÉTICA BÁSICA E APLICADA
QUESTÃO 23
PARECER: anulada.
JUSTIFICATIVA: A questão deveria pedir para se relacionarem as chances de se ganhar, na ordem inversa, ou seja, do primeiro para o segundo.
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os
candidatos.

DISCIPLINA: ARITMÉTICA BÁSICA E APLICADA
QUESTÃO 25
PARECER: anulada.
JUSTIFICATIVA: O montante em questão se refere apenas à segunda etapa do investimento. Assim, o enunciado correto deveria indicar “Se ele
pretende obter um montante de R$ 13.685,00, nessa segunda etapa…”.
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os
candidatos.

Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2016.
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