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Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2021. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – Edital 01/2021 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito Provisório das Provas Objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso 
Público desta Câmara, Edital 01/2021. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04. QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. A única alternativa inadequada 
às regras gramaticais é a número 3, pois o verbo "haver" (no sentido de existir) é impessoal, devendo 
permanecer no singular. 
 
No item 1, o sujeito é "salas" (Salas são alugadas), logo o verbo precisa estar no plural. No item 2, há um 
índice de indeterminação do sujeito através do pronome "se" e da presença da preposição "de". Nesse 
caso, o verbo precisa estar no singular. No item 4, o verbo pode concordar com a palavra "maioria" ou 
com o especificado "dos gestores". 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 11. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
solução da questão aborda conhecimentos de proposições compostas, utilizando o conectivo (^ = e). 
Porém no programa de prova, não foi mencionado o conteúdo abordado. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 14. RECURSO DEFERIDO. Analisando a questão temos: 
A simbologia 𝑢 → 𝑣 é referente a composição de proposições. significa “se..., então...”. 
Sendo assim, como a proposição  
  

𝑢: 𝑂 𝑚ê𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚 31 𝑑𝑖𝑎𝑠. 
E a proposição 
  

𝑣: 𝐴 𝐹𝑟𝑎𝑛ç𝑎 é 𝑢𝑚 𝑝𝑎í𝑠 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑢. 
 
A composição 𝑢 → 𝑣 é: Se o mês de maio tem 31 dias, então a frança é um país europeu. 
Corretamente representada pela opção “A”. 
 
Porém no programa de prova, não foi mencionado o conteúdo abordado. 
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PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. A referida questão aborda o 
conhecimento de conjuntos. A parte colorida representa a intercessão entre os conjuntos a,b e c.  
 
A intercessão entre conjuntos é definida pelos elementos que são comuns entre dois ou mais conjuntos. 
No caso dos conjuntos numéricos, conteúdo mencionado no programa de provas, têm-se operações com 
conjuntos dos números naturais, conjuntos dos números racionais e conjuntos dos números reais. Em 
todos, é mencionado no edital a operação entre esses conjuntos. 
 
A intercessão é uma das operações entre os conjuntos. Logo, a questão está de acordo com o edital 
tendo como resposta correta a opção “B”. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 17. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Houve um erro de digitação. De acordo com o gráfico, 586 pessoas foram infectadas no período de 21/03 
A 03/04. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 18. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
questão aborda o conceito de proposições compostas. Porém no programa de prova, não foi mencionado 
o conteúdo abordado. 
 
 
PROVA DE ESPECÍFICA CONTADOR Nº 06. QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Com base nas 
informações apresentadas no quadro da questão 22, o Passivo Circulante é composto das seguintes 
contas e respectivos valores: 
 
Contas a Pagar 400 
Impostos a Pagar 3.600 
Fornecedores 8.000 
Salários a Pagar 13.000 
 
Total do Passivo Circulante: 25.000 
 
 
PROVA DE ESPECÍFICA CONTADOR Nº 06. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Com base nas 
informações apresentadas na questão 24, segue a solução do problema: 
 
Receita Bruta com Vendas = 30 x 9.500 = 285.000 
Descontos Incondicionais = 3% x 285.000 = 8.550 
Custo de Mercadorias Vendidas = 30 x 4.275 = 128.250 
Lucro Bruto = 285.000 – 8.550 – 128.250 = 148.200 
 
Margem de Lucro Bruto = (Lucro Bruto / Receita Bruta) x 100 
Margem de Lucro Bruto = (148.200 / 285.000) x 100 
Margem de Lucro Bruto = (0,52) x 100 = 52% 
 



 

Página 3 de 3 

 

 
PROVA DE ESPECÍFICA CONTADOR Nº 06. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Dentre diversos 
objetivos, a contabilidade tem, também, o de fornecer informações econômicas aos seus usuários. O 
simples fato da afirmativa não descrever todos objetivos destacados no item das Normas Brasileiras de 
Contabilidade não a faz incorreta, pois a questão não se limita ao dispositivo normativo. 
 
 
PROVA DE ESPECÍFICA CONTADOR Nº 06. QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. O recurso interposto faz-se pertinente, uma vez que a sexta afirmativa da questão “As 
inversões financeiras são despesas de capital orçamentárias” é correta, conforme disposto na Lei nº 
4.320/1964. 
 
Uma vez que a questão não apresenta outra alternativa que indique a sequência correta para as seis 
afirmativas, a questão deve ser anulada. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 07. QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO.  A opção IV da questão 23 se 
refere ao armazenamento de dados, assim como está na descrição da mesma, os métodos utilizados para 
armazenar os dados na nuvem dispensam o uso do dispositivo local, nenhum dado fica armazenado no 
dispositivo local todo o armazenamento fica remoto em um servidor, podendo ser acessado por 
dispositivos diferentes ao mesmo tempo. 
 
A opção II diz respeito ao armazenamento de dados por meio eletrônico, por não possuírem partes 
móveis, apenas circuitos eletrônicos, não precisa de movimentos para ler ou gravar os dados. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 07. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Ao realizar uma pesquisa no 
buscador do Google com a palavra ou frase ente aspas, o Google faz uma busca por resultados que 
contenham exatamente o que foi digitado entre aspas. Caso seja necessário eliminar determinado termo 
da busca, basta colocar um – antes do termo que ele será ignorado. 
 
Referência: https://support.google.com/websearch/answer/2466433  
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


