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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

 
Recurso Administrativo nº.  2965/2015 
 
Recorrente: LINCOLN POLITO SANTOS 
        RG Nº. 49.126.826-5 
                   Inscrição Nº. 83595 

 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 27 da Prova Objetiva para o cargo de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 

item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2015, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que o pedido de alteração 
de gabarito não procede. 

Observa-se o calcula da média final: =SE(E3>=5;E3*0,6+F3*0,1+G3*0,3;E3) 

A função determina que em caso verdadeiro calcula-se E3*0,6+F3*0,1+G3*0,3 e no caso falso 
E3. Ou seja, para média de provas maior ou igual a 5,0 a média final é 60% da média de 

provas mais 10% da nota de exercícios mais 30% da nota de trabalho, e se a média de provas 
for inferior a 5,0 a média final é igual a média de provas. 

A alternativa “c” define que em circunstancia alguma o indivíduo seria reprovado com média 
de prova maior que 5,0, peguemos a circunstância em que o aluno teve média de provas 5,1 
(maior que 5,0) e notas de exercício e trabalho iguais a zero. Dessa forma sua média final 

seria 5,1*0,6+0*0,1+0*0,3, resultando em 3,06, que pelo critério de aprovação (média final 

maior ou igual a 5,0 – H3>=5) o aluno estaria reprovado mesmo com a média de provas maior 
que 5,0. Dessa forma, existe pelo menos uma circunstância, comprovada, que o indivíduo 
pode reprovar mesmo com média de provas maior que 5,0, o que torna a alternativa “c” 
correta referente ao enunciado (que pede a alternativa incorreta). 

A alternativa “b” diz que “os indivíduos aprovados possuem, necessariamente, média final e 
média de provas maior que 5,0, o que não é verdade, uma vez que os indivíduos com média 
final e média de provas igual a 5,0 também seriam aprovados, o que torna a alternativa “b” 

correta referente ao enunciado. 

Desta forma, a questão apresenta duas alternativas que poderiam ser consideradas corretas 
em relação ao enunciado, o que contradiz os critérios do Edital Completo de Abertura das 
Inscrições, item 6.1.1 alínea “b”. 

Por esta razão, a questão de número 27 foi anulada para o cargo de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO. 
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