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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 05 da Prova Objetiva para o cargo de FISCAL 
DE TRIBUTOS. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi PROVIDO, posto que o termo “tresloucado” refere-se ao substantivo amigo e 
forma com ele um só sintagma e, por isso não é possível considera-lo um adjetivo substantivado.  
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 15 da Prova Objetiva para o cargo de FISCAL 
DE TRIBUTOS. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a alternativa divulgada no gabarito oficial como 
correta possui fundamento matemático. 
 
A enunciado da questão informa que das 5 pessoas que estão no carro, todas elas tem idade 
mínima para andar no banco da frente e que o pai e a mãe, apenas, podem dirigir. Lembrando que 
a ordem que os integrantes da família se acomodam geram arranjos diferentes independente de os 
3 integrantes que estiverem sentados no banco de trás serem os mesmos, afinal, a pergunta é “de 
quantos modos diferentes poderão se acomodar para a viagem...?”. 
 
Assim, a resolução do exercício começa com duas possibilidade de acomodações iniciais: o pai 
dirigindo, ou a mãe dirigindo. 
 
- Pai dirigindo: há 4 lugares que serão ocupados. O primeiro deles pode ser ocupado 
aleatoriamente por qualquer um dos 4, o segundo deles por qualquer um dos 3, e assim por 
diante. Então, nessa circunstância, temos 24 possibilidades de acomodações (4x3x2x1=24) 
 
- Mãe dirigindo: há 4 lugares que serão ocupados. O primeiro deles pode ser ocupado 
aleatoriamente por qualquer um dos 4, o segundo deles por qualquer um dos 3, e assim por 
diante. Então, nessa circunstância, temos 24 possibilidades de acomodações (4x3x2x1=24) 
 
Total de acomodações possíveis: 48 possibilidades (24 com a mãe dirigindo e 24 com o pai 
dirigindo). 
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