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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 05 da Prova Objetiva para o cargo de 
EDUCADOR SOCIAL. 
 
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 20 da Prova Objetiva para o cargo de 
EDUCADOR SOCIAL. 
 
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 o enunciado é claro quanto a forma de calculo do 
juros. 
 
O enunciado da questão é iniciado com a seguinte informação “Considerando a Questão 18”. Desta 
forma, considera-se da questão 18, a seguinte informação “...R$ 399,00 em até 10X de R$ 39,90 
sem juros ou R$ 351,12 à vista”, o que deixa claro que quando parcelado o pagamento, as parcelas 
são fixas de 39,90, ou seja, o juros é simples. Desta forma, o produto quando pago em 10X custa 
47,88 mais caro, o que resulta em aproximadamente 13,6% de juros sobre o preço a vista, em 10 
parcelas esse juros seria de 1,36% por parcela (R$ 4,788). Portanto, o enunciado não abre espaço 
para dúvidas da forma que se deve calcular o juros. 

 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 23 da Prova Objetiva para o cargo de 
EDUCADOR SOCIAL. 
 
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 os itens apresentados na questão não fazem referência 
à lei indicada no enunciado. 
 
Por esta razão, a questão número 23 foi anulada, para o cargo: EDUCADOR SOCIAL. 

 
 

Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2015. 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Elisanita Aparecida de Moraes 


