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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 da Prova Objetiva para o cargo de 
MOTORISTA. 

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. 

O conjunto de alunos que gostam de matemática somados com o conjunto de alunos que gostam 
de história resultam em 36, portanto, existe uma intersecção entre esses conjuntos de alunos. 
Nada é dito sobre todos os alunos pertencerem a algum desses conjuntos, portanto, podem existir 
alunos na classe que não gostam de nenhuma das duas disciplinas. A única alternativa referente à 
questão que não anula as possíveis intersecções entre os conjuntos e ainda fornece uma 
informação correta é a alternativa “d”. Como a soma dos conjuntos resulta em 36 e na classe há 
somente 30 alunos, no mínimo 6 alunos deverão pertencer a intersecção entre os conjuntos (no 
mínimo 6 alunos gostam das duas disciplinas), caso contrário a sala deveria possuir mais de 30 
alunos. 

Sabendo que a intersecção deverá possuir no mínimo 6 alunos, a alternativa “c” está 
comprovadamente incorreta. 

As alternativas “a” e “b”  fixam a quantidade de alunos que deveriam existir na intersecção, dessa 
forma são inválidas, pois nada pode ser afirmado com essa precisão baseado nos dados fornecidos 
pelo enunciado. 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 28 da Prova Objetiva para o cargo de 
MOTORISTA. 

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 a questão apresenta duas alternativas corretas. De 
acordo com o item 6 do Edital Completo de Abertura das Inscrições 01/2014, cada questão terá 
apenas uma alternativa correta. 
 
Por esta razão, a questão número 28 foi anulada, para o cargo: MOTORISTA 
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