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       Capital Nacional das Flores 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

 
Recurso Administrativo nº.  2967/2015 
 
Recorrente: LINCOLN POLITO SANTOS 
        RG Nº. 49.126.826-5 
                   Inscrição Nº. 83595 

 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 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 questionamento 
referido no recurso não está em acordo com o enunciado da questão. 

A pergunta da referida questão é exatamente: “Considerando que a ordem que eles se 
acomodam nas camas não faz diferença, de quantas formas diferentes os cinco garotos 
poderão se acomodar nos quartos?” 

Como a ordem que se acomodam nas camas não importa, estamos diante de uma questão de 
análise combinatória, em que, necessariamente, a permutação entre as camas de um mesmo 
quarto serão descartadas. 

Assim, no quarto de três camas o número de possibilidades seria 5x4x3/3!, o que resulta em 
60/6=10, sendo o 3! (3x2x1) referente a permutação dos garotos nas camas dentro do quarto 

(que como citado no enunciado, não deve ser considerado). Quando se define os três garotos 

do quarto de três camas, automaticamente, sobram apenas outros dois garotos que ocuparão 
o outro quarto. 

Dessa forma, a questão está correta. 
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