
JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE ÁS PROVAS/GABARITO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2011

RESULTADO

A Comissão Examinadora do Concurso Público – Edital nº 02/2011, do Município de Lucas 
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, torna público, o julgamento dos recursos, 
interpostos tempestivamente para as provas do Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Lucas do Rio Verde – PREVILUCAS em conformidade com o edital, referente 
às Provas/Gabarito divulgado em 12/12/2011 e em 19/12/2011, nos termos seguintes:

Número de inscrição: 329656
Nome: KARINA XAVIER DE BARROS
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL- PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação: 
-  A Questão de número 25 do caderno de questões  da prova objetiva  (PREVILUCAS) –  
ASSISTENTE SOCIAL é a seguinte: 
25. A Assistência Social foi inserida, pela primeira vez na Constituição Federal como política  
pública e aprovada através da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de  
07.12.1993. A expressão da materialidade do conteúdo da Assistência Social como um pilar  
do  sistema  de  proteção  social  brasileiro  no  âmbito  da  seguridade  social  foi  alcançada  
recentemente com a aprovação de qual política:
a) Política Nacional de Assistência Social/2004.
b) Política Internacional de Assistência Social/2004.
c) Política Nacional de Beneficência Social/2004.
d) Política Nacional Assistencialista/2004.
Com embasamento na Legislação Social:
POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
                        COMBATE À FOME
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE OUTUBRO DE 2004
                            (DOU 28/10/2004)
O  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  –  CNAS,  considerando  a  apresentação  de  
proposta da Política Nacional de Assistência – PNAS pelo Ministério do Desenvolvimento  
Social e Combate à Fome – MDS em 23 de junho, considerando a realização de Reuniões  
Descentralizadas e Ampliadas do Conselho para discussão e construção coletiva do texto  
final da PNAS ocorridas respectivamente em 21 e 22 de julho de 2004 na cidade de Aracaju e  
em 21 e 22 de setembro de 2004, no Distrito Federal e, considerando o disposto no artigo 18,  
incisos I, II, IV da Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar, em reunião do Colegiado de 22 de setembro de 2004, por unanimidade dos  
Conselheiros a Política Nacional de Assistência Social.
Art. 2º - Aprovar, na reunião do Colegiado de 14 de outubro de 2004, por unanimidade dos  
Conselheiros  o  texto  final  discutido  e  elaborado  pelo  grupo  de  trabalho  –  GT/PNAS  
constituído pela Resolução Nº 78, de 22 de junho de 2004, publicada no D.O.U., de 02 de  
julho de 2004.



Art. 3º - O texto da Política Nacional aprovado constituirá o Anexo I da presente Resolução.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIA MARIA BIONDI PINHEIRO 
Presidente do CNAS
Isso significa que a resposta correta para a questão de número 25 do caderno de questões da  
prova objetiva (PREVILUCAS) – ASSISTENTE SOCIAL é a letra  A, não a letra B como 
vocês colocaram no Gabarito divulgado na tarde de segunda – feira dia 12/12/2011.
O exposto a cima é a razão do meu pedido de RECURSO
Resposta ao Recurso:
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 329656
Nome: KARINA XAVIER DE BARROS
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL- PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação: 
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso:
- A Questão de número 15 do caderno de questões  da prova objetiva  (PREVILUCAS) –  
ASSISTENTE SOCIAL é a seguinte: 
15. Em um congresso ocorreram cinco palestras. As palestras ocorriam pela manhã ou à  
tarde, nunca em ambos os períodos. Houve seis manhãs e três tardes sem palestra. Quantos  
dias durou o congresso?
a) 7.
b) 8.
c) 9.
d)10.
Sendo que não foi possível chegar ao embasamento da questão exposta acima gostaria de  
saber como chegar ao resultado de 7 dias conforme publicado no gabarito preliminar do dia  
12/12/2011. 
O exposto a cima é a razão do meu pedido de RECURSO.
Resposta do Recurso:
Como não há a possibilidade de ocorrer duas palestras no mesmo dia, vamos estudar as  
possibilidades:
Para que tenhamos 6 manhãs livres  e  3  tardes  ocorrendo 5 palestras  a única forma de  
organizar é a seguinte:

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia
Manhã livre livre livre livre livre Livre Palestra
Tarde Palestra Palestra Palestra Palestra livre livre Livre
Ou seja pode ate traçar a ordem dos dias, mas a única quantidade de dias é 7.
Resposta ao Recurso:

Diante  ao  exposto,  INDEFERE-SE o  recurso  ficando  mantida  a  resposta  publicada  no 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327733



Nome: KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação: 
Sr. Examinador
A questão  de  matemática  nº  15 .  O gabarito  considerou a afirmativa  errada/certa.  Pois  
requer a ponderação de que (ARGUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR) tende a ser avaliada,  
de modo a promover a alteração de gabarito da questão.
Recurso Discutindo o Mérito – Pedido de Alteração / Gabarito Preliminar, onde se aponta a  
alternativa correta sendo a (D) , quando a certa é a alternativa (A).
Questão objeto do Recurso: matemática (nº 15)
Texto da questão:  MATEMÁTICA
15. Roberto gastou R$ 140,40 na compra de dólares, quando 1 dólar valia R$ 2,16. Quantos  
dólares ele
comprou?
a) 65.
b) 68.
c) 73.
d) 70,20.
Resposta.
140,40 / 2,16 = 65  Alternativa correta (A)
Resposta ao Recurso:
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327733
Nome: KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO – PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação: 
Sr. Examinador
A questão  de  matemática  nº  18 .  O gabarito  considerou a afirmativa  errada/certa.  Pois  
requer a ponderação de que (ARGUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR) tende a ser avaliada,  
de modo a promover a alteração de gabarito da questão.
Recurso Discutindo o Mérito – Pedido de Alteração / Gabarito Preliminar, onde se aponta a  
alternativa correta sendo a (B) , quando a certa é a alternativa (A).
Questão objeto do Recurso: matemática (nº 18)
Texto da questão:  MATEMÁTICA
18. Um posto de combustível oferece um desconto de R$ 1,00 para cada 10 litros completos  
de gasolina.
Um desconto de R$ 10,00 corresponde a quantos litros de gasolina?
a)100.
b) 1000.
c) 70.
d) 50.
Resposta.
10 X 10 = 100  Alternativa correta (A)
Resposta ao Recurso:



Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327733
Nome: KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação: 
Sr. Examinador
A questão  de  matemática  nº  23 .  O gabarito  considerou a afirmativa  errada/certa.  Pois  
requer a ponderação de que (ARGUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR) tende a ser avaliada,  
de modo a promover a alteração de gabarito da questão.
Recurso Discutindo o Mérito – Pedido de Alteração / Gabarito Preliminar, onde se aponta a  
alternativa correta sendo a (A) , quando a certa é a alternativa (D).
Questão objeto do Recurso: matemática (nº 23)
Texto da questão:  MATEMÁTICA
23. A faxineira da minha escola tem um salário de R$ 560,00, mas ela não recebe essa  
quantia
integralmente. Do salário, são descontados 8% para a previdência social. Qual a quantia  
que essa
faxineira recebe?
a) 396,40.
b) 496,40.
c) 500,20.
d) 515,20..
Resposta.
560,00 – 8% = 515,20 R$   Alternativa correta (D)
Resposta ao Recurso:
Diante ao exposto,  DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “D” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327733
Nome: KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação: 
Sr. Examinador
A questão  de  matemática  nº  25 .  O gabarito  considerou a afirmativa  errada/certa.  Pois  
requer a ponderação de que (ARGUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR) tende a ser avaliada,  
de modo a promover a alteração de gabarito da questão. 
Recurso Discutindo o Mérito – Pedido de Alteração / Gabarito Preliminar, onde se aponta a  
alternativa correta sendo a (D) , quando a certa é a alternativa (A).
Questão objeto do Recurso: matemática (nº 25)
Texto da questão: MATEMÁTICA
25. A soma de um número com a sua terça parte é igual ao dobro do número diminuído de  
25. Esse
número é:
a) 37,5.



b) 12,5.
c) 18,75.
d) 6,25.
Resposta.
(37,5 / 3 =12,5)    (37,5 + 12,5 = 50)    Alternativa correta (A)
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327733
Nome: KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso:
Sr. Examinador
A questão  de  matemática  nº  14 .  O gabarito  considerou a afirmativa  errada/certa.  Pois  
requer a ponderação de que (ARGUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR) tende a ser avaliada,  
de modo a promover a alteração de gabarito da questão.
Recurso Discutindo o Mérito – Pedido de Alteração / Gabarito Preliminar, onde se aponta a  
alternativa correta sendo a (C) , quando a certa é a alternativa (A).
Questão objeto do Recurso: matemática (nº 14)
Texto da questão:  MATEMÁTICA
14.  Sabe-se  que  124,1  litros  de  vinho  devem  ser  colocados,  igualmente,  em  17  tonéis.  
Quantos litros de
vinho serão colocados em cada tonel?
A)7,3 l.                                           
b) 8,2 l.
c) 8,3 l.
d) 8,5 l
Resposta.
124,1 / 17= 7,3 Litros. Alternativa correta (A)
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327384
Nome: ELIANE JANAINE BAUERMANN LUSTOSA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
À Comissão do Concurso Público
Venho,  por  meio  deste,  interpor  recurso  contra  A  QUESTÃO  NÚMENRO 23   ONDE A 
RESPOSTA CORRETA É A LETRA D E NÃO A LETRA A COMO CONSTA NO GABARITO,  
aplicada  em  18/12/2011,  de  acordo  com  a(s)  razão(ões)  constante(s)  na(s)  folha(s)  
seguintes(s).
Resposta ao Recurso: 



Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “D” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327384
Nome: ELIANE JANAINE BAUERMANN LUSTOSA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO – PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
À Comissão do Concurso Público
Venho,  por  meio  deste,  interpor  recurso  contra  A  QUESTÃO  NÚMENRO  19  ONDE  A  
RESPOSTA CORRETA É A LETRA D E NÃO A LETRA C COMO CONSTA NO GABARITO,  
aplicada  em  18/12/2011,  de  acordo  com  a(s)  razão(ões)  constante(s)  na(s)  folha(s)  
seguintes(s).
Resposta ao Recurso: 
A resolução da questão seria:
3/5 = 9/x
Aplicando  a  propriedade  de  proporção:  o  produto  dos  meios  é  igual  ao  produto  dos  
extremos, temos: x = 15, portanto, alternativa C.
Resposta ao Recurso: 
Diante  ao  exposto,  INDEFERE-SE o  recurso  ficando  mantida  a  resposta  publicada  no 
gabarito definitivo.  

Número de inscrição: 327384
Nome: ELIANE JANAINE BAUERMANN LUSTOSA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO – PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
À Comissão do Concurso Público
Venho,  por  meio  deste,  interpor  recurso  contra  A  QUESTÃO  NÚMENRO  17  ONDE  A  
RESPOSTA CORRETA É A LETRA B E NÃO A LETRA C COMO CONSTA NO GABARITO,  
aplicada  em  18/12/2011,  de  acordo  com  a(s)  razão(ões)  constante(s)  na(s)  folha(s)  
seguintes(s).
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “B” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327384
Nome: ELIANE JANAINE BAUERMANN LUSTOSA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO – PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
À Comissão do Concurso Público
Venho,  por  meio  deste,  interpor  recurso  contra  A  QUESTÃO  NÚMENRO  14  ONDE  A  
RESPOSTA CORRETA É A LETRA A E NÃO A LETRA C COMO CONSTA NO GABARITO,  
aplicada  em  18/12/2011,  de  acordo  com  a(s)  razão(ões)  constante(s)  na(s)  folha(s)  
seguintes(s).
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.



Número de inscrição: 327384
Nome: ELIANE JANAINE BAUERMANN LUSTOSA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO – PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
À Comissão do Concurso Público
Venho,  por  meio  deste,  interpor  recurso  contra  A  QUESTÃO  NÚMENRO  16  ONDE  A  
RESPOSTA CORRETA É A LETRA C E NÃO A LETRA D COMO CONSTA NO GABARITO,  
aplicada  em  18/12/2011,  de  acordo  com  a(s)  razão(ões)  constante(s)  na(s)  folha(s)  
seguintes(s).
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “C” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327384
Nome: ELIANE JANAINE BAUERMANN LUSTOSA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO – PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
À Comissão do Concurso Público
Venho,  por  meio  deste,  interpor  recurso  contra  A  QUESTÃO  NÚMENRO  18  ONDE  A  
RESPOSTA  CORRETA  É  A  LETRA  A  100 E  NÃO  A  LETRA  B  COMO  CONSTA  NO  
GABARITO,  aplicada  em  18/12/2011,  de  acordo  com a(s)  razão(ões)  constante(s)  na(s)  
folha(s) seguintes(s).
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 327733
Nome: KAROLINE PAOLA DOMINGUES DA SILVA
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO - PREVILUCAS
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
Sr. Examinador
A questão  de  matemática  nº  15 .  O gabarito  considerou a afirmativa  errada/certa.  Pois  
requer a ponderação de que (ARGUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR) tende a ser avaliada,  
de modo a promover a alteração de gabarito da questão.
Recurso Discutindo o Mérito – Pedido de Alteração / Gabarito Preliminar, onde se aponta a  
alternativa correta sendo a (D) , quando a certa é a alternativa (A).
Questão objeto do Recurso: matemática (nº 15)
Texto da questão:  MATEMÁTICA
15. Roberto gastou R$ 140,40 na compra de dólares, quando 1 dólar valia R$ 2,16. Quantos  
dólares ele
comprou?
a) 65.
b) 68.
c) 73.
d) 70,20.



Resposta.
140,40 / 2,16 = 65  Alternativa correta (A).
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 14:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “a” (7,3), e não a letra “c”  
(8,3), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: Se são 124,1 litros de vinho a serem colocados, igualmente, em 17 tonéis,  
temos:
124,1 ÷ 17 = 7,3
Sendo assim em cada tonel serão colocados 7,3 litros de vinho.
Se  considerada  a  resposta  trazida  pelo  gabarito,  seriam  141,1  litros  de  vinho  a  serem  
colocados igualmente em 17 tonéis, e não 124,1 litros como diz o enunciado da questão.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 15:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “a” (65), e não a letra “d”  
(70,20), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: Se Roberto gastou R$ 140,40 comprando dólares, quando 1 dólar valia R$  
2,16, temos:
140,40 ÷ 2,16 = 65
Sendo assim, Roberto comprou 65 dólares.
Se considerada a resposta trazida pelo gabarito, Roberto teria gasto R$ 151,63, e não R$  
140,40 como diz o enunciado da questão.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:



* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 16:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “c” (320), e não a letra “d”  
(360), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: Se cada milha vale 1,6 Km, para saber quantas milhas há em 512 Km, temos:
512 ÷ 1,6 = 320
Sendo assim, em 512 Km há 320 milhas.
Se considerada a resposta trazida pelo gabarito estaríamos falando em quantas milhas há em  
576 Km, e não em 512 Km como diz o enunciado da questão.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “C” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 17:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “ b” (237,5), e não a letra  
“c” (240), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: Se um veículo se desloca com uma velocidade média de 95 Km/h isto significa  
que a cada 1 hora o veículo percorre 95 Km; sendo assim, após 2 horas terá percorrido 190  
Km;  e, ao término de 2 horas e meia um total de 237,5 Km, senão vejamos:
95 + 95 + 47,5 = 237,5
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “B” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 18:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “ a” (100), e não a letra  
“b” (1000), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
Se  considerada  a  resposta  trazida  pelo  gabarito,  o  posto  de  combustível  ofereceria  um  
desconto de R$ 1,00 a cada 100 litros completos de gasolina, e não a cada 10 litros como diz  
o enunciado da questão.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 



Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 21:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “ c” (96.250), e não a letra  
“a” (13.750), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: 12,5 % de 110.000 = 13.750
Sendo assim são 13.750 habitantes com mais de 60 anos; deduzindo esse valor do total de  
habitantes temos que o número de habitantes da cidade com 60 anos ou menos é de 96.250.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “C” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 23:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “ d” (515,20), e não a letra  
“a” (396,40), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: Se a faxineira tem um salário mensal de R$ 560,00, e paga um percentual de  
8% para a previdência, temos:
- 8 % de 560,00 = 44,80 
- 560,00 – 44,80 = 515,20
Sendo assim, deduzindo do salário bruto da faxineiro o valor pago à previdência social, a  
mesma recebe um valor líquido de R$ 515,20.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “D” conforme gabarito 
definitivo.

Número de inscrição: 328252
Nome: ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:
* MATEMÁTICA
- QUESTÃO 25:
Da análise do enunciado da questão a resposta correta é a letra “ a” (37,5), e não a letra  
“d” (6,25), como consta no gabarito preliminar divulgado por meio do Edital 02/2011.
RESOLUÇÃO: 
A terça parte de 37,5 é 12,5, então somando 37,5 + 12,5 obtemos o número 50. 
O dobro de 37,5 é 75, então se diminuirmos 25, obtemos o também o número 50.
Resposta ao Recurso: 
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a resposta para “A” conforme gabarito 
definitivo.



Número de inscrição: 329388
Nome: ROSIANE LINA RODRIGUES CELUPPI 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO 
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
Venho requerer a análise das seguintes questões de matemática,  que constam erradas no  
gabarito:
Questão 16: no gabarito consta que a correta é a D, porém a correta é a letra C: 320.
Questão 17: no gabarito consta que a correta é a C, porém a correta é a letra B: 237,5.
Questão 18: no gabarito consta que a correta é a B, porém a correta é a letra A: 100.
Questão 21: no gabarito consta que a correta é a A, porém a correta é a letra C: 96.250.
Questão 23: no gabarito consta que a correta é a A, porém a correta é a letra D: 515,20.

Também requeiro a análise das questões de Língua Portuguesa, pois na prova foram  
contemplados conteúdos que não estavam listados nos conteúdos programáticos: São eles:  
Vozes do verbo, Pronomes, Conjunções, Separação silábica, Sujeito e Predicado, Ditongo,  
Classes gramaticais, Conjugação Verbal
Resposta ao Recurso:
Diante ao exposto, DEFERE-SE o recurso alterando a letra conforme gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447
Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 14 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta A.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “A” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447
Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 15 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta A.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “A” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447
Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 16 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta C.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a resposta  para  letra  “C” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447



Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 17 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta B.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a resposta  para  letra  “B” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447
Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 18 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta A.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “A” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447
Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 21 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta C.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a resposta  para  letra  “C” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 328447
Nome: FLÁVIA CARINE THIEL PREVEDELLO 
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
A questão 23 esta lançada errada no gabarito sendo a correta a resposta D.
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “D” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327843
Nome: LUCIANA DOS SANTOS JOÃO
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: Venho requerer  
análise da questão do Gabarito preliminar Ajudante Administrativo (Previlucas) número 23-
A faxineira da minha escola tem um salário de R$560,00. Mas ela não recebe essa quantia  
integralmente. Do salário, são descontados 8% para a previdência social. Qual a quantia  
que essa faxineira recebe? (A alternativa correta é a d)- 515,20.
Resposta ao Recurso:



Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “D” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327843
Nome: LUCIANA DOS SANTOS JOÃO
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: Venho requerer  
análise da questão do Gabarito preliminar Ajudante Administrativo (Previlucas) número 16.  
Em uma competição automobilística, a distância é medida em milhas. Cada milha vale 1,6  
Km, aproximadamente. Quantas milhas há em 512 Km? (A alternativa correta é a letra c-
320).
Resposta ao Recurso: 
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a resposta  para  letra  “C” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327843
Nome: LUCIANA DOS SANTOS JOÃO
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: Venho requerer  
análise da questão do Gabarito preliminar Ajudante Administrativo (Previlucas) número-17  
Se um veículo se deslocar com uma velocidade média de 95Km/h, quantos quilômetros ele irá  
percorrer em 2 horas e meia? (A alternativa correta é a letra B-237,5).
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a resposta  para  letra  “B” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327843
Nome: LUCIANA DOS SANTOS JOÃO
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: Venho requerer  
análise da questão do Gabarito preliminar Ajudante Administrativo (Previlucas) número 18-
Um posto de combustível oferece um desconto de R$1,00 para cada 10 litros completos de  
gasolina. Um desconto de R$10,00 corresponde a quantos litros de gasolina? (A alternativa  
correta é a letra A-100).
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “A” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327843
Nome: LUCIANA DOS SANTOS JOÃO
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  



Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: Venho requerer  
análise da questão do Gabarito preliminar Ajudante Administrativo (Previlucas) número 14 -  
Sabe-se que 124,1 litros de vinho devem ser colocados, igualmente, em 17 tonéis. Quantos  
litros de vinho serão colocados em cada tonel? (A alternativa correta é a letra A-7,3l ).
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “A” conforme 
gabarito definitivo.

Número de inscrição: 327843
Nome: LUCIANA DOS SANTOS JOÃO
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
O (a) recorrente interpôs recurso sob a seguinte alegação:  
Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: Venho requerer  
análise da questão do Gabarito preliminar Ajudante Administrativo (Previlucas) número 15 -  
Roberto Gastou R$140,40 na compra de dólares,  quando 1 dolar  valia  R$2.16.  Quantos  
dólares ele comprou? (A alternativa correta é a letra A-65).
Resposta ao Recurso:
Diante  ao exposto,  DEFERE-SE o  recurso alterando a  resposta  para letra  “A” conforme 
gabarito definitivo.

Publique-se e afixe-se,

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de dezembro de 2011.

COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2011 

ALINE HARTMANN
Presidente

ELAINE BENETTI LOVATEL
Membro

DANIELA PELISSARI
Membro

RODOLFO BRUNO TORRES DE OLIVEIRA
Membro

MICHELE EIDT TOGNON
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