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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019 

Departamento Municipal de Saúde 

 

DECISÃO QUANTO AO RECURSO OPOSTO CONTRA  

O GABARITO PRELIMINAR  

 

 

 

Conceição do Pará/MG, aos 29 de janeiro de 2020. 

 

 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 

promovido pelo Município de Conceição do Pará/MG, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o julgamento do único recurso oposto contra o gabarito 

preliminar anteriormente divulgado no Quadro Oficial de Avisos e site oficial do 

Município, referente às provas objetivas aplicadas na data de 19 de janeiro de 2020, 

para os candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de 

Combate a Endemias – ACE, conforme segue. 

 

RECORRENTE: DANIELA MARIA DE LIMA ALVARENGA 

Número do Recurso: 01 

Protocolo: 07, de 21 de janeiro de 2020. 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

Questão nº 13 da prova para ACS (questão nº 12 da prova para ACE). 

 

O recurso foi interposto dentro do prazo legal. 

Verificada a tempestividade, passou-se à análise do mérito recursal. 

A candidata alegou a incorreção do gabarito preliminar, afirmando que a 

alternativa correta da questão de nº 13 seria a letra “b”=60 e não a letra “a”=52, 

conforme indicado no Gabarito. 

Após análise da questão, a comissão decidiu pelo INDEFERIMENTO do 

recurso, uma vez que a assertiva correta é, de fato, a letra “a”. Segue abaixo a 

resolução da questão.  

 

A assertiva indicada no gabarito está correta. Para solucionar a 

questão “Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade de 

números pares de três algarismos distintos que é possível formar 

utilizando todos estes algarismos é”, deve-se ter em mente, inicialmente, 
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que o numeral 0 não pode ser alocado na primeira linha, da esquerda 

para a direita. Ex.: 0 2 5 = que corresponde a 25. 

Pois bem. Calculemos, então, as possibilidades de cada 

numeral par, considerando-se os numerais 0, 2 e 4 ao final da terceira 

linha, da esquerda para a direita: ___ ___ “  ?  ” 

1. Primeira hipótese (terminados em 0) _ _ 0 = 5 . 4 . 1 = 20 possibilida-

des 

 

Na primeira linha, são 5 números disponíveis: 6 opções, menos o 0, que 

foi colocado ao final; Na segunda linha, 4 opções, pois o zero já se encon-

tra no final, e um número já foi usado na primeira linha; na última linha 

apenas uma opção, pois estamos considerando apenas os numerais ter-

minados em zero. 

 

2. Segunda hipótese (terminados em 2): _ _ 2 = 4 . 4 . 1 = 16 possibili-

dades 

 

Na primeira linha, são 4 opções, porque não pode ser considerado nem 0 

(pois zero à esquerda é nada) e nem o 2 (usado na última linha); Na linha 

do meio, são 4 opções, pois o dois já se encontra no final, e um número já 

foi usado na primeira linha; Na última linha, apenas uma opção, pois es-

tamos considerando apenas os numerais terminados com o numeral dois. 

 

3. Terceira hipótese (terminados em 4):  _ _ 4 = 4 . 4 . 1 = 16 (mesma 

lógica acima) 

 

Na primeira linha, são 4 opções, porque não pode ser considerado nem 0 

(pois zero à esquerda é nada) e nem o 4 (usado na última linha); Na linha 

do meio, são 4 opções, pois o quatro já se encontra no final, e um número 

já foi usado na primeira linha; na última linha, apenas uma opção, pois es-

tamos considerando apenas os numerais terminados com o numeral qua-

tro. 

Somando-se todas hipóteses: 20 possibilidades (números terminados 

em 0) + 16 possibilidades (números terminados em 2) + 16 possibilidades 

(números terminados em 4) → 20 + 16 + 16 = 52 números totais 

(correspondente à letra alternativa “a”). 

   

 


