
 
 

 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS  
DE 00 ÀS 14 HORAS DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

RECURSO 01 
 
Impetrado por Rivelino da Silva Magalhães 

Sobre a Prova de Nível Médio 
 

Questionamento 1: 

Venho por meio deste solicitar que reveja a questão 27 da prova de porteiro, pois se for de 
forma fatorial a resposta correta é menos que 500 ou seja a letra A e no gabarito consta que a 
resposta correta é a letra B. Peço que avalie e reveja a questão. 
5! = 5.4.3.2.1 =120 
4!= 4.3.2.1=24 
3!= 3.2.1=6 
2!= 2.1= =2 
1!= 1 
0!= 1 
soma total = 154 ou seja menos que 500 
 

RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Rivelino,  

Como são seis algarismos e não cinco, você teria que aplicar a seguinte forma: 

0 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 

5 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 600 

 

Veja o vídeo neste link: https://www.youtube.com/watch?v=R4_tHC_B27o  

 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

Questionamento 2: 

Volto a questionar a questão 03, pois o bairro Divino Pranto é em homenagem a Nossa Senhora 
do Divino Pranto, portanto é nome de santa. Na questão é exposto "nomes de santos católicos" 
o que envolve todos os santos, tanto santas como santos que nomeiam os bairros do município 

https://www.youtube.com/watch?v=R4_tHC_B27o


 
 

 

de Humaitá.  
1. Nossa Senhora do Carmo 
2. Divino Pranto 
3. São Francisco 
4. São Cristóvão 
5. São José 
6. são domingo Sávio 
7. Santo Antônio 
8. São Pedro 
9. São Sebastião 
 
RESPOSTA DA BANCA 

 

Prezado Rivelino,  

Se você morasse num bairro com o nome de Bairro do Carmo, você diria que este bairro teria 

nome de Santa? Conquanto o nome do bairro seja somente Divino Pranto ele está associado a 

um evento religioso que pode tão somente estar associado ao choro divino e não 

obrigatoriamente a um santo. Há muitos bairros no Brasil com nomes que não podem ser 

associados diretamente aos santos tão somente porque há santos com este nome, por 

exemplo: Bairro da Conceição, Bairro do Rosário, Bairro da Piedade, Bairro da Glória e por aí 

vai. 

Decisão da Banca: Manter a resposta do gabarito e indeferir o recurso. 

 

 


