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JULGAMENTO DOS RECURSOS QUANTO À FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES E GABARITO PRELIMINAR 

 

EDITAL Nº 23/2015 – CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015, DE 12 DE MAIO DE 2015. 
 

Recurso quanto à questão 36 – cargo de Professor de Língua Portuguesa 

DEFERIDO 

Alteração de gabarito – “B” Apenas a afirmação II está correta 

 

Na questão pode-se verificar o enunciado abaixo: 

36. A telefonista da prefeitura municipal de Entre-Ijuís fez a seguinte fala em um atendimento: 

 

“- Vou passar seu pedido ao prefeito. Assim que ele dispuser de tempo e poder tratar do seu caso, 

faremos contato com o senhor.” 

 

Julgue as afirmações abaixo: 

 

I. As formas verbais “dispuser” e “poder” na fala da telefonista tratam-se de verbos definidos 

como irregulares empregados no futuro do subjuntivo; 

 

II. Na fala da telefonista verifica-se um fenômeno de variação morfossintática. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I está correta; 

b) Apenas a afirmação II está correta; 

c) As afirmações I e II estão corretas; 

d) As afirmações I e II estão incorretas; 

 

A forma verbal “poder” não está no futuro do subjuntivo, mas sim, no infinitivo, estando assim a 

afirmação I incorreta, desta forma, a alternativa correta é a letra “B”. 

 

Recurso quanto à questão 4 – Cargo Professor de Educação Infantil 

INDEFERIDO 

 

Na questão observa-se o questionamento abaixo: 

4. Em nosso planeta existem quatro diferentes períodos no decorrer do ano, a estes, chamamos de 

estações do ano. Neste contexto, no ultimo dia 21 de junho teve inicio, no hemisfério norte, a estação 

do ano denominada: 

a) Primavera; 

b) Verão; 

c) Outono; 

d) Inverno; 

 

A questão faz referencia ao hemisfério norte (conforme destacado no texto da questão – países da 

Europa ou Estados Unidos, por exemplo), sendo que neste hemisfério terá inicio no dia 21 de junho o 

verão, por sua vez, no hemisfério Sul (onde está localizado o Brasil), neste dia tem inicio o inverno.  

Desta forma pode-se perceber que está correto o gabarito. 
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Recurso quanto à questão 11 - cargo monitor interno 

INDEFERIDO 

 

Na questão 11 observa-se: 

11. Observe a charge abaixo: 

 
Sobre o emprego do por que, no primeiro quadradinho, é correto afirmar: 

a) Está empregado de forma correta, pois  se trata de uma pergunta. 

b) Está empregado de forma correta, pois deve receber acento somente quando vier antes de um 

ponto de exclamação. 

c) Está empregado de forma incorreta, pois neste caso a forma correta é porquê. 

d) Está empregado de forma incorreta, pois quando vier antes de um ponto interrogativo, o por 

quê deverá vir acentuado. 

 

Segundo o recurso impetrado pelo candidato não existe na ementa o uso dos porquês. 

No recorte de edital abaixo pode-se observar: 

 Em destaque no texto pode-se verificar “emprego de certas palavras”, ou seja, consta no edital a 

utilização (emprego) das palavras em seu contexto correto, dentre estas o uso dos porquês. Estando 

assim correta a formulação da questão e o gabarito. 

  

Recurso sobre a questão 30 – Cargo de Motorista 

DEFERIDA – Anulada para o cargo de motorista e operador de máquinas 

 

Na questão pode-se observar: 

30. Os pneus do seu automóvel, são de extrema importância para a segurança do seu carro. Poderá 

ter o motor mais potente do mundo, mas o que o vai ligar à estrada são sempre os pneus. Nesta 

perspectiva, dentre as alternativas assinale aquela que não é forma de conservar os pneus: 

a) Não utilize pneus de medidas ou desenhos diferentes num mesmo eixo, exceto se for um pneu 

de suporte (suplente); 

b) O diâmetro exterior da roda deve ser maior que o interior do pneu. 

c) Pneus Murchos prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo de combustível e reduzem a 

aderência em dias de chuva; 
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d) Faça o rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros rodados, evitando o desgaste excessivo de 

apenas um dos lados. 

 

Recurso quanto à questão 24 – cargo de ELETRICISTA 

DEFERIDA – Anulada para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; Eletricista; Motorista; Operador de 

máquinas e tesoureiro; 

 

Na questão 24 observa-se 

24. Marcos é funcionário da prefeitura municipal de Entre-Ijuís e no mês de janeiro recebeu seu 

décimo terceiro salário (R$ 1.450,00), resolveu aplicar o valor em uma poupança. Sabe-se que a 

poupança tem um rendimento mensal de 0,6% a.m (ao mês), neste contexto, qual será o montante na 

poupança de Marcos após dois anos? 

a) R$ 1.560,25 

b) R$ 1.658,80 

c) R$ 1.745,50 

d) R$ 1.862,45 

 

A questão não específica se são juros simples ou juros compostos,. 

 

Recurso quanto à questão 26 – cargo de Motorista 

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se: 

26. Sobre o “filtro de óleo do motor” julgue as afirmações abaixo e complete com V para as 

verdadeiras e F para as Falsas. 

(   ). Sua função é reter as diversas partículas e impurezas existentes no circuito de lubrificação e geradas 

pelo uso do motor, tais como oxidantes, partículas de metal, poeira e sujeiras. 

(    ). O filtro de óleo deve ser substituído a cada troca de óleo lubrificante do motor. 

(   ). O óleo que circula no sistema de lubrificação do motor é filtrado por um papel especial, contido 

dentro da carcaça do filtro, que retém todas as impurezas. 

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) V – V – V; 

b) V – F – V; 

c) V – F – F; 

d) F – V – V; 

 

A terceira afirmação “O óleo que circula no sistema de lubrificação do motor é filtrado por um papel 

especial, contido dentro da carcaça do filtro, que retém todas as impurezas” está correta, tendo como 

referencia o manual de instruções da Chevrolet, disponível em:  

http://www.novoservicochevrolet.com.br/template-distribuidores/_pdf/GM_Junho_2012.pdf, bem 

como, o manual técnico do motor disponível em http://www.1kcloud.com/wp10jTev/page20.html#/20, 

e as informações do site oficina brasil, disponível em 

http://www.oficinabrasil.com.br/hotsites/gm/junho11.pdf,. Estando desta forma correta a alternativa 

“B” conforme o gabarito. 

 

Recurso quanto à questão 27 cargo de Eletricista 

INDEFERIDA 

 

http://www.novoservicochevrolet.com.br/template-distribuidores/_pdf/GM_Junho_2012.pdf
http://www.1kcloud.com/wp10jTev/page20.html#/20
http://www.oficinabrasil.com.br/hotsites/gm/junho11.pdf
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Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

27. A Ética é um fator fundamental no serviço público, neste contexto, Assinale abaixo a alternativa 

que corresponde a um comportamento ético não aplicável: 

a) Compaixão. 

b) Extorsão. 

c) Imparcialidade. 

d) Integridade. 

 

O candidato não teve a interpretação correta da questão, pois é possível observar que a intenção da 

banca é que seja assinalada a alternativa que não é um comportamento ético aceitável (comportamento 

ético não aplicável), estando desta forma correta a alternativa “B” conforme o gabarito. 

 

Recurso quanto ás questões 23 e 24 – Cargo de Motorista 

INDEFERIDA 

O candidato alega que as questões são matéria acima da 4º serie do ensino fundamental.  

A banca da assconpp elabora as questões de acordo com o conteúdo programático disponibilizado no 

edital do concurso publico, assim sendo, qualquer um dos temas descritos é passível de 

questionamento, o candidato deveria ter impetrado recurso contra o edital no devido prazo recursal. 

 


