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CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2015 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

Recurso quanto à questão 13, 18, 20, 22, 23 e 27 – Cargo de Fonoaudiólogo 

 

Inicialmente vale ressaltar que a banca de elaboração de questões da empresa 

ASSCON-PP é composta por profissionais da área da educação, todos graduados, pós 

graduados e muitos com título de mestrado, e que estes são orientados a respeitar  na 

elaboração de questões os princípios constitucionais.  

É importante ainda salientar que estes professores atuam em escolas municipais, 

estaduais e federais, sendo que os conteúdos específicos dos quais estes elaboram questões 

são tratados pelos mesmos com os seus alunos diariamente, e neste contexto, estes 

professores estão em contato com vários materiais didáticos, que por sua vez são utilizados 

como referencia para a elaboração de questões.  

Ressaltamos ainda que quando o conhecimento é comum, não existe plágio, tendo em 

vista que existe uma quantidade imensa de conhecimentos considerados comuns, acessíveis e 

dominados pelo público em geral ou nas áreas de estudo específico que se referem a assuntos 

que todas as pessoas já conhecem ou que no campo de estudo é um saber compartilhado por 

todos.  

A alegação de plágio da candidata recai sobre as questões de Matemática e Língua 

Portuguesa (entendidas pela banca como casos de conhecimentos comuns), onde com certeza 

semelhanças entre questões podem ocorrer, ainda mais pelo fato de o professor utilizar 

conhecimentos comuns a cada nível de ensino, conhecimentos estes tratados pelo professor em 

seu cotidiano diário. 

Destacamos ainda que não é possível identificar cópia fiel em nenhuma questão 

disponível em qualquer meio eletrônico, da mesma forma, a candidata faz referencia ao site 

Yahoo respostas (conforme print abaixo), que no entendimento desta banca, não pode ser 

considerado com um site confiável, tendo em vista que qualquer pessoa pode utilizar esta 

ferramenta para fazer perguntas e enviar respostas. 
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Neste contexto, a empresa ASSCON-PP destaca mais uma vez o seu  compromisso com 

a verdade e transparência e como tal fará a anulação de qualquer questão onde se perceba a 

existência de plagio. 

Assim, após analise, por parte da banca, das questões alvo de recurso desta candidata 

identificamos 03 questões semelhantes, que serão anuladas para todos os cargos. 

Questão 13 – Anulada para todos os cargos; 

Questão 23 – Anulada para todos os cargos; 

Questão 27 – Anulada para todos os cargos; 

  

Recurso quanto à questão número 34 – Turismólogo 

INDEFERIDA 

A banca na elaboração da referida questão utilizou como referencia o texto “Noções 

básicas de turismo”, disponível em 

http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/11_11_2009_12.49.07.432d004c9d8ab2ee8

9f865e5710b8bd7.pdf 

Neste contexto, na página 16 do referido documento pode-se verificar a texto abaixo: 

 
Consideramos portanto correta a afirmativa II, estando assim correto o gabarito que 

afirma que todas as alternativas são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/11_11_2009_12.49.07.432d004c9d8ab2ee89f865e5710b8bd7.pdf
http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/11_11_2009_12.49.07.432d004c9d8ab2ee89f865e5710b8bd7.pdf
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Recurso quanto à questão 37 – Técnico em radiologia 

INDEFERIDA 

A questão foi elaborada tendo como referencia as orientações do ministério as saúde 

(documento disponível em 

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/curso_atualizacao_mamografias_tecnicos.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/curso_atualizacao_mamografias_tecnicos.pdf).  Onde 

pode-se verificar o descrito abaixo: 

 
Estando portanto correta a alternativa b, conforme o gabarito. 

  

Recurso quanto à questão 34 – Motorista III e Motorista I 

INDEFERIDA 

Na questão observa-se o descrito abaixo: 

 

34. Marcos é motorista da prefeitura municipal de Nova Trento e está descendo a Serra do 

Rio do Rastro (SC) com o seu veículo. Nesta situação Marcos deve: 

a) deixar o veículo em marcha reduzida.  

b) deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente.  

c) deixar o veículo desengatado e utilizar o freio. 

d) utilizar o freio aos poucos e continuamente. 

 

O recurso afirma que a alternativa B também está correta, porém, o que a torna incorreta 

é a palavra “sucessivamente”, que é entendida como sinônimo de continuamente, ou 

ininterruptamente, sendo que esta é uma atitude que o motorista não deve ter, pois provocará 

um desgaste excessivo dos freios. 

Desta forma, pode-se perceber que a única afirmação correta é a letra A, conforme o 

gabarito preliminar. 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/curso_atualizacao_mamografias_tecnicos.pdf


PREFEITURA DE NOVA TRENTO 

CNPJ 82.925.025/0001-60 
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000 

Fone: 48 32673215 

  
Recurso quanto à questão  22 – Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Técnico 

Administrativo e técnico em informática. 

INDEFERIDA 

Inicialmente vale ressaltar que a disciplina de Física faz uso da matemática para a 

descrição de suas leis e teorias, no entanto, para resolver a questão de forma correta se faz 

necessário apenas a utilização de “regra de três” e da “conversão de unidades de medida”, 

(Ambos conteúdos previstos no edital) não sendo portanto necessária a utilização de fórmula, 

nem tão pouco que o candidato tenho conhecimentos mais aprofundados em física. 

 

Recurso quanto á questão 12 – Técnico administrativo e Técnico em Radiologia 

DEFERIDA – Anulada para todos os cargos. 

 

Recurso quanto à questão 02 – Fiscal de Tributos 

INDEFERIDA 

Na questão pode-se observar o enunciado abaixo 

 

2. Observe os gráficos abaixo, que apresentam uma comparação entre a matriz energética 

do Brasil e do Mundo: 

Sobre estes gráficos pode-se afirmar que: 

 

I. A matriz energética brasileira, um conjunto de fontes de energia ofertados no país, é 

das mais limpas do planeta. Quase metade da energia (44,7%) consumida aqui é 

renovável, ou seja, proveniente de recursos capazes de se refazer em um curto 

prazo. 

 

II. Analisando apenas o uso dos combustíveis fósseis (Petróleo e seus derivados, 

carvão e gás natural) é correto afirmar que o Brasil possui uma matriz energética 

mais danosa ao meio ambiente do que o planeta como um todo; 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I está correta; 

b) Apenas a afirmação II está correta; 
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c) As afirmações I e II estão corretas. 

d) As afirmações I e II estão incorretas; 

 

 

Pode-se verificar no enunciado da questão o dizer “Sobre estes gráficos pode-se afirmar 

que”, logo, o candidato deve responder a questão com auxílio dos gráficos. 

A afirmação I está correta, como pode-se verificar no gráfico que trata da matriz 

energética no “Brasil”, onde 44,7% da energia é renovável, sendo que tem como origem a 

energia Hidroelétrica e a biomassa, com são provenientes de recursos capazes de se refazer em 

um curto prazo; 

Por sua vez a afirmação II está incorreta, tendo em vista que o Brasil possui uma matriz 

energética MENOS danosa do que o planeta como um todo. 

Assim, a resposta correta é a letra A, conforme o gabarito preliminar. 

 

 

Recurso quanto à questão 39 – Motorista III 

INDEFERIDO 

Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

39. Observe a imagem abaixo que retrata a maneira de sentar e dirigir do motorista. 

 
Neste contexto assinale a alternativa incorreta. 

a) Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na posição de 9 horas 

e 15 minutos. Assim você enxerga melhor o painel e acessa melhor os comandos do veículo. 

b) Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo e evite apoiar os pés 

nos pedais, quando não os estiver usando; 

c) Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura dos ocupantes do veículo, de 

preferência na altura dos olhos; 

d) Evite dirigir com os braços e as pernas ligeiramente dobrados, assim você estará 

evitando tensões; 

 

Inicialmente vale estacar que a resposta a ser assinalada e a alternativa INCORRETA. 

As alternativas A, B e C apresentam altitudes corretas que o motorista deve desempenhar, 

porem na alternativa D pode-se ler “Evite dirigir com os braços e as pernas ligeiramente 

dobrados”, sendo que na verdade esta é a posição correta que a pessoa deve usar para dirigir, 

sendo assim, esta afirmação é incorreta, estando portanto correto o gabarito preliminar. 
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Recurso quanto à questão 03 – Motorista III e Técnico Administrativo 

INDEFERIDA 

Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

3. Efeito Estufa é um mecanismo natural do planeta Terra para possibilitar a manutenção da 

temperatura numa média de 15ºC, ideal para o equilíbrio de grande parte das formas de 

vida em nosso planeta. Sem o efeito estufa natural, o planeta Terra poderia ficar muito 

frio, inviabilizando o desenvolvimento de grande parte das espécies animais e vegetais. 

Este mecanismo vem sendo intensificado pela ação do homem o que acarreta sérias 

consequências para o meio ambiente. Neste contexto, dentre as alternativas abaixo 

assinale aquela que não é uma consequência do aumento do efeito estufa. 

a) Derretimento das geleiras; 

b) Extinção de espécies vegetais e animais; 

c) Aumento do desmatamento; 

d) Aumento de condições favoráveis para a ocorrência de incêndios em áreas verdes; 

 

O candidato não realizou a interpretação da questão de forma correta, pois no 

questionamento observa-se que: “dentre as alternativas abaixo assinale aquela que não é uma 

consequência do aumento do efeito estufa”. Logo, é possível perceber que a questão trata das 

consequências que são provocadas pelo aumento da temperatura da terra (descritas nas 

alternativas A, B e D), porém o desmatamento não é uma consequência do aquecimento global, 

a informação inversa seria verdadeira, ou seja, que o aquecimento global é uma consequência 

do desmatamento. 

Desta forma está correto o gabarito preliminar. 

 

Recurso quanto à questão 29 – Agente de defesa civil 

INDEFERIDA 

A questão apresenta que a área total da sala é de 44m2, e por sua vez  que cada azulejo 

mede 30 cm de comprimento e 20 cm de largura.  

Assim, temos que a área de um azulejo é de: 

0,3 m x 0,2 m = 0,06 m2 

 

Agora basta dividir a área da sala pela área de um azulejo: 

44m2 dividido por 0,06m2 = 733,33 azulejos, ou seja, aproximadamente 700 azulejos, conforme 

alternativa A do gabarito preliminar. 

 

Recurso quanto à questão 40 – Técnico em Radiologia 

INDEFERIDA 

No recurso impetrado o candidato afirma que a ultrassonografia não é responsabilidade 

de um técnico em radiologia e sim de um médico, e que por este motivo a questão não poderia 

ser cobrada do técnico. 

Vale ressaltar que a banca da ASSCON-PP elabora as suas questões baseadas no 

conteúdo programático do edital, sendo que neste pode-se verificar o descrito no recorte abaixo 
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Assim, pode se verificar que o tema Ultrassonografia está prevista em edital e pode sim 

ser alvo de questionamentos da banca. 

  

 

Recurso quanto à questão 17 – Motorista III e Fonoaudiólogo 

DEFERIDA – Anulada para todos os cargos 

 

Recurso quanto à questão 09 – Técnico administrativo e Turismologo 

INDEFERIDO 

Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

9. O “pré-sal” é uma área de reservas petrolíferas encontrada sob uma profunda camada de 

rocha salina, que forma uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. As 

reservas do pré-sal encontradas no litoral do Brasil são as mais profundas em que já foi 

encontrado petróleo em todo o mundo. Representam também o maior campo petrolífero 

já encontrado em uma profunda região abaixo das camadas de rochas salinas ou 

evaporíticas. Segundo a Petrobrás de 2010 a 2014, a média anual de produção diária do 

pré-sal cresceu quase 12 vezes, avançando de uma média de 42 mil barris por dia em 

2010 para 492 mil barris por dia em 2014. 

Neste contexto, julgue as afirmações abaixo: 

 

I. A “camada pré-sal” está localizada na bacia sedimentar litorânea brasileira, mais 

precisamente, entre os litorais do Espírito Santo e Santa Catarina em uma extensão 

de cerca de 800 quilômetros abrangendo a região de três bacias sedimentares: as 

bacias do Espírito Santo, Campos e Santos. 

 

II. A camada pré-sal recebe este nome por se localizarem abaixo de camadas de sal, 

sendo que o óleo (petróleo) descoberto e explorado pela Petrobrás está localizado 

em camadas de 5 a 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I está correta; 

b) Apenas a afirmação II está correta; 

c) As afirmações I e II são corretas; 

d) As afirmações I e II são incorretas; 

 

O recurso afirma que a alternativa II seria incorreta, tendo em vista que a profundidade da 

camada pré sal fica entre 3500 a 6000 metros.  
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Inicialmente vale ressaltar que a afirmação faz referencia ao óleo (petróleo) descoberto e 

explorado pela Petrobrás, no litoral do Brasil, sendo que no enunciado da questão observa-se: 

“As reservas do pré-sal encontradas no litoral do Brasil são as mais profundas em que já foi 

encontrado petróleo em todo o mundo”, ou seja, o julgamento deve ter como referencia estas 

informações, portanto, partindo de informações da própria Petrobrás, disponíveis em 

http://www.petrobras.com/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/pre-sal/, a profundidade na 

Bacia de Santos (Tupi) é de 7000 metros, conforme pode-se verificar na figura abaixo. 

 
Desta forma estão corretas as afirmações I e II, estando portanto correto o gabarito preliminar. 

 

 

Recurso quanto à questão 30 – Técnico Administrativo 

INDEFERIDO 

Na questão observa-se o enunciado abaixo 

30. Dona Maria foi ao supermercado para comprar os itens da lista de compras abaixo: 

 

Produto Preço 

5 Kg de Arroz R$: 2,97 por Kg 

2 kg de Feijão R$: 4,90 por Kg 

5 kg de Açúcar R$: 1,88 por Kg 

1 vidro de Café R$: 3,55 a unidade 

1 margarina R$: 3,95 a unidade 

Para efetuar o pagamento Dona Maria utilizou uma nota de R$ 100,00 (Cem reais), de quanto foi 

o seu troco? 

a) R$ 17,25 

b) R$ 41,55 

c) R$ 58,45 

d) R$ 82,75 

http://www.petrobras.com/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/pre-sal/
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Calculando: 

5 x 2,97 = 14,85 

2 x 4,90 = 9,80 

5 x 1,88 = 9,40 

1 x 3,55 = 3,55 

1 x 3,95 = 3,95 

Total: 41,55 

Assim, R$ 100,00 – R$ 41,55 = R$ 58,45, conforme o gabarito preliminar. 

 

 

Recurso quanto à questão 32 – Técnico Administrativo 

INDEFERIDO 

Questão n.º 32: Segundo recurso apresentado, a alternativa “b” das alternativas apresentadas na questão 

32, não estaria na Lei Orgânica conforme citava o enunciado da questão. Vejamos o que trata a Lei 

Orgânica no seu Art. 10, item I paragrafo j: 

I - dispor sobre assuntos de Interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as 

seguintes atribuições: 

j) regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente, 

no perímetro urbano: 

Assim, INDEFERIMOS o recurso apresentado. 

 

 

Recurso quanto à questão 31 – Técnico em  Informática 

DEFERIDO 

 

Recurso quanto à questão 38 – Técnico em  Informática 

DEFERIDO 

 

 

Recurso quanto à questão 31 – Fonoaudiólogo 

INDEFERIDO 

Questão n° 31 cargo de Fonoaudiólogo está indeferida.  Pois a questão se refere às linhas descritas nos 

gráficos,  como segue link abaixo: 
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http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462012005000094&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n4/15.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462007000400017&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462012000200003&script=sci_arttext 

 

Recurso quanto à questão 36 – Fonoaudiólogo 

INDEFERIDO 

Questão nº 36 cargo Fonoaudiólogo está indeferida.  Pois a mesma foi elaborada segundo artigos 

científicos. Sendo que a alternativa incorreta refere-se a doenças não emergentes. 

 http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&ex

prSearch=415908&indexSearch=ID 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000500003 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1415-790X2012000200021&script=sci_arttext 

 

Recurso quanto à questão 38 – Fonoaudiólogo 

INDEFERIDO 

Questão n° 38 cargo Fonoaudiólogo está indeferida, a mesma foi elaborada através de artigos científicos, 

conforme links abaixo. 

http://guiadobebe.uol.com.br/teste-da-orelhinha/  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462012000200003&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n4/15.pdf 

 

Recurso quanto à questão 40 – Fonoaudiólogo 

DEFERIDO 

Questão nº 40 cargo Fonoaudiólogo esta deferida 

 

Recurso quanto à questão 38 – Auxiliar de Dentista 

INDEFERIDO 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462012005000094&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n4/15.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462007000400017&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462012000200003&script=sci_arttext
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=415908&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=415908&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=415908&indexSearch=ID
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000500003
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1415-790X2012000200021&script=sci_arttext
http://guiadobebe.uol.com.br/teste-da-orelhinha/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462012000200003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n4/15.pdf
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Questão n° 33 cargo  Auxiliar de Dentista conforme link, a mesma foi elaborada através de artigos 

científicos, conforme links abaixo. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472011000300019 

http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v32n3/19.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342011000600023&script=sci_arttext 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a0f009004745952e9ccedc3fbc4c6735/higienizacao_mao.p

df?MOD=AJPERES 

 

Recurso quanto à questão 34 – Fiscal de Tributos 

INDEFERIDO 

Questão n.º 34: A alternativa D da questão está correta conforme prevê a Constituição Federal de 1988: 

 A Constituição Federal, nos artigos 150, §1º e 148, inciso I, excluem do princípio da anterioridade, os 
seguintes tributos: 

“a) imposto sobre a importação de produtos estrangeiros (CF, art. 150, §1º, art. 153, I); 

b) imposto sobre a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (CF, art. 150, §1º, 
art. 153, II); 

c) imposto sobre produtos industrializados (CF, art. 150, §1º, art. 154, IV); 

d) imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (CF, 
art. 150, §1º, art. 153, V); 

e) imposto extraordinário lançado na iminência ou no caso de guerra externa (CF, art. 150, §1º, art. 154, 
II); 

f) empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou sua iminência (CF, art. 148, I)” 

Dessa maneira, nenhuma outra legislação pode se posicionar contra a Lei Maior (CF). 

 Assim INDEFERIMOS o recurso. 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472011000300019
http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v32n3/19.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342011000600023&script=sci_arttext
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a0f009004745952e9ccedc3fbc4c6735/higienizacao_mao.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a0f009004745952e9ccedc3fbc4c6735/higienizacao_mao.pdf?MOD=AJPERES
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 Recurso quanto à questão 36 – Fiscal de Tributos 

 INDEFERIDO  

Questão n.º 36: Com base na LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980, que dispõe sobre a cobrança 
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. 

Conforme abaixo no § 5º do Art. 2º: 

         Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal.  

        § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:  

        I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de 
um e de outros; 

        II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e 
demais encargos previstos em lei ou contrato; 

        III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

        IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

        V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 

        VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da 
dívida. 

Assim sendo, há desacordo com o CTN, porém o que prevalece é Lei 6830/80 por tratar em específico 
sobre a Dívida Ativa. 
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