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CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

 

Inicialmente vale ressaltar que a banca de elaboração de questões da empresa ASSCON-PP é composta por 

profissionais da área da educação e demais áreas, todos graduados, pós graduados e muitos com título de 

mestrado e doutorado, 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 específico, o que ocorre é a utilização da mesma linha de raciocínio destes 

profissionais, e que por vezes pode se assemelhar em vários aspectos, tendo em vista a existência de uma 

quantidade imensa de conhecimentos considerados comuns, acessíveis e dominados pelo público em geral ou 

nas áreas de estudo específico. A alegação de plágio da candidata é contestada veementemente, onde com 

certeza semelhanças entre questões podem ocorrer. Plágio se trata de cópia fiel. 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 e entre outros 

(http://www.colegio24horas.com.br/ogloboeducacao2006/abrirpdfdc.asp?p=090Biologia&s=3&a=td0002_w7

2q_20060101000000.pdf http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-

sobre-osmose.htm http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-

osmose.htm#resposta-2557), 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. 

 

No prazo recursal foi identificado pelos candidatos, e pela equipe da ASSCONPP, uma INVERSÃO 

ENTRE OS GABARITOS DOS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E DE PROFESSOR DE 

INFORMÁTICA, das questões 31 até a questão 40. Por tanto, estas questões tiveram suas respostas alteradas. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 10 – CARGO DE BIÓLOGO 

INDEFERIDA 

 

No enunciado da questão observa-se: 

 

10. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é acentuada pelo mesmo motivo que “imundície”: 

a) Vi ontem um bicho na imundície do pátio; 

b) O bicho, meu Deus, era um homem sem máscara; 

c) O homem que catava lixo era miúdo; 

d) Não era um gato, não era um rato, era um órfão. 

 

Conforme afirma o recurso impetrado pelo candidato, Palavras como IMUNDÍCIE são paroxítonas 

terminadas em ditongo crescente. Exatamente por isso (devido à elasticidade dos ditongos crescentes na 

pronúncia), a sílaba final pode, numa pronúncia escandida, ser dividida em duas (/i-mun- dí-ci-e/), o que 

transforma palavras desse tipo, na fala, em proparoxítonas. Alguns autores, inclusive, para assinalar o fato, 

http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-osmose.htm#resposta-2557
http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-osmose.htm#resposta-2557
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dizem que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser chamadas de proparoxítonas 

eventuais, relativas ou acidentais.  

Vale destacar que todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente: recebem o 

acento agudo as que têm na antepenúltima sílaba as vogais a, e, o abertas ou i, u; e levam acento circunflexo 

as em que figuram na sílaba predominante as vogais e, o fechadas ou a, e, o seguidas de m ou n: árabe, 

exército, gótico, límpido, louvaríamos, público, devêssemos, fôlego, lâmina, lâmpada, fêmures, pêndula, 

quilômetro, recôndito, etc.   

Mais importante ainda é perceber que incluem-se neste preceito os vocábulos terminados em 

encontros vocálicos que podem ser pronunciados como ditongos crescentes: área, espontâneo, ignorância, 

imundície, lírio, mágoa, régua, tênue, pátio, vácuo, etc 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 11 – CARGO DE BIÓLOGO 

INDEFERIDA 

No recurso impetrado o candidato acusa a ASSCONPP de ter cometido plágio na elaboração desta questão. 

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.  

 Destacamos ainda que a questão foi elaborada tendo como referencia o poema “ O BICHO” de 

Manuel Bandeira, texto comum no cotidiano escolar e também em outros níveis acadêmicos (entendida pela 

banca como caso de conhecimento comum), onde com certeza semelhança com outras 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. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 22 – CARGO DE BIÓLOGO 

ALTERAR GABARTO PARA ALTERNATIVA B 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – CARGO DE BIÓLOGO 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29 – CARGO DE BIÓLOGO 

INDEFERIDO – QUESTÕES ELABORADAS DE ACORDO COM LIVRO: BIOLOGIA, VOLUME ÚNICO DE JOSÉ LUIS 

SOARES, PELA EDITORA SCIPIONE. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – CARGO DE BIÓLOGO 

ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA D 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 32 – CARGO DE BIÓLOGO 
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INDEFERIDO – QUESTÕES ELABORADAS DE ACORDO COM LIVRO: BIOLOGIA, VOLUME ÚNICO DE JOSÉ LUIS 

SOARES, PELA EDITORA SCIPIONE. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34 – CARGO DE BIÓLOGO 

INDEFERIDO – QUESTÕES ELABORADAS DE ACORDO COM LIVRO: BIOLOGIA, VOLUME ÚNICO DE JOSÉ LUIS 

SOARES, PELA EDITORA SCIPIONE. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 35 – CARGO DE BIÓLOGO 

ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA A 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – CARGO DE BIÓLOGO 

INDEFERIDO – QUESTÕES ELABORADAS DE ACORDO COM LIVRO: BIOLOGIA, VOLUME ÚNICO DE JOSÉ LUIS 

SOARES, PELA EDITORA SCIPIONE. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – CARGO DE TESOUREIRO 

INDEFERIDA 

A questão apresenta sim o número total de alunos, pois no enunciado observa-se a seguinte descrição: 

17. Na escola municipal de Teutônia são servidos dois tipos de sucos na hora do recreio. Sabe-se que dos 420 

alunos da escola (TOTAL DE ALUNOS), 205 gostam do suco de laranja, 185 gostam a do suco de uva e 65 não 

gostam de nenhum dos dois sucos. Neste contexto, quantos alunos gostam dos dois tipos de suco? 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20 – CARGO DE TESOUREIRO 

INDEFERIDA 

13h35min + 24min (0,4H X 60) + 18min = 13h77min, ou seja, 

14h17min, alternativa B conforme o gabarito preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – CARGO DE TESOUREIRO 

INDEFERIDA 

Vejamos a definição de Custo e Despesa: 

Custo: De acordo com a NPC 2 do IBRACON, “Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários 

para a aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua 

condição e localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos na sua aquisição ou 

produção, de modo a colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, utilizados na 

elaboração de produtos ou na prestação de serviços que façam parte do objeto social da entidade, 

ou realizados de qualquer outra forma.” 

Desta forma, custo é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. 
Exemplos: matéria prima, energia aplicada na produção de bens, salários e encargos do pessoal da 
produção. 

Despesa: Valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem 

como aos esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos. Exemplos: Materiais 

de escritório, Salários da administração. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – CARGO DE TESOUREIRO 

INDEFERIDA 
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Senão vejamos: Indireto é o custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou 

função de custo no momento de sua ocorrência. Os custos indiretos são apropriados aos portadores 

finais mediante o emprego de critérios pré-determinados e vinculados a causas correlatas, como 

mão-de-obra indireta, rateada por horas/homem da mão de obra direta, gastos com energia, com 

base em horas/máquinas utilizadas, etc. 

Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/custos_direitos.htm 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29 – CARGO DE TESOUREIRO 

INDEFERIDA 

 
Vejamos um dentre tantos sites que tratam sobre o assunto. Ainda relembrando o enunciado... Ainda 
sobre o Microsoft Excel, qual das alternativas abaixo, determina se o conteúdo ficará junto à lateral 
esquerda ou direita da célula, ou, ainda, no centro... 

Alinhamentos horizontais 

 Geral - O editor decide o que fazer com o que foi digitado. Se for número alinha a direita, se for texto 

alinha a esquerda. 

 Esquerda - Alinha todo o conteúdo da célula a esquerda. 

 Centro - Alinha todo o conteúdo da célula no centro. 

 Direita - Alinha todo o conteúdo da célula a direita. 

 Preencher - Completa os espaços em branco da célula repetindo quantas vezes forem necessárias o que 

está digitado. 

 Justificar - Termina o conteúdo exatamente a direita da célula aumentando os espaços entre as palavras. 

EXEMPLO 

Alinhamento Dado Exibição 

Geral texto texto 

Geral 123 123 

Esquerda texto texto 

Centro texto texto 

Direita texto texto 

Preencher # ############################# 

Justificar texto mais texto texto                       mais                        texto 

Alinhamentos Verticais 

 Superior - Alinha na parte de cima da célula. 

 Centro - Alinha ao meio da célula. 

 Inferior - Alinha na parte de baixo da célula. 

Fonte: http://www.tiexpert.net/office/excel/alinhamento.php 
 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – CARGO DE TESOUREIRO 

INDEFERIDA 

 
A alternativa (a) da questão 36 está correta, pois o documento que comprova a não existência de 
débitos tributários municipais é uma Certidão Negativa. Em nenhum momento a questão menciona 
em licitação. 
 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 38 – CARGO DE TESOUREIRO 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/custos_direitos.htm
http://www.tiexpert.net/office/excel/alinhamento.php
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DEFERIDA 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 39 – CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – CARGO DE FISCAL 

INDEFERIDA 

O conteúdo programático cita: "Legislação Federal, Estadual e Municipal referente a realização de 

obras" e "acessibilidade predial e em vias urbanas", sendo que a legislação federal pertinente ao 

assunto solicita que sejam seguidos os preceitos das normas técnicas de acessibilidade da ABNT 

vigentes, ou seja, para este caso a NBR 90502015. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – CARGO DE FISCAL 

INDEFERIDA 

O conteúdo programático cita: "Legislação Federal, Estadual e Municipal referente a realização de 

obras" e "acessibilidade predial e em vias urbanas", sendo que a legislação federal pertinente ao 

assunto solicita que sejam seguidos os preceitos das normas técnicas de acessibilidade da ABNT 

vigentes, ou seja, para este caso a NBR 90502015. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26 – CARGO DE FISCAL 

INDEFERIDA 

O conteúdo programático cita "instalações prediais", ou seja, permite questões que englobam todos 
os sistemas de intalações prediais, como água fria, água quente,  esgoto sanitário, telefonia etc. Para 
a questão citada, observa-se,  a NBR 5626 que estabelece exigências e recomendações relativas ao 
projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. Assim sendo, indefere-se o 
pedido de anulação. 
 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33– CARGO DE FISCAL 

INDEFERIDA 

A resposta correta da questão 33 é a Letra D (Febre Amarela), conforme gabarito, devido apresentar 

o seguinte sintoma: pode ocorrer vômito negro característico, que indica hemorragia interna. 
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 16 – MÉDICO VETERINÁRIO 

INDEFERIDA 

Segundo o recurso, não poderia ser realizado o arredondamento do resultado final, no entanto, é importante 

que o candidato observe que no enunciado da questão está descrito: “De quantos por cento, 

aproximadamente, foi o desconto?”  

Desta forma é possível sim efetuar o arredondamento e mantém-se como correta a alternativa D, conforme o 

gabarito preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – CARGO DE OPERÁRIO 

INDEFERIDA 

Na questão, além da correta grafia tem-se o objetivo de identificar se o operário conhece as máquinas das 

quais fará uso no seu dia-a-dia. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – CARGO DE OPERARIO 

INDEFERIDA 

A imagem que estava na questão 36 pertencia à questão 37, porém, não influi na resposta da mesma. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 - CARGO DE OPERÁRIO 

DEFERIDA – ANULADA PARA OS CARGOS DE OPERARIO, OPERARIO ESPECIALIZADO PEDREIRO, OPERARIO 

ESPECIALIZADO INSTALADOR HIDRÁULICO. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 15 – CARGO DE OPERÁRIO 

INDEFERIDA 

13h35min + 24min (0,4H X 60) + 18min = 13h77min, ou seja, 

14h17min, alternativa B conforme o gabarito preliminar. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 11 – CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS 

INDEFERIDA 

A questão tinha como enunciado: 

Leia e depois responda às questões 11 e 12: 

 
 

11. Feita a análise do contexto, no segundo quadradinho da tirinha acima, a personagem Mônica mostra: 
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a) Insatisfação 

b) Tristeza 

c) Empolgação 

d) Indiferença 

 

O recurso impetrado afirma que a tira não apresenta três quadros, pois bem, observe a imagem abaixo: 

 
Logo, podemos verificar que no segundo quadradinho a personagem de Monica está empolgada, estando 

desta forma correta a alternativa C, conforme o gabarito preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

INDEFERIDO – Questões elaboradas através de compendio de inspeção de carnes, por Horace Thornton 

página, capítulo VIII, doenças bacterianas e viroses dos animais de açougue, página 243. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 22 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA D 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

INDEFERIDO – Questões elaboradas através de compendio de inspeção de carnes, por Horace Thornton 

página, capítulo VIII, doenças bacterianas e viroses dos animais de açougue, página 249. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA D 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 28 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA A 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 
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ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA B 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 38 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

DEFERIDA  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 39 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

DEFERIDA – Pelo Princípio da Igualdade de acesso a informação. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO 

DEFERIDA – Pelo princípio da igualdade de acesso a informação. 

 

 

 

 

 


