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CONCURSO PUBLICO 02/2015 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO QUANTO Á QUESTÃO 10 – Professor de Geografia 

INDEFERIDA 

Nas instruções apresentadas pela empresa ASSCON-PP no caderno de provas vale destacar: 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 

4 alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

5. Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e 

assine o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, 

que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do 

cartão resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será 

substituído em caso de erro do candidato; 

 

Desta forma a empresa não pode anular questões devido ao erro de preenchimento do 

cartão por parte do candidato. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 09 – Professor de ciências 

INDEFERIDO 

No recurso o candidato afirma que o melanoma não é hereditário, no entanto, conforme o 

site http://www.sbd.org.br/doencas/cancer-da-pele/, “A hereditariedade desempenha um papel 

central no desenvolvimento do melanoma.”, estando portanto correta a afirmação II e o gabarito 

preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 03 

DEFERIDA – ANULADA PARA TODOS OS CARGOS 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – PROFESSOR DE CIENCIAS – PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA – ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

INDEFERIDA 

Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

27. Maria Eduarda é aluna do 9º ano do ensino fundamental da escola municipal de Xaxim, ela 

frequente regularmente as aulas, porém apresenta transtornos globais do desenvolvimento, o que 

dificulta a sua aprendizagem. Ao final do ano letivo foi possível perceber que Maria Eduarda, em 

virtude da sua deficiência, não atingiu o nível exigido para a sua aprovação. Neste contexto, tendo 

como referencia o artigo 59 da LDB, a escola deve garantir a Maria Eduarda: 

a) Aceleração para concluir em menor tempo; 

b) Atendimento especializado no contra turno; 

c) Recursos educativos específicos para atender às suas necessidades; 

d) Terminalidade específica; 

 

Inicialmente vale ressaltar que para responder a questão de forma correta o candidato deve 

estar atento ao contexto apresentado pela questão, pois, trata especificamente do artigo 59 da LDB 

(recorte abaixo), e o mais importante, na descrição da questão observa-se “Ao final do ano letivo foi 

possível perceber que Maria Eduarda, em virtude da sua deficiência, não atingiu o nível exigido 

para a sua aprovação”. 

http://www.sbd.org.br/doencas/cancer-da-pele/
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Fazendo a análise do contexto pode-se observar que somente a alternativa D está correta, 

pois a alternativa C (Recursos educativos específicos para atender às suas necessidades), só seria 

viável se ainda tivesse trabalho a ser realizado com este aluno, porem fica evidente no enunciado 

da questão que se trata do final do ano letivo, e que a aluna não atingiu o nível exigido para a sua 

aprovação. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – PROFESSOR DE CIENCIAS 

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se o enunciado abaixo 

 

31. As infecções por helmintos e enteroprotozoários estão entre os mais frequentes agravos 

infecciosos do mundo. Estima-se que o número de infectados seja de aproximadamente 3,5 

bilhões de pessoas, das quais 450 milhões, a maior parte crianças, estejam doentes. Neste 

contexto, a doença parasitária adquirida através da ingestão de alimentos contaminados 

(com ovos de Taeniasolium), principalmente carne de porco crua ou mal passada é a: 

a) Cisticercose; 

b) Esquistossomose; 

c) Teníase; 

d) Ascaridíase; 

 

Tendo como referencia o texto da DIVE (Diretoria de Vigilância Epidemeológica) de Santa 

Catarina, disponível em:  
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http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/publicacoes/Teniase_X_Cisticercose.pdf; 

observa-se o recorte de texto abaixo: 

 
Observe que a questão deixa claro que a doença em questão trata de alimentos 

contaminados com os ovos da tênia, sendo portanto a doença a Cisticercose, conforme o gabarito 

oficial. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 02 – PROFESSOR ANOS INICIAIS 

INDEFERIDA 

A questão solicita que julgue as afirmações no contexto de crise, sendo assim o item II da 

questão está no tempo presente pois a publicação da Empiricus foi em setembro de 2015, sendo 

assim estamos vivenciando no tempo presente a crise econômica e a cotação das moedas citadas 

tiveram  aumentos consideráveis ao longo do corrente ano, portanto permanece a alternativa D 

como correta pois as três afirmações mencionam o contexto de crise. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 

INDEFERIDA 

Entendemos que o erro ortográfico que se apresenta no texto da questão (“de corrente” ao 

invés de decorrente”) não interfere na resposta da mesma, pois para o julgamento correto por parte 

do candidato se faz necessário um conhecimento mais amplo sobre os tipos de avaliação. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 06 – ASSISTENTE TECNICO PEDAGÓGICO 

INDEFERIDA 

Inicialmente vale ressaltar que as questões são elaboradas de acordo com o edital do 

concurso publico (onde observa-se, por exemplo, Política, Economia, Contexto internacional; 

História e atualidades relativas ao Mundo, ao País, ao Estado de Santa Catarina e ao Município de 

Xaxim), entendemos portanto, que a questão está prevista no edital, bem como, a reportagem 

utilizado é do dia 23 de outubro de 2015, sendo portanto sim “atual”, tendo em vista que a nobre 

candidata afirma que o caso do mensalão não é mais uma “atualidade”. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – ASSISTENTE TECNICO PEDAGOGICO 

INDEFERIDA 

Vale ressaltar que se faz necessário levar em consideração os pesos de cada avaliação, 

então temos: 

Atividade Nota Peso 

 Tarefas de casa 8,5 2 

 Prova 5,5 5 

 Trabalho sobre meio ambiente 7,0 3 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/publicacoes/Teniase_X_Cisticercose.pdf
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 (8,5 X 2) + (5,5 X 5) + (7,0 X 3) = 17 + 27,5 + 21 = 65,5/10 = 6,55  

Como o gabarito trabalha com apenas uma casa decimal pós a vírgula, temos como 

resposta, 6,5, conforme o gabarito. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20 – ASSISTENTE TECNICO PEDAGÓGICO 

INDEFERIDA 

 Temos inicialmente que perceber o que é solicitado ao candidato: 

“ após o lançamento de um dado, qual é a probabilidade, aproximadamente, de ocorrência de um 

número ímpar maior que três? 

A única possibilidade é o número 5, assim temos uma em 6, ou seja, 1/6: 0,1666666 x 100 = 

16,6%, ou seja, aproximadamente 17%, conforme o gabarito. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26  

DEFERIDA – anulada para todos os cargos 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 38 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

INDEFERIDA 

No recurso impetrado o candidato afirma que a questão I é falsa pois apresenta a Educação 

Física como uma disciplina que trata do conhecimento denominado de cultura corporal, o qual tem 

como temas, o jogo, a ginástica, o esporte e a dança, sendo que segundo o candidato SÃO TEMAS 

DA CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO:"JOGOS, DANÇAS, LUTAS, EXERCÍCIOS 

GINÁSTICOS, ESPORTE, MALABARISMO, CONTORCIONISMO, MÍMICA, E OUTROS.", 

concordamos com esta avaliação, porém, é evidente na questão que o tema de julgamento por 

parte da candidato não é o conceito, ou tão pouco os temas presentes no conceito de cultura 

corporal, mas sim, um entendimento da abordagem crítico-superadora da educação física, sendo 

importante que o candidato tenha o entendimento de que a teoria Crítico-superadora trabalha com 

o conceito de cultura corporal, que se opõe portanto ao conceito de aptidão física enquanto objetivo 

final da disciplina.  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 08 – ANOS INICIAS E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 

INDEFERIDA 

A América Central Insular é a porção da América Central que se encontra dividida entre 

diversas ilhas. É composta pelos seguintes países: Bahamas, Cuba, Haiti, Jamaica e República 

Dominicana. E ainda pode ser dividida em Grandes Antilhas, que são as grandes ilhas do Mar do 

Caribe, e Pequenas Antilhas, que são as ilhas caribenhas menores. Conforme informações 

disponíveis em: 

 http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1530&evento=5;  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 11 

DEFERIDA – ANULADA PARA TODOS OS CARGOS 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 12 E 14 - ANOS INICIAS 

INDEFERIDA 

Em ambos os casos o que se pode observar com os recursos impetrados pelos candidatos 

foi a falta de uma correta interpretação de texto, nesta perspectiva, tendo como referencia o texto 

disponível em: http://www.posugf.com.br/noticias/todas/1931-a-importancia-da-interpretacao-

textual, é importante salientar que a interpretação textual permite a compreensão de todo e 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1530&evento=5
http://www.posugf.com.br/noticias/todas/1931-a-importancia-da-interpretacao-textual
http://www.posugf.com.br/noticias/todas/1931-a-importancia-da-interpretacao-textual
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qualquer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua essência e ideia principal. Trata-se 

de uma competência imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos. Para que a 

interpretação ocorra de forma satisfatória é necessário que esteja atrelada a outros elementos 

como: 

- Praticar a leitura com regularidade que proporciona o enriquecimento do vocabulário; 

- Dominar as estruturas lingüísticas; 

- Compreender relações semânticas. 

Vale ressaltar ainda que charge ou cartum também são considerados como texto e, nesse 

sentido, pode ser lida por qualquer um de nós. Trata-se de um tipo de texto muito importante na 

mídia atual. 

 


