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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 03 da Prova Objetiva para o cargo de 
PEB II – PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTES. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que a alternativa correta é a 
letra “b” por se tratar de Coordenativa Aditiva. 
 

Por esta razão, fica alterado o Gabarito Oficial da questão número 03 divulgado em 02 de 
dezembro de 2014 para alternativa “b”, para os cargos de PEB II – Professor de Inglês, 
Educador Infantil, PEB I – professor Ensino Fundamental, Professor Auxiliar, PEB II Professor 
de Artes,  
 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 09 da Prova Objetiva para o cargo de 

PEB II – PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTES. 
 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 

em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, uma vez que a inserção da 
palavra ‘respectivamente’ não altera a resposta. Apenas uma das alternativas apresenta uma 
(1) oração subordinada causal adverbial e uma (1) oração subordinada adverbial explicativa, 
desta forma, a ordem que fossem dispostas não alteraria a resposta correta para a questão, 
portanto a resposta está correta. 

 
 

 
Artur Nogueira, 10 de dezembro de 2014. 

 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
VALDEMIR CAUSO 


