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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 13 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA ÁREA ESPECÍFICA ARTES PLÁSTICAS. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está correta e fundamentada de acordo 
com Estatuto da Criança e do Adolescente 

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
desta forma, um individuo que possui idade inferior a 12 anos (até onze anos, 11 meses e 29 dias) 
é considerado criança. Ou seja, a partir dos 12 anos de idade é considerado adolescente. 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 16 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA ÁREA ESPECÍFICA ARTES PLÁSTICAS. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMROVIDO, posto que o enunciado faz referência à alternativa incorreta 
(“Sobre o papel da escola na Pedagogia Tradicional, qual afirmativa está INCORRETA?”). Assim, 
como a alternativa da letra “b” é a única que apresenta informação divergente à Pedagogia 
Tradicional, é a alternativa que responde a pergunta corretamente. 

“3.1 Pedagogia Tradicional 
Nesta tendência pedagógica, o papel da escola está intimamente ligado com a reprodução de 
conhecimentos. Esses, por sua vez, devem preparar o aluno para uma futura posição na sociedade 
(LIBÂNEO, 2006). A relação de aprendizagem entre professor e aluno acontece com muita 
autoridade, pois o professor, ocupando um lugar de ápice, possui em suas colocações o que 
realmente é verdadeiro. Assim o aluno nada sabe e sua capacidade está atrelada ao que o 
professor discorreu. As atividades são feitas individualmente (a maioria delas simples reproduções 
do conteúdo repassado) não ocorrendo interação entre alunos e alunos e entre alunos e 
professores. De acordo com a pedagogia tradicional o professor se limita apenas a transmitir o 
conhecimento, tornando-se assim a autoridade do saber. O relacionamento do professor com o 
aluno é descrito por Libâneo como:  

Predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos e 

impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor 
transmite o conteúdo como verdade a ser absorvida; em conseqüência, a disciplina 

imposta é o meio mais eficaz de assegurar a atenção e o silêncio (LIBÂNEO, 2006, 
p. 24) “ 

Leia: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/qMP2rpp.pdf 
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