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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 19 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 segundo a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva a alternativa “a” está incorreta. A transversalidade da educação 
especial deve ser garantida desde a educação infantil até a educação superior e não até o ensino 
médio como diz a alternativa. 
 
“IV – Objetivo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o 
acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas 
de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: 
• Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; 
• Atendimento educacional especializado; 
• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
• Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 
educação para a inclusão escolar; 
• Participação da família e da comunidade; 
• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na 
comunicação e informação; e 
• Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.” 
 
Veja: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 21 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 bem fundamentada nos 
conceitos artísticos contemporâneos.  
 
“ELEMENTOS RELACIONAIS –  
Os elementos relacionais são exatamente os que governam a localização e inter-relação das formas 
em uma composição. Alguns parecem ser percebidos, como: direção e posição, e outros apenas 
são para serem sentidos, como: espaço e profundidade. “ 
 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
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Veja: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/_uploads/documentos-pessoais/documento-
pessoal_314.pdf 
 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 22 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 bem fundamentada nos 
conceitos artísticos contemporâneos. 
 
“Música tradicional ou étnica 
É a música de raiz, feita pelo povo, normalmente com caráter de ritual. Esse tipo de música 
mantém-se há séculos da mesma forma, refletindo as crenças e a vida dos povos. Fazendo parte 
desse gênero, citamos a indígena, a de tribos africanas, a dos aborígenes australianos, entre 
outras.” 

http://www.diaadia.pr.gov.br/nre/irati/arquivos/File/equipe_de_ensino/apostila_musica.pdf 

 

 
 

Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2015. 
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