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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 
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 PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a única alternativa correta apresentada é a 
alternativa de letra “d”. De acordo com a alternativa, os itens V, VI, VII e VIII estão corretos, e de 

fato, estão. Como não foi indicada exclusividade dos itens que estão corretos na alternativa de 
letra “d”, nada pode ser concluído, a partir da alternativa em pauta, sobre os itens I, II, III e IV, 
desta forma, poderiam estar corretos ou incorretos e não alteraria a veracidade da alternativa 
apresentada como correta. 
 
Por esta razão, a alternativa divulgada como correta para a questão de número 11 será mantida. 
 

Segue anexa a questão de número 11. 
 
11. O Art. 206 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece:  
“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III – utilização de idéias e de concepções pedagógicas oficiais, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal.” 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão corretos. 
b) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão incorretos. 
c) Os itens I, II, III, IV estão corretos. 

d) Os itens V, VI, VII e VIII estão corretos. 
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