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CONCURSO PÚBLICO 02/2015 
 

 
Recurso Administrativo nº.  3057/2015 
 
Recorrente: SIMONI APARECIDA ROSA PORFIRO 
           RG Nº. 19.252.305-3 
                    Inscrição Nº. 88977 

 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 18 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, 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 DAS INSCRIÇÕES 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 questão está 
fundamentada corretamente. 
 
Veja: INTERDISCIPLINARIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR – Andréia Bonatto, Caroline Ramos 
Barros & outros... 

 
“A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma de trabalhar em 
sala de aula, no qual se propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. É 
compreender, entender as partes de ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, 
unindo-se para transpor algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar 
o pensar fragmentado. É a busca constante de investigação, na tentativa de superação do 

saber”. 

 
“A interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber 
diretamente útil e utilizável para resolver às questões e aos problemas sociais contemporâneos 
(Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília: MEC, 2002, p. 34)”. 
 
“(...) É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode 

ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse 
sentido ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção 
de mais de um olhar, talvez vários. Explicação, compreensão, intervenção são processos que 
requerem um conhecimento que vai além da descrição da realidade mobiliza competências 
cognitivas para deduzir, tirar inferências ou fazer previsões a partir do fato observado 
(Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília: MEC, 2002, p. 88 e 89)”. 

 
Portanto, a interdisciplinaridade “não relaciona os conteúdos à realidade social”, mas utiliza o 
saber interdisciplinar para propor soluções às questões sociais. 

 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. 
 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, 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 DAS INSCRIÇÕES 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 questão está 

fundamentada corretamente. 

Veja: O Adulto, a Criança e a Brincadeira – Elizabeth Tunes, Gabriela Tunes – Universidade de 

Brasília. 
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“Assim, o interesse da criança pelos objetos passa, necessariamente, pelo adulto. Não é de se 

estranhar, pois, que brincadeiras antigas venham deixando de interessar às crianças: tais 
brincadeiras simplesmente deixaram, também, de pertencer ao mundo dos adultos”. 
 
“É falsa a ideia amplamente difundida de que a criança tem uma necessidade intrínseca e 
natural de brincar, bastando para tanto que tenha brinquedo”. 

 

 
 

Holambra, 13 de agosto de 2015. 
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