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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 05 da Prova Objetiva para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTE. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 30 de 02 de 

novembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 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. 

No contexto do poema há apenas um enriquecimento da sonoridade pela inserção da palavra “se” 
antes do verbo cruzar, portanto, a frase seria: “e de outros galos que com muitos outros galos cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo”. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 32 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTE. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 30 de 02 de 

novembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 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 PROVIDO, posto que por erro material, foi divulgada como 

alternativa correta a letra “e”, quando deveria ser a letra “d”. 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – ARTE, o gabarito 
da questão 32 para alternativa de letra “d”. 

“Uma das múltiplas redes de relações que se formam em sociedade está na própria dança, por ser 
linguagem artística: a dança não é ‘reflexo’ ou ‘espelho’ da sociedade, ela é linguagem, uma forma de 
ação sobre o mundo” (MARQUES, 2010, p. 138) 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Barrinha, 18 de janeiro de 2016. 
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