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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 18 da Prova Objetiva para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I. 

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 solicitada na 

prova uma questão que não discorre sobre os dispostos no conteúdo programático.  

Por esta razão, fica anulada a questão 18, para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA I, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO 

BÁSICA II – MATEMÁTICA. 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 19 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I. 

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 solicitada na 

prova uma questão que não discorre sobre os dispostos no conteúdo programático.  

Por esta razão, fica anulada a questão 19, para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA I, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO 

BÁSICA II – MATEMÁTICA. 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 21 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I. 

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 solicitada na 

prova uma questão que não discorre sobre os dispostos no conteúdo programático.  

Por esta razão, fica anulada a questão 21, para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA I, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO BÁSICA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE EDUCAÇÂO 

BÁSICA II – MATEMÁTICA. 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 23 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I. 

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 
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epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

A recorrente levanta um questionamento da questão com o seguinte prefácio, “quando se pede para 
analisar e indicar respostas incorretas...”. Segue o enunciado da questão: 

“26. Assinale a alternativa que se refere a uma característica que NÃO está diretamente 
ligada à interdisciplinaridade”. 

A questão não solicita que o candidato assinale a alternativa incorreta, solicita que assinale a 
alternativa que se refere a uma característica que NÃO está diretamente ligada à interdisciplinaridade. 
Dessa forma, o questionamento levantado pela recorrente é improcedente. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 38 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I. 

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. 

A questão se refere ao que estabelece as “Orientações Curriculares do Estado de São Paulo – Língua 
Portuguesa e Matemática – Ciclo I”. Textualmente estabelece: 
“O ensino da Língua Portuguesa nas quatro primeiras séries da escolaridade deve garantir que, no 

decorrer do Ciclo I, os alunos se tornem capazes de: 
• integrar uma comunidade de leitores, compartilham do diferentes práticas culturais de leitura e 

escrita; 
• adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral, considerando o contexto e os 
interlocutores; 
• ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes propósitos e às características 
dos diversos gêneros; 
• escrever diferentes textos, selecionando os gêneros adequados a diferentes situações 
comunicativas, intenções e interlocutores”. 
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