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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 da Prova Objetiva para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – MATEMÁTICA. 

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. 

Na comparação do artigo 206 da constituição de 1998 com a questão referida, observa-se que 
somente o item III da questão está incorreta. A partir deste prefácio, segue a análise das alternativas. 

“Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão corretos. 
 - Alternativa incorreta, pois inclui o item III. 
b) Todos os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão incorretos. 
 - Alternativa incorreta, pois inclui o item III. 

c) Os itens I, II, III, IV estão corretos. 
 - Alternativa incorreta, pois inclui o item III. 

d) Os itens III, V, VI, VII e VIII estão corretos. 
 - Alternativa incorreta, pois inclui o item III. 
e) Os itens V, VI, VII e VIII estão corretos. 

- Alternativa correta, de fato os itens V, VI, VII e VIII estão corretos. É importante ressaltar 
que nenhum adverbio de exclusão foi utilizado na alternativa (por exemplo: somente), assim, ao dizer 
que os itens V, VI, VII e VIII estão corretas, absolutamente nada está sendo dito sobre os itens I, II, 
III e IV. Observando dois argumentos de um tema, A e B, dizer que A é correto não é equivalente a 

dizer que B é incorreto.” 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 18 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – MATEMÁTICA. 

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 32 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – MATEMÁTICA. 

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 a foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “a”, quando deveria ser a letra “c” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA, o 
gabarito da questão 32 para a alternativa de letra “c”. 
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 36 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – MATEMÁTICA. 

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. 

Representação segundo o dicionário consiste em uma imagem, desenho ou pintura que representa um 

fato, uma pessoa ou um objeto; figura; reprodução; consiste também no ato ou efeito de representar. 
Exemplo: um vaso pintado por dois pintores diferentes, são evidentemente, diferentes representações 

de um mesmo objeto, e não diferentes objetos de uma mesma representação. 

O objeto tratado na alternativa é um valor numérico, sendo assim as razões apresentadas são 
claramente diferentes representações deste mesmo valor numérico, o que já torna a alternativa 
incorreta, caso contrário, seriam a mesma razão. 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 38 da Prova Objetiva para o cargo de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – MATEMÁTICA. 

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 as alternativas “a” e 

“c” possuem o mesmo texto. 

Por esta razão fica anulada a questão 38 para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB 

II – MATEMÁTICA. 
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