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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 03 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. 

O livro “MEMÓRIA E INVENÇÃO NA POESIA DE MANUEL BANDEIRA”, escrito por Maria Célia 
da Silva, é uma dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos 

Literários, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação do Prof. Dr. 
Osvaldo Copertino Duarte, para obtenção do Título de Mestra em Estudos Literários. Este 
livro possui uma análise minuciosa sobre o poema “Anel de Vidro”, e discorre: 

“No poema ―O anel de vidro há uma incursão na cantiga de roda da tradição oral ―Ciranda, 
cirandinha, presente na memória coletiva e utilizada como aporte lírico no poema. Ela gera uma nova 

voz, isto é, cria-se um objeto original, dotado de significado novo. ―O anel de vidro reporta-nos 
primeiramente à simbologia do termo anel. De acordo com o Dicionário de símbolos ―O anel serve 

essencialmente para indicar um elo, para vincular. Assim ele aparece como o signo de uma aliança, de 
um voto, de uma comunidade, de um destino associado (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p.53). O 
anel símbolo de elo possui caráter ambivalente, pois ao mesmo tempo em que une destinos, isola 
esses destinos dos demais, estabelecendo o paradoxo do que une apartando. O anel do poema tem 
uma predicação: é de vidro, compreende uma substância sólida, transparente, bonita, porém frágil. 
O poema encerra o tema do amor que não espera correspondência, ama unilateralmente movido 
apenas pela pureza de seu sentimento.” (SILVA, 2014, p. 33) 

“O sujeito lírico aparenta distanciamento da entidade poética (tu) já que o pronome demonstrativo 
―aquele (em ―aquele pequenino anel que tu me deste) tem caráter de distância e não de 
proximidade, refere-se a algo rememorado. Intensifica-se ainda mais a sensação de tempo remoto 
através dos verbos no pretérito perfeito do indicativo: ―quebrou, ―acabou, ―foi, ―aniquilou, ―amou 
e ―guardei” (SILVA, 2014, p. 36) 

“O anel é de vidro não de brilhantes, logo não é uma joia verdadeira, é só uma imitação. Aparenta ser 
um adereço valioso, mas não é, talvez seja somente uma ilusão ou um amor não correspondido. 
Assim, “O anel de vidro é a metáfora do amor não correspondido e dos amores impossíveis.” (SILVA, 
2014, p. 36) 

Segue uma análise das alternativas fundamentado nos trechos apresentados acimas: 

“Desta forma, o poema sugere: 
a) que o sujeito lírico apresenta uma aproximação da entidade poética (tu). 

 - Pronome aquele ‘em aquele pequenino anel que tu me deste’ sugere distanciamento. 
b) que um amor bilateral foi aniquilado pelo tempo. 
 - O anel de vidro é a metáfora do amor não correspondido. 
c) um amor unilateral que parte do eu lírico. 
 - Ama unilateralmente movido apenas pela pureza de seu sentimento 

d) um amor possível baseado num elo frágil. 
 - O anel de vidro é uma metáfora dos amores impossíveis. 

e) um amor concreto associado a translucidez do vidro. 
 - O anel de vidro sugere um amor frágil.” 
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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 19 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 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 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 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 26 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 questão está 

formulada incorretamente. 

Por esta razão fica anulada a questão 26 para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB 

II – MATEMÁTICA. 
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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. 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Barrinha, 18 de janeiro de 2016. 
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