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Avaliação do Recurso protocolado em 21/12/2015 

A banca examinadora avaliou o recurso interposto por Ernesto José 

de Souza em relação às questões de número 06, 21, 24 e 38 do Concurso 

Público nº 01/2015 da Prefeitura Municipal de Álvares Machado para o cargo 

de Professor de Educação Básica II – Artes realizado em 13/12/2015. 

 Em relação à questão de número 06, a justificativa do candidato não 

está coerente, pois não se trata da Trilogia Indianista, mas sim em qual livro foi 

baseado a ópera de Antonio Carlos Gomes, compositor romântico brasileiro 

muito conhecido por suas óperas, e que faz parte do Currículo de Arte quando 

nos referimos à Música. Na bibliografia consta o item 17- Música nos 

Conhecimentos Específicos para o Professor de Artes. Portanto, esta questão 

está de acordo com a bibliografia indicada. 

Em relação à questão de número 21, constatou-se que a justificativa 

do recurso está coerente, levando-se a considerar todas as afirmações como 

corretas, sendo assim deve-se considerar como alternativa correta à letra 

“A”. 

Em relação à questão de número 24, constatou-se que a justificativa 

do recurso não está coerente, pois o artigo 2º das Diretrizes Curriculares 

Gerais para a Educação Básica (CNE/CEB nº 7/2010), no item III de seus 

objetivos determina “orientar os cursos de formação inicial e continuada de 

docentes e demais profissionais da Educação Básica”, já a afirmação III da 

citada questão cita “orientar os cursos de formação inicial e continuada de 

docentes e demais profissionais – docentes, técnicos, funcionários da 

Educação Básica”, ou seja, a afirmação está coerente, pois cita profissionais da 

Educação Básica, exemplificando-los. Portanto, esta questão está de acordo 

com a bibliografia indicada. 

Em relação à questão de número 38, constatou-se que a justificativa 

do recurso está coerente, pois a autora citada não consta no Edital, sendo 

assim valida-se a anulação desta questão. 
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Portanto, julgamos parcialmente procedente seu recurso. 

     

Echaporã/SP, 29 de dezembro de 2015. 
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