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RETIFICAÇÃO NO GABARITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP – CONCURSO PÚBLICO 01/2020 
 

A Prefeitura do Município de Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, considerando o Gabarito Preliminar publicado na data de 01.03.2020, torna público a 
retificação do mesmo e as justificativas para tanto, de acordo com o seguinte: 

 

1. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

1.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos 
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva. 

1.2. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade 
de questões eventualmente anuladas. 

1.3. As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos. 

1.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais 
questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de 
questões anuladas. 

1.4. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas 
do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, 
de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir: 

P = (100 / QV) x TA, onde: 

P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva 

QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva 

TA = Total de Acertos do Candidato 

1.5. Para todos os cargos a Prova Objetiva será de caráter habilitatório e classificatório. 

1.6. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior 
a 50 (cinquenta). 

 

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO 

PROFESSOR DE ARTES 
Questão 22 (Alteração de alternativa correta de “B” para “E”) – O Conselho Escolar ou Conselho 
de Escola é o órgão para a tomada de decisões realizadas no interior da escola. É formado pela 
representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como alunos, 
professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa, com 
os quais se assegura a gestão democrática do ensino, de acordo o art. 206 da Constituição Federal 
e arts. 14 e 15 da Lei 9394/1996. Portanto, todos os itens estão corretos, de modo que a alternativa 
adequada é a letra "E". 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Questão 22 (Alteração de alternativa correta de “B” para “E”) – O Conselho Escolar ou Conselho 
de Escola é o órgão para a tomada de decisões realizadas no interior da escola. É formado pela 
representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como alunos, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
CONCURSO PÚBLICO 01/2020 

 
 

Página 2 de 2 
 

professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa, com 
os quais se assegura a gestão democrática do ensino, de acordo o art. 206 da Constituição Federal 
e arts. 14 e 15 da Lei 9394/1996. Portanto, todos os itens estão corretos, de modo que a alternativa 
adequada é a letra "E". 
 
Questão 34 (Alteração de alternativa correta de “A” para “B”) – O item I está incorreto. Segundo 
Gallahue e Ozmun, o estágio maduro inicia-se por volta dos 6 (seis) anos de idade, e não a partir 
dos 10 (dez). Já o item II está correto, pois, a corrida é classificada como uma habilidade motora 
(do tipo locomotora) de fácil aquisição, por evidente, ao ser humano médio quando reunidas as 
condições básicas de saúde. Por fim, o item III está incorreto, uma vez que a corrida não faz parte 
do padrão estabilizador, mas, sim, locomotor. Nesse sentido, a alternativa correta foi alterada de 
“A” para “B”. 
 
Questão 40 (Anulada) – O enunciado da questão e seus itens deixaram de contemplar informações 
necessárias a sua adequada resolução. Por exemplo: qual o tipo de abdominal; e em qual posição, 
como decúbito dorsal ou ventral, tipos de ação (agonista, antagonista, sinergista) dentre outras 
informações. Por estas razões que inviabilizaram a adequada compreensão, anulou-se referida 
questão. 
 
Questão 47 (Anulada) – O Banco de Wells é utilizado para avaliações físicas que testam a 
flexibilidade da parte posterior do tronco e pernas. Já o Banco de Astrand, por sua vez, está 
relacionado à medição da frequência cardíaca (FC), o que não se enquadra no enunciado da 
questão. Considerando que nenhuma alternativa contempla a opção "Banco de Wells", a presente 
questão foi anulada. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
Questão 22 (Alteração de alternativa correta de “B” para “E”) – O Conselho Escolar ou Conselho 
de Escola é o órgão para a tomada de decisões realizadas no interior da escola. É formado pela 
representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como alunos, 
professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa, com 
os quais se assegura a gestão democrática do ensino, de acordo o art. 206 da Constituição Federal 
e arts. 14 e 15 da Lei 9394/1996. Portanto, todos os itens estão corretos, de modo que a alternativa 
adequada é a letra "E". 
 

 

Louveira, 16 de Março de 2020. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito 
 


