
                                                                                               

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPLA E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
 

RETIFICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2013 – RELATÓRIO DE INDEFERIMENTO 

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPLA e a Secretaria Municipal de Educação – 
SME, da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP –, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do resultado da apreciação de recursos da prova objetiva do concurso público regido pelo 
Edital nº 01/2013, somente para a questão nº 58. 
 
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão Código - cargo 

58 101 – AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 

Justificativa: 

 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Essa questão foi baseada na Portaria nº 5.929, de 14 de outubro de 2013, que dispõe sobre a integração do ensino 
fundamental com duração de 8 (oito) anos ao Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos. E no item 1 do conteúdo 
programático. 

A alternativa B é a única correta, pois está de acordo com a Portaria nº 5.929, de 14 de outubro de 2013, que 
dispõe sobre a integração do ensino fundamental com duração de 8 (oito) anos ao Ensino Fundamental com 
duração de 9 (nove) anos.  

A alternativa A está incorreta porque a antiga 5ª série corresponde ao 6º ano. 

A alternativa C está incorreta já que se lê na Legislação para 2014: As Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino que mantêm a coexistência do Ensino Fundamental com duração de 8 (oito) anos com o 
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, nos termos da Portaria SME nº 5.285, de 04/12/09. 

A alternativa D está incorreta porque corresponderia ao ciclo II – 7º ano. 

A alternativa E está incorreta já que conforme a Portaria nº 5.929, de 14 de outubro de 2013, que dispõe sobre 
a integração do ensino fundamental com duração de 8 (oito) anos ao Ensino Fundamental com duração de 9 
(nove) anos: 2º ano   ciclo II - 7º ano, 3º ano ciclo II - 8º ano, 4º ano ciclo II - 9º ano. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 

 

 

 


