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NOTA DE ESCLARECIMENTO

Cornélio Procópio, 30 de março de 2012

A Banca Examinadora, após tomar conhecimento dos comentários relativos às
questões de Atualidades, das provas de Auxiliar de Servidos Gerais – Masculino e
Feminino; Gari – Masculino e Feminino e Coletor de Lixo, esclarece que:
1. As questões elaboradas pela Funtef – CP são feitas de acordo com o nível
de escolaridade exigida para cada cargo. Neste caso, séries iniciais do
ensino fundamental (1ª a 4ª série);
2. A prova em questão era composta de 40 questões, sendo 15 questões de
língua portuguesa, 15 questões de matemática e 10 de atualidades;
3. O conteúdo das questões atende o contido no conteúdo programático do
edital (Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio
ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e
aspectos globais; questões da economia nacional e do cotidiano brasileiro;
ética profissional; saúde e qualidade de vida);
4. Dentre as 10 questões de Atualidades, foram abordados temas como:
saúde, política, humor, lazer, música e esporte;
5. As questões de Atualidades têm por objetivo verificar se o candidato está
informado sobre o que está acontecendo no momento, seja o assunto
político, econômico, social ou cultural;
6. Em relação às questões que envolveram temas de determinada emissora
televisiva, foram extraídas com base em reportagens publicadas junto a
Revista Veja, edição 2243, ano 44, nº 46, fl. 146, a qual foi destaque desta
edição, inclusive na capa, pois a personagem “Pereirão” foi assunto de
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noticiários, revistas e jornais de grande circulação, como símbolo de ética e
valores familiares;
7. Outro ponto a ser esclarecido no que tange à música do cantor Michel Teló,
que o craque de futebol do Real Madrid Cristiano Ronaldo escolheu para
fazer uma coreografia de comemoração de um gol feito contra o Málaga,
pelo Campeonato Espanhol, foi abordado por ser tema atual e ter sido
assunto de noticiários, revistas e jornais de grande circulação, inclusive
internacionalmente. Neste ponto específico, há que ser lembrado que
música sertaneja também é cultura, e por estar nas grandes paradas do
sucesso nas rádios de todo o país e do mundo a informação chega
facilmente a todos;
8. Em relação à personagem “Valéria”, famosa no programa ZorraTotal,
também é notícia de atualidade, inclusive podendo ser considerada arte
humorística, que virou assunto popular em noticiários, revistas e jornais de
grande circulação.

Diante do exposto, conclui-se que não houve quaisquer prejuízos para o
certame, tampouco feriu o edital, além do fato de serem 10 (dez) questões
complementares de 40 (quarenta) questões que selecionará o candidato ao cargo
exigido, inclusive respeitando o nível de escolaridade exigida no edital, em que foram
abordadas, conforme já exposto, matérias de matemática, língua portuguesa e
atualidades.
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