
 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 09/2019  

 

JULGA OS RECURSOS CONTRA 

QUESTÕES E GABARITO DO EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO Nº 09/2019. 

 

  O MUNICÍPIO DE RODEIO, faz saber a quem possa interessar a publicação do 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO ao EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO Nº 09/2019, conforme segue: 

 

Questão nº 23 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf páginas 55, 56 e 57, A avaliação é considerada 

como elemento favorecedor da melhoria de qualidade da aprendizagem, deixando de funcionar 

como arma contra o aluno. É assumida como parte integrante e instrumento de auto regulação do 

processo de ensino e aprendizagem, para que os objetivos propostos sejam atingidos. A avaliação 

diz respeito não só ao aluno, mas também ao professor e ao próprio sistema escolar. [...]Para obter 

informações em relação aos processos de aprendizagem, é necessário considerar a importância de 

uma diversidade de instrumentos e situações, para possibilitar, por um lado, avaliar as diferentes 

capacidades e conteúdos curriculares em jogo e, por outro lado, contrastar os dados obtidos e 

observar a transferência das aprendizagens em contextos diferentes. [...]É fundamental a utilização 

de diferentes códigos, como o verbal, o oral, o escrito, o gráfico, o numérico, o pictórico, de forma a 

se considerar as diferentes aptidões dos alunos. Por exemplo, muitas vezes o aluno não domina a 

escrita suficientemente para expor um raciocínio mais complexo sobre como compreende um fato 

histórico, mas pode fazê-lo perfeitamente bem em uma situação de intercâmbio oral, como em 

diálogos, entrevistas ou debates. [...] A avaliação, apesar de ser responsabilidade do professor, não 

deve ser considerada função exclusiva dele. Delegá-la aos alunos, em determinados momentos, é 

uma condição didática necessária para que construam instrumentos de auto regulação para as 

diferentes aprendizagens. [...]A avaliação, apesar de ser responsabilidade do professor, não deve ser 

considerada função exclusiva dele. Delegá-la aos alunos, em determinados momentos, é uma 

condição didática necessária para que construam instrumentos de auto regulação para as diferentes 

aprendizagens. A autoavaliação é uma situação de aprendizagem em que o aluno desenvolve 

estratégias de análise e interpretação de suas produções e dos diferentes procedimentos para se 

avaliar. Além desse aprendizado ser, em si, importante, porque é central para a construção da 

autonomia dos alunos, cumpre o papel de contribuir com a objetividade desejada na avaliação, uma 

vez que esta só poderá ser construída com a coordenação dos diferentes pontos de vista tanto do 

aluno quanto do professor. Sendo assim, a questão será mantida. 

 

Questão nº 25 – Agente Educacional 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Por erro de digitação a questão 

apresentou duas alternativas iguais, dessa forma a banca decide pela anulação da questão. 

 

 

Prefeitura Municipal de Rodeio, 04 de dezembro de 2019. 
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