EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 13/2022
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO
RECURSOS
CONTRA
QUESTÕES E GABARITO DO EDITAL DE
JULGA

OS

PROCESSO SELETIVO Nº 13/2022.

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 13/2022, conforme segue:
Questão nº 8 – Conhecimentos Gerais da Educação
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O item I da questão está de acordo com os argumentos
do(a) candidato(a) que afirma que “prática e teoria não são opostos” e que “a prática jamais é uma
mera aplicação direta de teorias aprendidas” vejamos:
1) No trecho: coloca-se como fundamental tanto mudar a concepção mais vigente sobre “prática”
e “teoria” como opostos o item I está fazendo uma crítica a essa concepção, ou seja, de acordo com
o que alega o candidato, portanto crítica correta.
2) No trecho: como mudar a concepção de prática como mera aplicação direta de teorias
aprendidas ou mediadas por técnicas, ou como mero uso mecânico de receituário de técnicas igual o
item I está criticando essa concepção, ou seja, de acordo com o que alega o candidato, portanto
crítica correta. Sendo, assim o item I também está correto.
Questão nº 8 – Matemática Nível Superior
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO.
CONTEÚDO APLICADO SISTEMAS DE A EQUAÇÕES
ì 700X + 250Y = 420.(-2)
í
î300X + 500Y = 450
ì-1400x - 500y = -840
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700.0, 35 + 250y = 420
245 + 250y = 420
250y = 420 - 245
175
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y = 0, 70
valor unitário
y=

0, 35x100 = 35, 00
0, 70x100 = 70, 00
Por tan to brigadeiro cento 35, 00 e cento olho de sogra 70, 00

Questão nº 10 – Conhecimentos Gerais da Educação
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão aborda o assunto currículo e sua base nacional
comum. Ressaltamos que a interpretação faz parte da avaliação e, portanto, como o candidato
afirma a questão já considerou, em todas as alternativas disponíveis, o último item como correto, o
que, por obviedade, este último item não temo como induzir o candidato ao erro, cabendo ao
candidato apenas analisar os demais itens. A discussão de que a clientela do ensino fundamental e
médio são os alunos e não outros se torna inócua, pois, como já dissemos a questão já o considerou
explicitamente como correta. Como o candidato não argumento sobre os outros itens, o recurso
mostra-se indefereido.
Questão nº 17 – Auxiliar Administrativo
Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. As alternativas A e D estão
incorretas por estarem diversa do que confere os incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal
e, portanto, atendem ao solicitado no enunciado, motivo pelo qual é necessário a anulação da
questão.
Questão nº 18 – Professor de Aos Iniciais e Professor de Educação Infantil
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O sentido expresso dos verbos não interfere no
entendimento, pois são aplicados com o mesmo sentido. Pela temática, é muito comum acontecer
uma visão reducionista da teoria de Piaget, quando as escolas acham que a criança pequena pode
escolher qual a sanção ou castigo que vai ser dado à criança que está aprontando alguma coisa.
Crianças de seis anos são egocêntricas e incapazes de coordenar pontos de vista diferentes, de se
colocar no lugar do outro. Elas escolhem os castigos da maneira mais severa, que é a ideia que elas
têm de justiça. Para elas, é justo pagar o preço sofrendo, para ser perdoado e aceito no grupo,
restabelecendo o elo que foi rompido.
https://pedagogiaparaconcurseiros.com.br/wp-content/uploads/2020/10/O-Educador-e-aMoralidade-Infantil-numa-Perspectiva-Construtivista-Telma-Vinha.pdf
Questão nº 22 – Psicólogo
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A opção d) Conduz à rejeição e a exclusão de um certo
grupo de pessoas, refere-se ao preconceito e não ao RACISMO.
Já a opção b) O resultado do preconceito causado pela antipatia e pelo ódio com diferentes cores de
pele, refere-se ao RACISMO propriamente dito. É certo que pode haver outros elementos, tais
como idioma, costumes, crenças, etc, entretanto, a opção “b” refere-se ao RACISMO. A banca
mantém a opção B como sendo a correta.
Questão nº 24 – Médico Veterinário
Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Pedido de anulação da questão negado. Conforme o
próprio trecho citado pelo candidato (a), os linfonodos Apical, Brônquicos, Cervicais, Gástricos são
obrigatoriamente incisados. Portanto a letra “a” da questão número 24 está correta.

Prefeitura Municipal de Rodeio, 16 de novembro de 2022.
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