RECURSOS DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Em resposta aos candidatos que entraram com recurso contra as questões relacionadas
abaixo segue parecer da banca sobre as questões, gostaria de atentar para os seguintes
pontos:
●

●

●

A ordem das opções da questão é diferente de acordo com o cargo, por isso
atente-se a resposta dada como correta e não a opção que apresenta na prova
matriz.
Os recursos que não foram fundamentados e expostos os motivos pelo qual o
candidato não concorda com o gabarito não são passíveis de resposta uma vez que
não apresentam o que candidato questiona.
As respostas foram fundamentadas considerando todos os questionamentos
enviados para cada questão.

QUESTÃO DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Em resposta a fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
assiste ao recorrente, pois, os argumentos apresentados demonstram que a questão possui um
erro passível de modificação de gabarito. Ao expor a seguinte afirmação: “ (...) percebe-se
que tanto a professora quanto a assistente educa e cuida das crianças pequenas ao mesmo
tempo” o autor expõe erroneamente que os profissionais atuantes nas funções de professor e
assistente são do sexo feminino. Porém, sabe-se que podem também existir nesses cargos

profissionais do sexo masculino. Nesse sentido, altera-se o gabarito da letra F,V,V para
F,V,F.
FONTE: Ruiz, Jucilene de Souza. Educação infantil e as práticas de cuidar e educar no
contexto das políticas educacionais. U
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QUESTÃO DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Em resposta a fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido ao fato apresentado abaixo:
O item III da questão 12 é falso uma vez que a descrição se trata da “Tendência progressista
libertária” e não da “Tendência liberal não-diretiva”. Abaixo segue artigo citado e utilizado
como fonte para elaboração da questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca RECURSO INDEFERIDO

FONTE: Delcio Barros da Silva. AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA
PRÁTICA ESCOLAR BRASILEIRA E SEUS PRESSUPOSTOS DE APRENDIZAGEM.
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