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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 03/2015 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

1. Professor de Educação Infantil: 

Questão nº 29: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A CHARGE só ilustra todos os Direitos que possuem as crianças e que os pais ou 

responsáveis devem fazer valer. O enunciado é explícito sobre que medidas são aplicáveis aos 

pais ou responsáveis    

A questão é clara, está fundamentada em lei e o gabarito está mantido. 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

 

Questão nº 30: 

Três candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

 

 

2. Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Questão nº 23: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Segue conteúdo programático previsto para o cargo em tela: 

“Educação no mundo atual, Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de 

aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades recreativas, Aprendizagem: 

Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, livro didático, recursos/material didático, Processo Ensino-

aprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Métodos e 

processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, 

técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Métodos de 

Alfabetização, Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, 

Vygotsky, Piaget, Psicologia da Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática 

Geral. Novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental, PCN Parâmetros Curriculares Nacionais, 

LDB.” 

 

Quando se fala em avaliação, deve-se levar em consideração não somente a que é realizada em 

sala de aula, mas também aquela à qual a Unidade de Ensino e até mesmo o município é 

submetido. Um professor dos Anos Iniciais está, de acordo com a LDB, embrigado em todas as 

ações pedagógicas, principalmente no que se refere a construção do IDEB. Por conseguinte, tal 

questão foi contemplada no edital. 

 

 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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3. Professor Ensino Fundamental – Matemática: 

Questão nº 19: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Conforme o próprio enunciado indicava, a função da velocidade é dada pela 

derivada primeira da função. A derivada da função s(t) é -10t + 54. Para determinar a velocidade 

após 3 segundos, basta substituir na variável t (tempo). Assim, s'(3) = -10.3 + 54 = -30 + 54 = 24 

m/s. 

 

 

 

Rio do Sul, 20 de janeiro de 2016. 

 


