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DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AO
RECURSO AFETO À IMPUGNAÇÃO DE
QUESTÃO DA PROVA ESCRITA PARA O
CARGO
DE
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
INFANTIL, DO CONCURSO PÚBLICO Nº.
015/2014

O Prefeito Municipal do Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina e a Coordenação dos Concursos Públicos e
Processos Seletivos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando de forma conjunta, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a decisão do recurso apresentado contra a questão 40 (quarenta), da prova escrita, em sua parte
específica para o cargo de Professor Educação Infantil:

INSCRIÇÃO
172368

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Candidata expõe que na questão de número 40 (quarenta) para o cargo de Professor Educação
Infantil, a resposta correta é a letra “c” e não a letra “a” como informa o gabarito, apoiando suas
razões no parágrafo 1º, da pg. 209 da obra “Do concreto ao abstrato”. Todavia, não anexa cópia de
seu fundamento.
A questão foi baseada no livro: Referencial curricular de educação infantil, volume 3, páginas 209 e
210, e seu enunciado se refere a matemática trabalhada na educação infantil. A alternativa correta
desta questão é a letra “a”, pois a alternativa “c”, apontada como correta pela recorrente é equivocada
e uma crítica ao trabalho que vê o concreto e ao abstrato como situações separadas. Pensando como
uma crítica veja o texto ainda na mesma página: "O concreto e o abstrato se caracterizam como
duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado com o manipulável e o abstrato com
as representações formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção, porém, dissocia a
ação física da ação intelectual, dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito. Na
realidade, toda ação física supõe ação intelectual. A manipulação observada de fora do sujeito está
dirigida por uma finalidade e tem um sentido do ponto de vista da criança.". Desta forma, o recurso
não deve prosperar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Água Doce, SC, 14 de janeiro de 2015.
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