
COLÉGIO PEDRO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO EXAME ESCRITO 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Turma 2017 

 

Número da etiqueta do candidato Nota final 

  

 

CRITÉRIOS PARA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
Assinale (X), se 

for o caso 

Identificação na prova:  nome do candidato  

Identificação da instituição e/ou área de atuação associada a pessoa do candidato  

  

CRITÉRIOS PARA ZERAR A QUESTÃO I Assinale (X) 

Fuga total ao tema  

Letra ilegível  

Desrespeito aos direitos humanos  

CRITÉRIO DE CORREÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA Pontuação P. obtida 

ITEM A: Respeito à norma culta (acentuação, ortografia, pontuação, concordância, 
uso dos conectivos).  

0 ou 0,25 ou 0,5 
 

ITEM B: Respeito à norma culta (acentuação, ortografia, pontuação, concordância, 
uso dos conectivos). 

0 ou 0,25 ou 0,5 
 

PADRÕES DE RESPOSTA:  QUESTÃO 1 Pontuação 
P. obtida 

ITEM A  
 

Demonstrar e desenvolver conhecimento dos autores citados na questão, incluídos na bibliografia 
do Concurso. 

0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

Demonstrar e desenvolver conhecimento da legislação específica citada na questão.  

0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

 

Construir correlações diretas entre as ideias dos autores e as propostas de legislação citada na 
questão, com argumentos claros, objetivos e coerentes. 

0 ou 0,25 

ou 0,5  

 

Identificar objetivamente o paradigma tradicional e o paradigma da complexidade na relação 
direta com a legislação citada na questão.  

0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

ITEM B 
0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

   
Demonstrar e desenvolver conhecimento dos autores citados na questão, incluídos na bibliografia 
do Concurso. 
 

0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

Demonstrar e desenvolver conhecimento da legislação específica citada na questão 
0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

Construir correlações diretas entre as ideias dos autores e as propostas de legislação citada na 
questão, com argumentos claros, objetivos e coerentes. 
 

0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

Identificar o papel social da escola, bem como a existência de diferentes tipos de escolas voltadas 
para segmentos sociais diversos. 

0 ou 0,25 

ou 0,5 

 

TOTAL DA QUESTÃO 1                                                                                                                               5,0 
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Número da etiqueta do candidato Nota final 

  

 

CRITÉRIOS PARA ZERAR A QUESTÃO II Assinale (X) 

Fuga total ao tema  

Letra ilegível  

Desrespeito aos direitos humanos  

CRITÉRIO DE CORREÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA Pontuação P. obtida 

Respeito à norma culta (acentuação, ortografia, pontuação, concordância, uso dos 
conectivos). 

0 ou 0,5 ou 
1,0 

 

PADRÃO DE RESPOSTA: QUESTÃO II Pontuação P. obtida 

Item (a): CONHECIMENTO-REGULAÇÃO 
Citou que globalização pode acentuar ainda mais as diferenças locais. Alguns Estados e empresas 
estiverem no comando da tecnologia, o emprego da ciência será destinado a produzir um tipo de 
conhecimento (regulação), aquele que favorece o status quo e o controle, pois a história sempre 
foi e será contada pelos que detêm a capacidade de escrevê-la.   
 

0,25 

 

Justificou a afirmação acima a partir da premissa de que quem de fato consegue aproveitar toda a 
fluidez da informação e da comunicação são os donos dos meios de produção e os autores dos 
discursos ideológicos. 

0,25 
 

Fez a ligação com o fato de que enquanto alguns Estados e empresas estiverem no comando da 
tecnologia, o emprego da ciência será destinado a produzir um tipo o tipo de conhecimento que a 
eles interessa, ou seja, o conhecimento (regulação) pois este favorece o status quo e o controle. 
A história sempre foi e será contada pelos que detêm a capacidade de escrevê-la.   
 

0,25 

 

Item (a): CONHECIMENTO-EMANCIPAÇÃO  
Afirmou que como a maneira de ser e de produzir passou a ser mediatizada pelas tecnologias, 
democratizar o acesso a elas é pré-condição para o início da construção do conhecimento 
emancipação 
 

0,25 

 

Destacou que esse conhecimento permite novas possibilidades de expressão e comunicação, 
criando oportunidades para que surjam, horizontalmente, comunidades de aprendizagem 
organizadas.  

0,25 

 

Concluiu que quanto maior a possibilidade de articulação social, mais poder de auto regulação, 
mais coesão e maior o grau de pertencimento e de corresponsabilidade vai existir. Sociedades 
mais justas e fortalecidas, que conseguiram reduzir ou zerar os indicadores de pobreza, por 
exemplo, têm em comum o perfil de serem estruturalmente organizadas. 

0,25 

 

Item (a)  DESCONTEXTUALIZAÇÃO  
Afirmou que a descontextualização dos saberes e práticas costuma fazer com que o 
conhecimento escolar dê a impressão de pronto e acabado, impermeável a críticas e discussões.  
 

0,25 
 

Conseguiu relacionar que uma das consequências da descontextualização é que o estudante 
acaba aprendendo simplesmente o produto e portanto a complexidade do longo trajeto, se 
perde. Conhecimentos totalmente descontextualizados desfavorecem um ensino mais reflexivo e 
uma aprendizagem mais significativa.  
 

0,25 

 

Argumentou que um certo grau de descontextualização se faz necessário no ensino, já que os 
saberes e as práticas produzidos nos âmbitos de referência do currículo não podem ser ensinados 
tal como funcionam em seu contexto de origem. 

0,25 

 

Item (a) SUBORDINAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ESCOLARES  
Os autores tratam o tema em relação ao que conhecemos como desenvolvimento humano.  
Afirmou que os conhecimentos escolares costumam ser selecionados e organizados com base nos 
ritmos e nas sequências propostas pela psicologia do desenvolvimento, ou seja, é comum o 
professor escolher atividades e conteúdos que se mostrem adequados à etapa do 
desenvolvimento em que supostamente se encontra o(a) aluno(a).  

0,25 

 

Afirmou que muitas vezes com essa subordinação ignorarmos o quanto muito de nossos(as) 
alunos conseguem queimar etapas e aprender, de modo que nos surpreende, conhecimentos que 
julgávamos acima de seu alcance.  

0,25 
 

Relacionou que os alunos de hoje, muitos familiarizados com as inúmeras possibilidades 
oferecidas pela internet que facilita  o acesso a informação e saberes, o conhecimento é adquirido 
frequentemente, de modo não linear e não gradativo.  
 

0,25 
 

Item (b) CONSTRUÇÃO DA ATIVIDADE 
Requisitos que devem constar na atividade proposta (0,2 para cada item): viabilidade da 
implementação, permite a participação de todos, interculturalidade (envolve a interação entre 
mais de uma cultura), contextualização, conteúdo programático ou transversal. 

1,0 

 

TOTAL DA QUESTÃO 2                                                                                                                                  5,0  

 


