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RESPOSTAS ESPERADAS 
 

PEDAGOGO/ÁREA: HOSPITALAR 
 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares da 

prova Teórico-Prática com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no 

processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto 

de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que 

se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas 

parciais também serão aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de 

acerto, quando for o caso. 
 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 
 

R: Exigirá do candidato conhecimento sobre a legislação nacional e local acerca das classes hospitalares. No 

caso da professora, em específico, o fato de ser historiadora não a impede de ser docente do NAEH, pois os 

documentos orientadores exigem o perfil de grau licenciado em qualquer área do conhecimento. O fato de a 

professora ser recém-graduada, não a impede de participar da equipe. Será exigido, porém, a competência 

para mediar o processo ensino-aprendizagem em todos os níveis. O maior limitador para ela é não fazer 

parte da rede pública de educação. Nesse caso, poderá partir para duas opções: a primeira diz respeito a um 

concurso público, a segunda sobre celebrar um contrato com a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esporte de Goiás (SEDUCE).  

 
 

(10 pontos) 
 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 

R: Os documentos das classes hospitalares de Goiás (2014, 2016, e 2018) indicam que os dez hospitais 

conveniados com a SEDUCE/NAEH pertencem à rede pública de saúde de Goiânia. Assim, não poderá dar 

aulas nos hospitais sem se locomover do interior. A alternativa dela, para atuar no NAEH, é realizar 

atendimento educacional domiciliar, uma modalidade de atendimento que é realizada na cidade onde o 

educando reside.  

 
(10 pontos) 

 


