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NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 01 (um) tema de redação e 04 
(quatro) questões discursivas.

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.
III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	o	cargo	esteja	divergente,	

solicite	ao	fiscal	de	sala	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	nesse	
sentido.

IV.	 Assine	e	preencha	o	cartão	de	respostas	nos	locais	indicados,	com	caneta	azul	ou	preta	(de	material	transparente).
V.	 Verifique	se	a	impressão,	a	paginação	e	a	numeração	das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	notifique	

o	fiscal.
VI. A	redação	deverá	conter	no	mínimo	15	(quinze)	e	no	máximo	30	(trinta)	linhas,	e	as	respostas	das	questões	no	máximo	10	

(dez)	linhas.	Transcreva,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	a	Folha	de	Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII.	O	cartão	de	respostas	não	pode	ser	dobrado,	amassado,	rasurado	ou	manchado.	Exceto	sua	assinatura,	nada	deve	ser	

escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.
VIII.	Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas	e	este	caderno.	As	observações	ou	marcações	registradas	no	

caderno não serão levadas em consideração.
IX.	 Você	dispõe	de	04h	(quatro	horas)	horas	para	fazer	esta	prova.	Reserve	os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	

de respostas.
X.	 O	candidato	só	poderá	retirar-se	do	setor	de	prova	02	(duas)	horas	após	seu	início.
XI.	 É	terminantemente	proibido	o	uso	de	telefone	celular,	pager	ou	similares.

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

TEMA DE REDAÇÃO

	 A	Ética	diz	respeito	às	reflexões	sobre	as	condutas	humanas	onde	a	questão	central	é	da	justiça	entendida	e	inspirada	pelos	
valores	de	igualdade	e	equidade.	As	diversas	faces	das	condutas	humanas	devem	fazer	parte	dos	objetivos	maiores	da	escola	
comprometida	com	a	formação	para	a	cidadania.	Partindo	dessa	perspectiva,	a	proposta	é	que	a	escola	realize	um	trabalho	
que	 possibilite	 o	 desenvolvimento	 da	 autonomia	moral,	 através	 do	 respeito	mútuo,	 justiça,	 diálogo	 e	 solidariedade,	 valores	
referenciados	no	princípio	da	dignidade	do	ser	humano.

Referência:	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	–	Temas	Transversais	-	Ética.	Disponível	em:	http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
livro081.pdf.	Acesso	em:	agosto/2017.

 Sob tais pressupostos, apresente os sujeitos e atividades que integrarão o trabalho a ser realizado pela escola.

Transcreva	a	redação	de	15	a	30	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva	as	respostas	da	questões	discursivas	em	até	10	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.

QUESTÕES

1) É notório o crescimento do sistema educacional para atender a demanda crescente de alunos no Ensino Superior. 

Os dados estatísticos comprovam que o aumento na última década é bastante significativo. De acordo com o último 
Censo de 2011, realizado para a Educação Superior brasileira, existem 190 Universidades, 131 Centros Universitários, 

2004 Faculdades Integradas e 40 Institutos Superiores e Centros Tecnológicos, com várias modalidades de cursos 

presenciais ou à distância, oferecendo a todos oportunidades de acesso as Instituições de Ensino Superior (IES). 

Dessa forma, apresente os principais Programas de Políticas Públicas que facultam aos jovens o acesso à Educação 

Superior e descreva alguns fatores que justifiquem o crescimento das IES no Brasil.
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2) Alguns estudos analisam a questão da violência na juventude identificando as regiões mais vulneráveis aos bairros 
mais pobres. Trata-se da população de jovens com idade entre 15 e 24 anos que cursaram de quatro a sete anos de 

escolaridade e, que atualmente está fora da escola. Diante dessas informações, explique a relação entre a melhoria 

da qualidade de ensino com a diminuição da violência entre os jovens.
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3) A sala de aula é um espaço de vivência, experimentação e construção e os protagonistas atuam como parceiros 

nesse espaço. Dessa forma, analise as aulas das professoras Clara e Neusa, apresentadas nos quadros a seguir:

 

 Quadro 1 – Professora Clara

 A	professora	chega	em	sala	de	aula	e	encontra	seus	alunos	sentados	um	atrás	do	outro	com	os	cadernos	abertos	e	a	postos.	
Ela	os	cumprimenta,	vai	a	 lousa	e	escreve	o	 título	de	uma	notícia	do	 jornal	daquele	dia:	 “Chuvas	 repentinas	castigam	a	
cidade”.	A	 professora	 pede	 que	 os	 alunos	 copiem	 com	muito	 cuidado,	 prestando	 atenção	 à	 ortografia.	Passados	 alguns	
minutos,	chegam	atrasados	três	alunos	que	se	desculpam	pelo	atraso	pois	ficaram	presos	por		causa	da	chuva	que	entupiu	
o	trânsito	da	cidade.	A	professora	pede	que	entrem	e	segue	com	os	alunos	terminando	de	registrar	o	texto	e	respondendo	
algumas	perguntas	feitas	pela	professora.

 Quadro 2 – Professora Neusa

	 A	professora	chega	na	sala,	cumprimenta	seus	alunos	e	pede	para	que	organizem	as	mesas	e		cadeiras	em	roda,	pois	vão	
começar	a	aula	discutindo	uma	notícia	que	ela	trouxe.	Uma	aluna	diz	que	algumas	pessoas	chegarão	atrasadas	por	causa	da	
chuva	forte.	Neusa	então	explica	ao	grupo	que	a	notícia	é	exatamente	sobre	as	chuvas	na	cidade.	Ela	começa	a	perguntar	se	
e	entre	os	alunos	há	alguém	que	tenha	sofrido	com	a	chuva.	Vários	passam	a	dar	seus	depoimentos.	A	partir	daí,	a	professora	
convida	os	alunos	a	pensar	sobre	as	causas	das	enchentes:	lixo,	entupimento	dos	bueiros,	canalização	dos	rios,	entre	outros.	
Logo	após	a	professora	pede	que	cada	um	escreva	um	pequeno	 texto	comentando	o	que	pode	ser	 feito	para	diminuir	o	
problema	das	enchentes.

 Compare as duas abordagens didáticas e apresente argumentos justificando tanto a aula da professora Clara como 
a aula da professora Neusa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4) O avanço tecnológico e científico propõe mudanças sociais e essa nova demanda da atualidade, principalmente 
relacionadas às mídias, promovem um repensar sobre as práticas pedagógica. As tecnologias devem visar os 

objetivos educativos, como complementação do processo ensino aprendizagem, o qual vai aproximar a escola da 

realidade dos alunos vivenciadas fora do âmbito escolar. Diante dessa perspectiva, explique a utilização das novas 

tecnologias na educação:
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