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 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 6  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 6  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 50 (cinquenta) pontos. 

 (seis)

 (seis) páginas
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Considere os textos a seguir:

(20 pontos)Questão  01 

Considere os trechos a seguir:

(15 pontos)Questão  02 
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Texto 1
Quatro anos depois, Brasil ainda não bateu meta de alfabetização

O objetivo era atingir a meta em 2015, mas quatro anos se passaram e a porcentagem de brasileiros que não 
conseguem ler ou escrever nem um bilhete simples continua maior que o esperado. Em 2018 essa taxa foi de 6,8%, 
acima dos 6,5% imaginados para três anos antes pelo Plano Nacional de Educação.

O Brasil permanece com uma marca de 11 milhões de analfabetos. Se seguir nesse ritmo, caindo 0,2 ponto 
percentual por ano, também ficará longe de outra meta: a de erradicar o analfabetismo até 2024.

(BARBON,   – adaptado)

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/06/quatro-anos-depois-brasil-ainda-nao-bateu-meta-

de-alfabetizacao.shtml. Último acesso em 19/08/2019. 

Julia, 2019

Texto 1

Somos iguais ou somos diferentes? A tese de Antonio Pierucci é a de que até recentemente nossas lutas 
tinham como referência fundamental a afirmação da igualdade. O direito à diferença não tinha ainda aparecido 
com a força que tem hoje. No entanto, atualmente a questão da diferença assume importância especial e 
transforma-se num direito, não só o direito dos diferentes a serem iguais, mas o direito de afirmar a diferença.

(CANDAU, Vera, 2008 - adaptado)

Texto 2

Diante dos precários resultados que vêm sendo obtidos, parece-nos ser necessário rever os quadros 
referenciais e os processos de ensino que têm predominado em nossas salas de aula. Além disso, é preciso 

reconhecer a distinção entre o que mais propriamente se denomina letramento (imersão das crianças na cultura 
escrita, participação em experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes 

tipos e gêneros de material escrito) e o que é propriamente a alfabetização (consciência fonológica e fonêmica, 
identificação das relações fonema-grafema, habilidades de codificação e decodificação da língua escrita, 
conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da 
escrita). É preciso ainda promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 
integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de cada um desses processos. Outro 
aspecto que precisa ser considerado é o grupo de características de cada grupo de crianças, e até de cada criança, 
exigir formas diferenciadas de ação pedagógica. Desnecessário se torna destacar, por óbvias, as consequências, 
nesse novo quadro referencial, para a formação de profissionais responsáveis pela aprendizagem inicial da língua 
escrita por crianças em processo de escolarização.

(SOARES, Magda, 2004 – adaptado)

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a Educação é um direito inalienável, do qual a alfabetização é 
parte fundamental. Discorra sobre como a negação do direito (a não oferta ou sua má realização) à alfabetização 
(Educação) pode impedir o acesso a outros direitos humanos básicos.
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Texto 2

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os 
educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência 
profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, 
criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de 
reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a “outredade" do 
“não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu.

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos 
cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é problema que não pode ser 
desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nós por nós mesmos.

(FREIRE, Paulo, 1996)

A partir da discussão promovida por Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, e Vera Candau, em “Direitos 
humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença”, discorra sobre a tensão existente 
entre a defesa da igualdade e o direito à diferença, no contexto da defesa dos direitos humanos.

 Observação: o candidato pode realizar a argumentação utilizando tanto o contexto da educação formal, quanto 
dos espaços não formais de educação ou, ainda, no âmbito da defesa dos direitos humanos.

Considere os trechos a seguir:

(15 pontos)Questão  03 

Texto 1

Outro saber que não posso duvidar um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, 
como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que, 
além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos, implica tanto o esforço de 
reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a 
educação só uma ou a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia 
dominante.

(FREIRE, Paulo, 1996)

Texto 2

Freire e Fals Borda, seja em seus escritos, seja em suas trajetórias, delineiam o perfil de um educador decolonial. 
Trata-se de alguém comprometido politicamente com as classes populares e os grupos oprimidos; com 
sensibilidade ética para lidar com a dor e o sofrimento do outro; que tenha capacidade de liderança democrática, 
impulsionando projetos coletivos e sendo guiado por eles; com humildade e fé na capacidade das pessoas mais 
sofridas; que possua respeito pelos saberes populares e conhecimentos ancestrais, embora sem ser populista; que 
desenvolva capacidade de trânsito em distintos espaços sociais, sabendo que seu lugar prioritário é ao lado dos 
movimentos de resistência; que seja autêntico nas suas relações com as camadas populares, ou seja, que 
demonstre seu compromisso orgânico, mas sem pretender se confundir com elas.

(NETO, João, 2018)
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Texto 3

PROJETO DE LEI Nº 867, DE 2015

Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o 

"Programa Escola sem Partido".
O Congresso Nacional decreta:

(...)

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica bem como a veiculação de 

conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos 

pais ou responsáveis pelos estudantes.

Em que pese a indissociabilidade entre prática educativa e ação política, como se pode observar no trecho 
destacado da obra de Paulo Freire, não são raras proposições sobre a educação que a consideram a partir de um 
viés especialmente técnico. Isto é, olhares sobre o processo educativo que o consideram como uma ação 
essencialmente neutra, descolada de posicionamentos políticos. Se tal abordagem já é profundamente 
problemática de uma perspectiva mais geral da educação, como analisa Freire em sua obra, se a situarmos a partir 
do ponto de vista da pedagogia decolonial, a impossibilidade de um tratamento isento do ato educativo fica ainda 
mais evidente.

Considerando essas questões, explique como iniciativas tais como a que propõe o “Programa Escola sem Partido” 
se contrapõem às exigências indicadas por João Neto para a pedagogia decolonial, em especial: formação de 
educadores subversivos; construção de uma hipótese de contexto; valorização das memórias coletivas dos 
movimentos de resistência; busca continuada por outras coordenadas epistemológicas; auto-afirmação como 
uma utopia política.
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RASCUNHO
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RASCUNHO
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