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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 4  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 3  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 60 (sessenta) pontos. 

 (quatro)

 (três) páginas
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Considere as imagens e o fragmento que seguem:

(15 pontos)Questão  01 

A educação formal, como se sabe, é um processo lento que envolve a formação do ser humano como um todo, em suas dimensões 
epistêmicas, éticas e estéticas, que não se ajusta ao ritmo acelerado e aligeirado do modelo pragmático/utilitarista da sociedade 
contemporânea (...) Por ora, não consigo realisticamente entrever outro caminho senão o de oferecer uma educação que 
proporcione aos sujeitos certo núcleo identitário, estruturante de um espaço de autonomia e independência frente às 

determinações econômicas. (Goergen, 2013, p. 733/734) 

A partir do texto de Pedro Goergen (2013), disserte sobre as ameaças contemporâneas à concepção de Educação 

como um direito de cidadania e responsabilidade do Estado, situando a temática da diferença neste contexto.

(15 pontos)Questão  02 

(Capas de uma das cartilhas de alfabetização mais adotadas no Brasil desde a 
década de 1940; a primeira ilustra a edição de 1979 e a segunda, a de 2011)

Pesquisas já realizadas pela Fundação Carlos Chagas (1987) têm demonstrado o quanto nossa escola ainda não aprendeu a 
conviver com a diversidade cultural e a lidar com crianças e adolescentes dos setores subalternos da sociedade. Os dados 
revelam que a criança negra apresenta índices de evasão e repetência maiores do que os apresentados pelas brancas. A razão 
disso tudo, segundo a pesquisa, era devido aos seguintes fatores: conteúdo eurocêntrico do currículo escolar e dos livros 
didáticos e programas educativos, aliados ao comportamento diferenciado do corpo docente das escolas diante de crianças 

negras e brancas. (Fernandes, 2005, p. 381)

O tema da diversidade associado ao trabalho docente tem mobilizado professores/pesquisadores brasileiros, 

sobretudo, nos últimos 30 anos. É cada vez maior a preocupação em se discutir propostas para a desconstrução de 

um fazer docente ancorado em uma cosmovisão parcializada e unilateral. Nesse sentido, destacam-se algumas 

inciativas como, por exemplo, a promulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, as quais tratam da inclusão da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial das redes de ensino.
Levando em conta este debate, as imagens e o fragmento anteriores, construa uma reflexão sobre o tema da 

diversidade no campo da educação tendo em vista outros a ele correlatos como pluralidade, multiplicidade, 

heterogeneidade e variedade.
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Em seu livro A pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa, Paulo Freire fala, em certo momento, da 
necessidade do educador de se perceber enquanto ser inacabado, alguém plenamente consciente de seu 
inacabamento enquanto ser cultural e historicamente inserido. Somente desta forma estará o educador em 
posição de enxergar as mudanças culturas, sociais e históricas e de dialogar tanto com a mudança quanto com o 
diferente.        

Mantendo em mente tal raciocínio, escreva sobre como um professor com formação em Educação e Diversidade 
pode contribuir para uma melhor articulação entre sua prática e uma Educação realmente transformadora. 

(30 pontos)Questão  03 



RASCUNHO
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