
Caderno de Questões

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 3  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 com o valor máximo de  pontos.

 (três)

(três) páginas

60 (sessenta)

 

 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

 7

8 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.

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

10

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

portal.ifrj.edu.br

 Avaliação Escrita 
1ª Etapa
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Segundo Corenza (2015, p. 296) estudos de Gonçalves e Silva (2000) destacam os impedimentos formais, 

legalmente instituídos no final do século XIX e início do século XX, que estabeleceram quem teria ou não direito 

a ter acesso às escolas. Os autores revelam que a exclusão de negros e indígenas do projeto de nação construído 

pelas elites brasileiras se expressa atualmente nas desigualdades estruturais de raça, gênero e pobreza. Sacristán 

(2000) afirma que o currículo pode ser considerado como uma invenção social que reflete escolhas sociais 

conscientes e inconscientes, que concordam com os valores e as crenças dos grupos dominantes na sociedade.

A partir destas afirmativas, disserte sobre as possíveis consequências da ausência de debates em cursos de 

formação inicial de professores sobre a EJA e seu recorte racial como tema de estudo.

CORENZA, J.de A. O contexto histórico racial na EJA como pauta de debate nos cursos de Pedagogia. Rio de Janeiro. Revista

 Científica Interdisciplinar. ISSN: 2358-8411 Nº 3, volume 2, artigo nº 29, jul.-set., 2015. 
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Segundo Thompson in Rummert (2010, 463: 462) nas “...especificidades da Educação de Jovens e Adultos e suas 

implicações curriculares”, como se sentem os adultos em relação a Educação? E segundo Gramsci, no mesmo 

texto, qual deveria ser a ação da Escola para potenciar situações de aprendizagem dos alunos da classe 

trabalhadora?

CIAVATTA, Maria; RUMMERT, Sonia Maria. Implicações políticas e pedagógicas do currículo na educação de jovens e adultos 

integrada à formação profissional. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 111, p. 461-480, abr.-jun. 2010

Segundo Arroyo (201, p. 21), o que há de mais esperançoso na configuração da EJA como um campo específico 
de educação é o protagonismo da juventude. Esse tempo da vida foi visto apenas como uma etapa preparatória 
para a vida adulta. Um tempo provisório. Nas últimas décadas, vem se revelando como um tempo humano, 
social, cultural, identitário, que se faz presente nos diversos espaços da sociedade, nos movimentos sociais, na 
mídia, no cinema, nas artes, na cultura... Um tempo que traz suas marcas de socialização e sociabilidade, de 
formação e intervenção. A juventude e a vida adulta como um tempo de direitos humanos, mas também de sua 
negação. 

Com base nas considerações apresentadas acima, disserte acerca dos processos de juvenilização da EJA 
no cotidiano escolar.

ARROYO, Miguel G.. Educação de Jovens-Adultos: um campo de direitos e de responsabilidade pública. In: SOARES, L.; 

GIOVANETTI, M.A.G.C.; GOMES, N.L.. (Org.). Diálogos na Educação de Jovens e Adultos. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, 

p. 19-50.
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Rascunho
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Rascunho
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