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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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Frigotto (2010) em conferência destinada aos profissionais atuantes da pós-graduação e outros profissionais em 
formação, se dispõe a fazer um balanço da educação brasileira na primeira década do século XXI, tomando 
Florestan Fernandes como referência.  O autor divide o texto em três momentos: no primeiro trata dos 
pressupostos do projeto societário marcante da década de 2000, apresentando suas continuidades e 
descontinuidades; no segundo trata dos impactos deste projeto societário no campo educacional e, por fim, coloca 
questões que afetam diretamente os pesquisadores da universidade e os jovens pesquisadores em formação em 
tempos onde o conhecimento acadêmico-científico se tornou mercadoria. 

Estes três momentos são ilustrados em trechos destacados a seguir: 

O problema não é a real necessidade de um projeto de desenvolvimento e a adoção de políticas compensatórias ampliadas como 
travessia. O equívoco está em que elas não se vinculam à radicalidade que está muito além de simplesmente fazer um governo 
desenvolvimentista sem confrontar as relações sociais dominantes. (FRIGOTTO, 2010, p. 240).

Pode-se afirmar, assim, que a despeito de algumas intenções em contrário, a estratégia de fazer reformas conciliando e não 
confrontando os interesses da minoria prepotente com as necessidades da maioria desvalida acaba favorecendo essa minoria, 
mantendo o dualismo estrutural na educação, a inexistência de um sistema nacional de educação, uma desigualdade abismal 
de bases materiais e de formação, condições de trabalho e remuneração dos professores, redundando numa pífia qualidade de 
educação para a maioria da população. (FRIGOTTO, 2010, p. 247).

O tempo de nossa produção de pesquisadores, das teses e dissertações que se elaboram, não está mais referido à cientificidade 
que nos permita compreender como a realidade educacional se produz e à sua relevância social, política, cultural e humana. Ao 
contrário, aprisionamo-nos ao cronômetro da “pedagogia dos resultados” e deslizamos na intoxicação e fugacidade mercantil 
de informações. Produzimos, enfim, pouco conhecimento. (FRIGOTTO, 2010, p. 251-252). 

A partir da leitura que realizou sobre o artigo e dos trechos destacados acima, debata a respeito dos impactos das 
relações sociais dominantes no processo educacional brasileiro, cujas marcas são de qualidade pífia e desigual, 
segundo o autor. 
Também destaque o papel do pesquisador da pós-graduação na produção do conhecimento para compreender a 
realidade social e os fenômenos educacionais, sobretudo no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, mesmo em 
tempos onde a produção cientifica se aprisiona à pedagogia de resultados. 

(20 pontos)Questão  01 

No texto de Sônia Rummert e Maria Ciavatta, as autoras colocam a especificidade da EJA, que acaba por representar 
desafios na formulação de novas bases de superação das dificuldades encontradas para garantir aos sujeitos da 
EJA a formação humanística que lhes tem sido negada ao longo da história. Diante do exposto, discorra sobre esta 
especificidade e as dificuldades na garantia da formação humanística enredadas no texto.

(20 pontos)Questão  02 

De acordo com Corenza (2018, p. 32) mediante os números e os quadros apresentados em sua pesquisa, é 
perceptível que há uma lacuna deixada pelos pesquisadores com o foco nos cursos de formação inicial de 
professores no que diz respeito às práticas docentes no seio de uma sociedade multicultural. 

A formação de professores sem essa discussão pode contribuir para dar continuidade à superficialidade da 
problemática, conforme apontam as pesquisas desenvolvidas nas escolas de educação básica.

A partir das afirmativas anteriores, escreva sobre o que se trata a Lei 10.639/2003 e qual a sua importância na 
formação inicial e continuada de professores.

(20 pontos)Questão  03
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