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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida,
transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados,
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).
QUESTÃO 1

O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e esse é o seu primeiro
compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos para que se tornem cidadãos
ativos e participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. É uma
atividade fundamentalmente social, porque contribui para a formação cultural e científica do povo, tarefa
indispensável para outras conquistas democráticas. Quando o professor se posiciona, consciente e
explicitamente, do lado dos interesses da população majoritária da sociedade, ele insere sua atividade
profissional — ou seja, sua competência técnica — na luta ativa por esses interesses: a luta por melhores
condições de vida e de trabalho e a ação conjunta pela transformação das condições gerais (econômica,
política, culturais) da sociedade. Essas considerações justificam a necessidade de uma sólida preparação
profissional face às exigências colocadas pelo trabalho docente.
José Carlos Libâneo. O compromisso social e ético dos professores.
Didática. São Paulo: Cortez, 2013, p. 48-9 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, discorra sobre a importância da formação continuada
de professores para o ensino de qualidade, respondendo, de modo justificado, aos seguintes questionamentos.
1
2

Cargo:

A formação continuada de professores é condição para um ensino de qualidade? [valor: 5,00 pontos]
Como o processo de formação continuada de professores se concretiza na prática escolar? [valor: 4,50 pontos]
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2

O futuro depende de investimentos na educação infantil
À medida que a ciência avança e o conhecimento aumenta, cai por terra a visão da creche que
só abriga o filho enquanto os pais trabalham. O futuro depende muito mais de investimentos na primeira
infância do que se poderia imaginar. Taxas de produtividade, renda, violência e outros indicativos de
desenvolvimento socioeconômico e de qualidade de vida estão relacionados a investimentos nessa etapa
da educação.
A neurociência já revelou que, até os quatro anos de idade, a criança desenvolve mais da metade
do potencial mental do adulto. Se isso não for suficiente para convencer a sociedade e o Estado de que
não há dinheiro mais bem gasto do que aquele gasto em investimentos na infância, uma pesquisa de
repercussão mundial feita nos Estados Unidos calculou que, para cada dólar investido na educação infantil
de qualidade, o país deixa de gastar 16,4 dólares com doença, pobreza e criminalidade.
Internet: <http://oglobo.globo.com> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, redija um texto abordando a necessidade de investimentos e programas
voltados à educação de crianças socialmente vulneráveis [valor: 4,25 pontos], a implantação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e a promoção da equidade e da qualidade na educação infantil [valor: 5,25 pontos], considerando que esses aspectos têm
papel relevante na transformação da educação infantil.
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