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PEDAGOGIA 

INSTRUÇÕES GERAIS 
■ Confira o Caderno de Prova, as Folhas de Respostas e a Folha de Redação. Em caso de erro, 

comunique-se com o fiscal. 

■ Utilize somente caneta esferográfica transparente com tinta na cor azul ou preta.  

■ Não assine as Folhas de Respostas e a de Redação, pois isso identifica o candidato, tendo como 
consequência a anulação da prova. 

 

PROVA DISCURSIVA 
■ Responda às questões discursivas. Se desejar, utilize para cada uma o espaço de rascunho 

correspondente; no entanto, suas questões deverão ser transcritas para as Folhas de Respostas 
definitivas observando a numeração correspondente a cada questão. 
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Pedagogia

 

 
Sociologia                                             (2 questões) 

           
3. Leia o trecho abaixo retirado do livro 
Aprendendo a pensar com a sociologia, de 
Zygmunt Bauman e TIM May (2010, p. 247). Em 
seguida, faça um comentário enfatizando a 
publicidade como fonte capaz de determinar 
“um estilo específico de vida”. 
 
“Compare a vestimenta, a linguagem, os 
passatempos e até a forma física das pessoas 
nos anúncios produzidos para nos incentivar a 
beber determinado tipo de cerveja com as 
características equivalentes dos comerciais de 
um perfume requintado, um carro luxuoso ou 
mesmo um alimento de cão ou gato. O que está 
sendo vendido não é apenas o valor de um 
produto, mas sua importância simbólica, como 
um bloco da construção de um estilo específico 
de vida”. 
 

 
4. No Jornal Folha de São Paulo do dia 30 de 
maio de 2010, ao comentar o futebol e o 
racismo no Brasil, o pesquisador Victor Andrade 
de Melo, coordenador do Laboratório de 
História e Esporte e Lazer da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, declarou que “O 
futebol não está além da sociedade, não está 
imune ao preconceito racial. Pode ser obliterado 
pelo racismo à brasileira, uma crença de que a 
miscigenação impede o racismo, o que na 
realidade só deixa mais difícil de ser 
combatido”.  
 
Faça um comentário acerca da declaração, 
relacionando as formas pelas quais as escolas 
brasileiras podem combater esse racismo à 
brasileira citado pelo pesquisador Victor 
Andrade de Melo. 
 
  
 
 

 
 
 
 

Filosofia                                                  (2 questões) 

 
5. Explique o que é Dialética, segundo a 
filosofia. 
 

 
6. Qual é o sentido filosófico da famosa 
expressão formulada por Descartes, “Penso, 
logo existo”? 
 
 



  Página 4 

 

 

 

 

 

 

Página  
em Branco. 
(rascunho) 
 



 

 

 

 

 

 


