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- A Prova Dissertativa proporcionará pontuação máxima de 30 pontos, sendo considerados para avaliação os quesitos: 

a) Exatidão (10 pontos) - em que se verificará se a resposta atende de forma correta e objetiva ao que é requerido no enunciado, sem 
rodeios e tergiversações, com a seguinte gradação: resposta integralmente correta – 10 pontos; parcialmente correta: 5 pontos; incorreta: 
0 pontos. 

b) Abrangência (10 pontos) - em que se verificará se a resposta abrangeu todos os pontos requeridos no questionamento com a seguinte 
gradação: questionamento integralmente abrangido: 10 pontos; parcialmente abrangido: 5 pontos; não abrangido: 0 pontos.  

c) Estilo (10 pontos) - em que verificará a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza e qualidade estética do texto. 

d) Correção - será descontado 0,5 ponto à nota atribuída para cada ocorrência constatada de erros de ortografia e gramática (palavras 
escritas incorretamente, acentuação, pontuação, sintaxe, concordância, regência, ausência de parágrafos, etc.), rasuras ou palavras 
ilegíveis em função da caligrafia. 

- Serão corrigidas e pontuadas apenas as Provas de Redação/Dissertativas dos candidatos classificados na Prova Objetiva. 

- Será considerado CLASSIFICADO o candidato que obtiver no mínimo 18 pontos na Prova de Redação/Dissertativa. 

QUESTÃO 

“No momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento das outras formas 
de aprendizagem, é mister conceber a educação como um todo. Essa perspectiva deve no futuro inspirar e orientar as reformas 
educacionais, seja na elaboração dos programas ou na definição de novas políticas pedagógicas”. 

(Fonte: DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a descobrir. Cap. 04. Cortez, 1998)  

O autor, na bibliografia referenciada, apresenta quatro princípios ou “pilares” nos quais a educação ao longo da vida deve se basear 
(aprender a ...). Neste sentido, cite quais são estes quatro pilares, discorrendo sucintamente sobre seus significados e seus objetivos ou 
finalidades (a fim de, para ...).  

 

GABARITO 

- Na correção será considerada a abordagem dos quatro princípios ou “pilares” para pontuação integral. Serão consideradas  disposições, 
ponderações e termos similares àqueles a seguir apresentados: 

1) APRENDER A CONHECER: adquirir os instrumentos da compreensão, visa não tanto a aquisição de um repertório de saberes 
codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento pode ser considerado, simultaneamente, como um meio e 
como uma finalidade da vida humana. Meio, porque se pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo menos 
na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades profissionais, para comunicar. 
Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. 

2) APRENDER A FAZER: para poder agir sobre o meio envolvente; está mais estreitamente ligada à questão da formação profissional: 
como ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e, também, como adaptar a educação ao trabalho futuro quando não se 
pode prever qual será a sua evolução? As aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas como simples transmissão 
de práticas mais ou menos rotineiras, embora estas continuem a ter um valor formativo que não é de desprezar. 

3) APRENDER A VIVER JUNTOS:  a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; ensinar a não-violência 
na escola, mesmo que apenas constitua um instrumento, entre outros, para lutar contra os preconceitos geradores de conflitos;  se o 
contato se fizer num contexto igualitário, e se existirem objetivos e projetos comuns, os preconceitos e a hostilidade latente podem 
desaparecer e dar lugar a uma cooperação mais serena e até à amizade. 

4) APRENDER A SER: via essencial que integra as três precedentes; a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa - 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo o ser humano deve ser 
preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular 
os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. O 
desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda a sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos 
seus compromissos: indivíduo, membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos. 


