Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC
Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos do Quadro de Pessoal
Permanente – Edital no 001/2019
Tema da Redação
1 – Para os cargos de Inspetor de Alunos e Agente Administrativo

O MUNDO ESTÁ MUITO MELHOR HOJE DO QUE AS MÁS NOTÍCIAS NOS FAZEM ACREDITAR
Arthur Brooks *
"Grande parte do mundo está em conflito e algumas regiões na verdade estão perto do inferno”, disse
o presidente Donald Trump há dois anos em um discurso diante das Nações Unidas. Muito do que o
presidente diz é controverso, mas muitos norte-americanos talvez só não tenham concordado com o uso
da palavra “algumas”. Em geral, tendemos a acreditar – equivocadamente – que o mundo está piorando.
O ser humano é naturalmente pessimista. O título de um artigo de 1998 publicado em um periódico de
Psicologia Social explica esse fato: "informações negativas têm mais impacto sobre o cérebro". Estímulos
negativos chamam mais nossa atenção do que os positivos – o que faz sentido para o nosso instinto de
sobrevivência. Coisas boas são agradáveis, mas coisas ruins são mortais, então é melhor se ater a elas. E,
levando em conta que na imprensa a atenção se traduz em dinheiro, percebemos a motivação comercial
para a falta de manchetes do tipo "Milhões de pessoas dormem de barriga cheia todas as noites".
*colunista do Washington Post, professor da Harvard Kennedy School e membro da Harvard Business
School. – adaptado.
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/o-mundo-esta-muito-melhor-hoje-do-que-as-masnoticias-nos-fazem-acreditar/

Tomando o trecho acima apenas como propulsor de suas reflexões, produza um texto dissertativo-argumentativo
exclusivamente em prosa, dotado de formas e estruturas linguísticas compatíveis com a linguagem padrão praticada em
textos acadêmicos e científicos contemporâneos brasileiros. O texto deve ocupar no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30
(trinta) linhas da folha de texto definitivo da prova discursiva. Nele, deve ser discutido o seguinte tema:

O SER HUMANO É NATURALMENTE PESSIMISTA?

2 – Para os cargos de Professor FAETEC I, Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I, Orientador
Educacional, Supervisor Educacional e Técnico Superior (Assistente Social) (exceto para o cargo de
Professor FAETEC I - Gestão e Negócios - Administração - 20h e 40h)

O PAPEL DA TECNOLOGIA NA ESCOLA
A escola do futuro não pode ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas. No
entanto, precisa ter nas tecnologias digitais um apoio, e não o principal protagonista do processo de
aprendizagem. O uso dessas ferramentas ainda exige adaptações dos sistemas de ensino. A principal delas
passa pelo investimento na formação dos professores.
Na avaliação de Liliana Passerino, professora da Faculdade de Educação da UFRGS, existem expectativas
muito altas sobre os benefícios do uso da tecnologia na educação. Para ela, é preciso, antes, voltar o olhar
ao planeta de forma mais ampla e pensar o ensino como a base para se construir um mundo melhor.
"Estamos enfrentando uma crise moral e política que se alastra pelas nações", afirma. "A educação é um
alicerce para a sociedade do futuro. Sem ela, não teremos condições de superar os problemas que temos
causado ao longo dos séculos", complementa.
Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/escolhaaescola/papel-da-tecnologia-escolha-a-escola/

Tomando o excerto acima apenas como propulsor de suas reflexões, produza um texto dissertativo-argumentativo
exclusivamente em prosa, dotado de formas e estruturas linguísticas compatíveis com a linguagem padrão praticada em
textos acadêmicos e científicos contemporâneos brasileiros. O texto deve ocupar no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30
(trinta) linhas da folha de texto definitivo da prova discursiva. Nele, deve ser discutido o seguinte tema:

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: aliada ou concorrente do professor?

3 – Para o cargo de Professor FAETEC I - Gestão e Negócios - Administração - 20h e 40h)

UNIVERSIDADE HOJE
Sustentabilidade, crise econômica mundial, mudanças climáticas, escassez da mão de obra, inovação.
Essas são as palavras-chave que compõem o vocabulário das mudanças pelas quais passa o mundo e que,
inevitavelmente, impõem a cada um de nós a busca por um novo modelo de vida no planeta. Nesse
cenário, a educação tem peso de ouro, e as universidades passam a assumir um papel fundamental no
processo reflexivo da sociedade. Para muitos, a grande contribuição que a universidade pode oferecer é a
parceria com a sociedade, pois não existe modelo social no mundo que avance sem uma união estratégica
entre academia e sociedade.
Fonte: http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/772 - adaptado

Tomando o excerto acima apenas como propulsor de suas reflexões, produza um texto dissertativo-argumentativo
exclusivamente em prosa, dotado de formas e estruturas linguísticas compatíveis com a linguagem padrão praticada em
textos acadêmicos e científicos contemporâneos brasileiros. Observe o limite de 20 a 30 linhas. Nele, deve ser discutido
o seguinte tema:

ACADEMIA E SOCIEDADE: uma parceria fundamental
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