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Imagine-se concorrente a um prêmio nacional de redação, destinado a 
professores licenciados, cujo tema seja o perfil do profissional de educação no 
séc. XXI.  

Para o cumprimento dessa tarefa, fizeram-se algumas exigências que cabem a 
você atender: o texto deve ser redigido em prosa e no padrão culto da língua; estar 
desenvolvido entre 30 a 45 linhas; expor argumentos em defesa do ponto de vista 
defendido (e, se possível, contra-argumentos em relação a outro(s) ponto(s) de 
vista); e apresentar um título condizente com a abordagem. 

 
OBSERVAÇÕES 

1. Util ize para rascunho de seu texto o verso da capa. 
2. Transcreva seu texto, após elaborado, para o espaço destinado.  
3. Não assine seu texto.  
 

ESPAÇO DESTINADO À TRANSCRIÇÃO DO TEXTO DEFINITIVO DA REDAÇÃO 
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Conhecimentos Específ icos História - 01 a 22 
 

Policarpo Potiguar: professor de História 

 

O professor Policarpo Potiguar é l icenciado em História. Durante a 
Licenciatura, Policarpo pôde compreender que o exercício da docência requer 
uma al iança entre o conhecimento historiográfico e o conhecimento sobre a 
educação. Nesse sentido, seus professores procuraram mostrar- lhe que, para 
ser professor de História na escola básica, seria necessário não apenas 
conhecer fatos históricos, mas pensar o modo como esses fatos são 
produzidos, como as interpretações da história são construídas e como o ato 
de transmit ir a história não pode ser isolado do ato de produzir o 
conhecimento, levando em conta as dimensões intelectuais, sociais e polít icas 
do saber.  

Pol icarpo é conhecedor das diferentes correntes historiográficas e das 
novas propostas curriculares para o ensino de História. Atualmente trabalha 
na Escola Municipal Sol da Vida, que atende a 620 alunos dos quatro ciclos 
do Ensino Fundamental. A discipl ina História, de 5a  a 8a  séries, é ministrada 
por três professores: o próprio Policarpo, Maria e Antônio.  

O professor Policarpo apóia sua prática docente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). É a part ir  desse documento curricular que ele 
estabelece os objet ivos, seleciona os conteúdos e pensa nos procedimentos 
de ensino que deve adotar na discipl ina.  

Mesmo se empenhando para realizar uma prática coerente com as novas 
tendências historiográficas e com as novas diretr izes curriculares, o professor 
Policarpo descobriu que ensinar é um desafio permanente. Ele 
freqüentemente põe em dúvida suas ações e, muitas vezes, depois de reflet ir 
e aval iar seu trabalho, percebe incoerências entre a maneira como concebeu 
ou conduziu suas atividades e os princípios teóricos que o orientaram.  

Todas as questões a seguir giram em torno do universo de atuação 
dos professores Policarpo, Maria e Antônio. 

 
 
 
01 .  Ao assumir a discipl ina História, de 5a  a 8a  séries, o professor Policarpo foi 

indagado por um aluno: Por que os alunos precisam aprender História? 
Policarpo, leitor das propostas curriculares produzidas nas duas últ imas 
décadas, respondeu que, em cada época, se atr ibuiu uma f inal idade diferente 
ao estudo da História.  

Contemporaneamente, um dos objetivos dessa discipl ina é 

A)  incentivar a interferência dos alunos na real idade social vivida, com o 
intuito de aperfeiçoar o sistema polít ico vigente.  

B) ampliar a compreensão do aluno sobre a sua real idade, confrontando-a 
com outras real idades históricas. 

C) demonstrar ao aluno que uma nação se consolida ao construir uma 
identidade part i lhada por  todas as classes sociais. 

D) fornecer ao aluno uma formação intelectual e moral inspirada na cultura 
clássica e nos valores humanísticos. 
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02.  O professor Policarpo, durante a Licenciatura, estudou os di lemas da história 

na contemporaneidade, usando, entre seus referenciais, as análises de Ciro 
Flamarion Cardoso, contidas na obra Domínios da História  (Cardoso, 1997). 
Nos seus estudos, Policarpo pôde perceber que, a part ir  da década de 1970, a 
história, como campo de conhecimento, sofreu modif icações nos seus 
paradigmas.  
Sobre essas modif icações, pode-se af irmar que 
 
A) está ocorrendo uma aproximação da história em relação à antropologia, o 

que favorece o trabalho do historiador, que deixa a pesquisa de campo a 
cargo dos antropólogos, tendendo a ser superada a concepção de que o 
historiador precisa de fontes empíricas. 

B) está surgindo uma nova historiografia, que se caracteriza pela adoção de 
novos objetos, pelo retorno às formas narrativas e pelo abandono das 
discussões teóricas, havendo uma tendência a desaparecer a historiografia 
posit ivista, marcada pela ênfase na história polít ica e seqüencial.  

C) estão sendo fortalecidas as abordagens que enfatizam a problematização 
do social, por meio de uma inf inidade de temas, tendendo a se esgotarem 
as concepções teóricas que procuram explicar a vida social e a dinâmica 
do seu movimento por meio de teorias globalizantes. 

D) estão prol i ferando trabalhos historiográficos que demonstram o poder 
emancipatório da ciência na solução dos problemas humanos, consolidando 
uma tendência de superação das problematizações instáveis que 
caracterizaram a ciência moderna renascentista.  

 
 
 
03.  O professor Policarpo compreende, a part ir  dos PCNs,  que o trabalho do 

professor de História no Ensino Fundamental impõe exigências específ icas, 
que envolvem três dimensões: a ação pedagógica, o domínio dos conteúdos e 
a ref lexão sobre a produção desse conteúdo.  
Em relação à forma como os conteúdos devem ser explorados pelo professor, 
os PCNs indicam que 

A)  o conhecimento histórico é produzido nas universidades e insti tuições 
similares, enquanto o Ensino Fundamental deve se concentrar na sua 
transmissão. 

B) a produção e a transmissão do conhecimento são etapas que se art iculam 
para iniciar o aluno nos procedimentos investigativos e interpretativos. 

C)  o conhecimento ministrado no Ensino Fundamental deve se l imitar a 
conteúdos que capacitem o aluno a pensar a real idade com o máximo de 
rigor intelectual.  

D) a produção e a reprodução do conhecimento escolar são determinadas pela 
estrutura econômica e ideológica existente na sociedade. 
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04.  A Escola dos Annales  tem inf luenciado a historiografia e as maneiras de se 

abordar a História no Ensino Fundamental. O professor Policarpo, por 
exemplo, percebeu que, a part ir  dos Annales ,  foram modif icadas as noções 
de documento e de seus usos. Percebeu também que os PCNs incorporaram 
concepções teóricas e procedimentos metodológicos lançados pioneiramente 
por aquele grupo.  

Entre os elementos presentes nos PCNs que revelam a inspiração dos 
Annales ,  pode-se mencionar: 

A)  a concepção do indivíduo como integrante de uma classe social,  ou seja, o 
indivíduo é visto fundamentalmente em função do lugar que ocupa nas 
forças produtivas. 

B)  o diálogo da história com outras áreas do conhecimento, favorecendo o 
emprego de diferentes l inguagens, no intuito de apreender a complexidade 
das relações sociais. 

C)  a expl icação da vida social dos homens e das mulheres a part ir  dos 
métodos hipotético-dedutivos empregados pela história das mental idades. 

D) a convicção nos limites do conhecimento racional da história, subestimando o 
papel dos indivíduos na condução dos acontecimentos. 

 
05.  Para o professor Policarpo, o museu pode ser um importante recurso 

pedagógico no ensino de História. Desejando propiciar aos alunos um contato 
com o passado colonial e imperial brasi leiro por meio da observação de armas 
e símbolos diversos do estado, retratos dos governantes, brasões das famíl ias 
e peças de mobil iário, entre outros elementos, o professor levou seus alunos 
para uma visita ao Museu do Forte.  
A real ização de aulas em museus é uma das estratégias recomendas pelos 
PCNs para o ensino de História, pois permite ao aluno 

A) perceber que a cultura material consti tui um monumento, permit indo um 
contato direto com os objetos que definem a identidade nacional.  

B) compreender a importância de se preservar os objetos que estavam 
presentes em diversos acontecimentos da nossa sociedade. 

C) conhecer os objetos materiais que foram apropriados por diversas classes 
sociais em diferentes momentos da história brasi leira.  

D) reconhecer que os objetos são testemunhos materiais da memória de 
grupos sociais, servindo para perpetuar a visão de mundo desses grupos. 

 
06.  O professor Policarpo, para ensinar Histór ia, ut i l iza várias fontes 

documentais. Seus alunos têm contato com fontes de natureza artíst ica, tais 
como poesias, romances, peças de teatro, quadros e f i lmes.  
O uso da fonte artíst ica numa aula de História permite ao aluno 

A) desmit i f icar o processo de construção dos heróis, desvendando os 
aspectos pitorescos que envolveram a vida desses personagens. 

B)  identif icar, nas obras de arte, os sentidos e os valores que demonstram os 
avanços e os retrocessos da humanidade em diferentes tempos.  

C) reconhecer a arte como um produto cultural de uma determinada época e, 
ao mesmo tempo, como uma criação da imaginação humana. 

D)  assimilar os acontecimentos a part ir  de imagens precisas do passado, 
auxi l iando, desse modo, na f ixação dos conteúdos ensinados. 
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07. O professor Antônio, ao preparar aula sobre a chamada Revolução de 1930 ,  

encontrou uma grande quantidade de documentos. Tais documentos o 
conduziram a versões divergentes e confl i tantes, levando-o a indagar: “Será 
que a história que estou ensinando é a histór ia verdadeira?”  

Policarpo, com o intuito de ajudar ao amigo, recorreu aos PCNs e respondeu à 
pergunta da seguinte forma: 

A)  reconstruir o modo como as versões se perpetuaram é mais importante do 
que procurar saber qual a versão verdadeira.  

B) a verdade histórica é estabelecida a part ir  de uma síntese de todas as 
versões produzidas sobre um determinado acontecimento. 

C) a verdade histórica é aquela apresentada por historiadores que real izaram 
pesquisas fundamentadas em fontes primárias f idedignas. 

D) f icção e real idade se confundem, pois os fatos não são verdadeiros, mas 
“invenções” ou “releituras” da história.  

 
 
 
08.  Parte da historiografia nacional compreende o conceito de Cultura Brasi leira 

como o resultado das contr ibuições de europeus, índios e negros. O professor 
Policarpo, entretanto, possui uma visão crít ica em relação a esse conceito, 
apoiando-se em historiadores como Suely Queiroz (Historiografia Brasi leira 
em Perspectiva).   
Assim, o professor Policarpo cri t ica o conceito de Cultura Brasi leira por 
compreender que 

A) é vál ido para a situação anterior ao Governo Kubistschek, quando as 
diferentes etnias habitantes no Brasi l ,  inf luenciadas pela modernização 
capital ista, passaram a importar os valores culturais impostos pelos 
Estados Unidos. 

B) omite os elementos genuinamente populares, em razão dos altos índices 
de analfabetismo que impedem o acesso de parte signif icativa da 
população à escri ta e à leitura, fontes básicas da cultura de um povo. 

C) está construído sobre a idéia de que há certos traços que unif icam as 
classes sociais, as etnias e as regiões do Brasi l ,  deixando de lado as 
tensões, as divergências e os confl i tos e fazendo predominar uma visão 
integrativa.  

D) ref lete especialmente as expressões mais festivas do povo, como o 
carnaval, o samba e todo o folclore, o que acaba transmit indo, com auxíl io 
dos meios de comunicação, uma imagem superf icial dos brasi leiros. 
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09. Com o objetivo de comparar a polít ica cultural de dois regimes ditatoriais 

instalados numa mesma época, mas em espaços diferentes, o professor 
Policarpo selecionou o conteúdo Estado Novo e Ditaduras nazi-fascistas .  
Fundamentados em estudos sobre o período, o professor e seus alunos 
compararam as duas situações históricas e chegaram à conclusão de que a 
polít ica cultural do Estado Novo se inspirou nas experiências nazista e 
fascista.  
A part ir  dessa comparação, é possível af irmar que 

A) se observou, nas ditaduras instaladas na Alemanha e na Itál ia, grande 
incentivo às expressões culturais nacionalistas, ao passo que o regime 
Vargas, ao contrário, investiu na cultura de massa, tentando destruir a 
cultura popular brasi leira.  

B) as diretr izes governamentais estabelecidas por Vargas, no que diz respeito 
à cultura, seguiam o mesmo padrão adotado por Hit ler e Mussolini,  o que 
f icou demonstrado com a decisão desses três governos de proibirem as 
concentrações públicas. 

C) os regimes total i tários da Europa conseguiram mais sucesso na adoção 
das polít icas culturais, em virtude de que os alemães e os i tal ianos 
apreciavam fortemente a cultura erudita, ao passo que no Brasi l  essa 
cultura despertava pouco interesse. 

D) se verif icou, na Alemanha e na Itál ia, um grande esforço para organizar 
uma cultura do consenso por meio da conquista, especialmente, dos 
setores populares, enquanto no Brasi l  o governo se associou às el i tes para 
legit imar o regime. 

 
 
10.  O professor Policarpo, ao preparar uma aula sobre a instalação do Regime 

republicano no Brasil ,  decidiu fazer um levantamento das causas desse 
acontecimento. Consultou vários l ivros didáticos e elaborou uma l ista imensa 
de causas ,  percebendo, por f im, que esse seria um exercício interminável.  
Fundamentado nas discussões historiográficas contemporâneas acerca da 
produção do conhecimento histórico, o professor chegou à conclusão de que o 
ensino centrado nas causas  dos acontecimentos se relaciona com uma 
concepção histórica que 

A)  remete a fenômenos de natureza econômica e polít ica, defendendo a tese 
insustentável de que os fatores econômicos determinam os polít icos, que, 
por sua vez, determinam os sociais. 

B)  expressa uma visão l inear, pois concebe os fatos como encadeados uns 
aos outros, desconsiderando as múlt iplas determinações, as rupturas e as 
descontinuidades. 

C) resulta dos interesses mercadológicos das grandes editoras, que, sem 
apoio em pesquisas historiográficas, seguem as convenções estabelecidas, 
procurando simpli f icar o ensino da História.  

D) ref lete uma visão el i t ista da história, porque pressupõe que os 
acontecimentos são determinados a part ir de interesses dos grupos que se 
encontram à frente do poder. 
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11. O professor Policarpo, estudando os Quilombos, no período colonial brasileiro, 

chegou à conclusão de que essa organização social estava associada, por um 
lado, à repressão, à violência, a diversas formas de desigualdades e exclusão 
social e, por outro, às contestações, às rebeliões e às revoluções.  

Considerando as indicações dos PCNs e as conclusões obtidas durante o estudo 
sobre os Quilombos, o professor Policarpo definiu como objetivo para seus 
alunos: 

A)  compreender que existem duas histórias, a dos dominantes e a dos 
dominados, deixando de lado a história das el i tes e enfatizando os 
momentos históricos em que as massas populares se manifestam de 
maneira autônoma. 

B) estabelecer as art iculações que, em diversos momentos, os grupos sociais 
mantêm entre si e que revelam não apenas os atr i tos como também as 
al ianças e as aproximações a part ir  de pontos convergentes, mesmo que 
passageiros. 

C) analisar o modo como o discurso da História é monopolizado pelas classes 
vencedoras, que garantem a perpetuação de suas versões históricas, 
destruindo as fontes e os registros em que aparecem os dominados.  

D) enfocar, com a mesma atenção, a história das el i tes e a história do povo, 
identi f icando que, nos motins, revoltas e revoluções, o povo comanda os 
acontecimentos e, nos períodos pacíf icos, a história é controlada pelas 
el i tes. 

 
12. O professor Policarpo, pesquisando material para produzir um texto sobre a 

Independência do Brasil ,  procurou diferentes interpretações para esse 
acontecimento a part ir  de duas fontes básicas: um l ivro didático e um l ivro 
dedicado à ascensão do patr iarcado urbano e à decadência do rural.  
No l ivro didático, ele percebeu que a Independência marcava a passagem da 
Colônia para o Império. Já no l ivro sobre o patr iarcado urbano, ele detectou 
que o autor analisou a vida cotidiana e a mental idade no Brasi l  na transição 
do século XVIII  para o século XIX, sem enfatizar o acontecimento de 7 de 
setembro de 1822.  
A part ir dessas duas interpretações a respeito da  Independência e tomando 
por base a discussão apresentada na obra Domínios da História (Cardoso, 
1997), Policarpo formulou a seguinte ref lexão: 

A) o livro didático estabelece uma periodização que pressupõe a Independência 
como um divisor da história, e o livro sobre o patriarcado procura apresentar 
particularidades dos homens comuns, sem preocupação com os marcos 
divisores. 

B) no livro didático, a Independência é apresentada como um recurso para 
estabelecer delimitações; e, no livro sobre o patriarcado, as marcações 
cronológicas são abandonadas, uma vez que as mudanças nas mentalidades 
são muito difusas.  

C) no livro didático, é apresentada uma periodização decorrente da influência dos 
autores ligados à História Nova, que se ocupam com as estruturas de longa 
duração; e, no livro sobre o patriarcado, está expressa uma historiografia que 
desvaloriza as datas. 

D) o livro didático expressa a Independência como o determinante cronológico das 
mudanças do país, e o livro sobre o patriarcado, por dedicar-se a temas de 
difícil acesso ao historiador, evitou enquadrar o acontecimento em fases ou 
períodos. 



 

UFRN-FUNPEC – COMPERVE 9

 
 
 
13.  A História, como discipl ina, sob qualquer das suas divisões (polít ica, 

econômica, social e cultural),  reconsti tui relações entre a total idade e as 
partes. O professor Policarpo leu Visões de República ,  de Almir Bueno, obra 
que trata da prática e das idéias polít icas no Rio Grande do Norte, no período 
da transição do Império para a República.  
Nessa obra, o professor percebeu que a história polít ica local do Rio Grande 
do Norte.  

A) apresenta seus acontecimentos part iculares, mas está perpassada por 
muitas relações, nem diretas nem determinantes, dos fenômenos que 
ocorrem em escala maior. 

B) é uma versão em escala menor dos acontecimentos e dos processos que 
ocorrem em escala geral, embora esteja submetida à inf luência dos 
mesmos fatores. 

C) reduz a importância do estudo da História Geral, uma vez que leva à 
percepção de que os acontecimentos históricos só podem ser percebidos 
nas relações imediatas. 

D) tem como principal fator explicativo, em termos de relações polít icas e 
sociais, o contexto geral em que ela está inserida e do qual sofre a 
inf luência mais determinante.  

 
 
 
14. O professor Antônio, ao planejar uma aula sobre a Guerra do Paraguai ,  

consultou vários l ivros e chegou à conclusão de que se tratava de um tema 
polêmico, tendo em vista as várias interpretações existentes para o fato. 
Preocupado com a eficiência da transmissão do conhecimento e procurando 
fornecer aos alunos uma visão objetiva e conclusiva dos acontecimentos 
históricos, ele se voltou para o l ivro didático adotado em sua escola, 
decidindo uti l izá- lo como o único recurso de informação. 

Policarpo, diante da ati tude de seu colega, apresentou-lhe o art igo da 
professora Circe Bittencourt (O saber histórico na sala de aula),  que trata dos 
usos do l ivro didático no ensino de História. Esse art igo foi muito úti l  para o 
professor Antônio, ao demonstrar que o uso do l ivro didático como um manual 

A) estimula os alunos à prática da leitura, sobretudo naqueles l ivros 
i lustrados fartamente com belas f iguras, tornando mais atrat ivos os 
conteúdos transmit idos pelos textos escritos. 

B) fornece aos alunos um conteúdo mais confiável, uma vez que explora os 
fatos já f ixados pelos historiadores, permit indo que o professor ganhe mais 
tempo nas explicações de conteúdo. 

C)  priva o aluno da construção do conhecimento histórico, na medida em que 
inibe sua capacidade investigativa e estimula ati tudes de passividade 
diante dos acontecimentos estudados. 

D)  ret ira o professor do lugar de centro do processo ensino-aprendizagem, 
sinal izando para o aluno que os l ivros e as fontes, no ensino de História, 
são bem mais importantes do que os professores. 
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15. Na turma da sétima série, o professor Policarpo e seus alunos, trabalhando 

com o subtema Nações, Guerras, Lutas e Revoluções ,  sugerido pelos PCNs, 
procuravam compreender as part icularidades das revoltas do período colonial,  
detendo-se na Inconfidência Mineira (1788-1789).  
Ao confrontar documentos produzidos no período, a respeito desse fato, como 
os Autos da Devassa e os depoimentos de pessoas que viveram aquele 
momento histórico, alunos e professor chegaram à conclusão de que a 
Inconfidência Mineira 
 

A) manteve uma unidade em torno dos interesses da el i te colonial,  que 
manipulou Tiradentes para que ele assumisse toda a responsabil idade pelo 
movimento. 

B) reuniu indivíduos de diferentes classes sociais que t inham o objet ivo 
comum de construir uma República independente, inspirada nos princípios 
da Revolução Francesa e do l iberal ismo europeu. 

C) foi uma coalizão polít ica organizada por setores l igados aos interesses 
populares que, ao desejar l ibertar o Brasi l  de Portugal, feriram interesses 
das el i tes mineiras. 

D) teve um caráter heterogêneo, na medida em que seus part icipantes 
pertenciam a extratos sociais diferentes e divergiam na motivação 
econômica e ideológica que caracterizava o movimento. 

 
 
 
16. A professora Maria estranhou o fato de o programa de História do professor 

Policarpo não conter tópicos que remetessem à história das civi l izações. De 
acordo com o pensamento da professora Maria, seria impossível estudar 
História sem estudar as civi l izações.  
O professor Policarpo discordou, apresentando o seguinte argumento: 
 
A) o estudo das civi l izações está ancorado na idéia de que as populações 

urbanas são mais evoluídas do que as populações rurais, por dominarem a 
escri ta, as ciências, a metalurgia e por se organizarem em torno da 
estrutura estatal.  

B) existe uma determinação dos PCNs para que o estudo das civi l izações só 
aconteça nos ensinos médio e superior, tendo em vista que os alunos do 
Ensino Fundamental ainda não possuem condições para assimilar 
conceitos abstratos.  

C) embora a historiografia tenha comprovado que as civi l izações mais 
importantes do Planeta foram as do Oriente, é preferível enfocar temas 
l igados à polí t ica e à economia, face à pobreza de estudos sobre essas 
civi l izações.   

D) no ensino de História nos dias atuais, o objeto principal de estudo é o 
capital ismo e as possíveis formas de sua superação, combatendo-se o 
estudo das civi l izações, que estaria l igado ao pensamento eurocêntrico e 
de inspiração posit ivista.  
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17. O professor Antônio, que ensina História de 5a  a 8a  séries no noturno, na 

mesma escola do professor Policarpo, questionou, em uma reunião 
pedagógica, o uso dos PCNs de História. Segundo Antônio, esse documento 
curricular, ao privi legiar o trabalho a part ir  de temáticas que enfatizam 
perspectivas mult iculturais, faz uma apologia ao relat ivismo cultural.  
O professor Policarpo discordou, argumentando que os PCNs de História 
 
A) orientam que todos os temas da discipl ina devam estar vinculados à 

cultura clássica, sugerindo o reconhecimento das formas híbridas e 
part iculares que essa cultura assumiu entre os diversos povos. 

B) orientam que se estude a cultura local como forma de possibi l i tar o 
conhecimento das relações comunitárias de vizinhança, evitando os 
estudos de culturas distantes, por serem de difíci l  compreensão. 

C) indicam que a discipl ina seja estudada em círculos concêntricos, de modo 
que se trabalhe, progressivamente, do local para o geral, material izando o 
princípio científ ico da indução. 

D) estimulam trabalhos com temas, enfatizando a necessidade de art iculação 
das part icularidades apresentadas por diferentes povos com o que existe 
de comum a outras culturas humanas. 

 
 
 
18. Em uma reunião entre pais, mães, professores e professoras, um pai indagou 

ao professor Policarpo: “Como seria possível trabalhar com eixos temáticos 
sem deixar de lado os conteúdos históricos propriamente ditos?”   
O professor Policarpo respondeu ao pai: “Vou reflet ir sobre sua pergunta a 
part ir de um exemplo concreto. Digamos que irei trabalhar com Migrações e 
Identidades, que é um tema previsto pelos PCNs para o ensino de 5a  a 8a  
séries, e adotarei o seguinte procedimento: 
 
A) trabalharei com esse tema paralelamente aos conteúdos ministrados em 

sala de aula, seguindo as indicações mais recentes na área de educação, 
que demonstram a necessidade de explorar os temas em História como 
atividades complementares à formação do aluno, sem prejudicar o 
aprendizado dos conteúdos”.  

B) usarei esse tema como elemento motivador para a introdução dos 
conteúdos. Na verdade, ele é usado para envolver o aluno no mundo da 
História. Depois que o aluno se maravilha com a disciplina, eu ganho a sua 
conf iança e posso partir para o trabalho com conteúdos específicos que eles 
precisam aprender”.  

C)  inicialmente, estimularei o aluno a problematizar sua realidade local, no 
tempo presente, fazendo uso da História Oral para mapear as migrações na 
sua cidade. A partir daí, indicarei diversos estudos sobre fluxos migratórios 
existentes em outros espaços e tempos”. 

D)  meu primeiro passo é fornecer ao aluno informações teóricas sobre as 
correntes migratórias. Em seguida, eu possibi l i to para que ele aprenda 
como problematizar a real idade do seu quarteirão, do seu bairro, da sua 
cidade, e, numa últ ima etapa, como iniciar a pesquisa”.  
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19.  Em 1990, redes televisivas de todo o mundo mostraram imagens da Guerra do 
Golfo. O professor Policarpo, inspirado nas reflexões feitas pelo historiador 
Elias Saliba, na obra O saber histórico na sala de aula  (Bittencourt, 1998), 
sobre o uso das imagens no ensino de História, resolveu apresentar aos alunos 
as imagens exibidas pela televisão no período.  
Essas reflexões estimularam o professor Policarpo a definir como objetivo de 
sua aula 

A)  construir as múltiplas possibil idades de interpretação do acontecimento que 
as imagens poderiam oferecer. 

B) demonstrar, com base em fontes concretas, como foram os confl itos e as 
estratégias usadas no campo de batalha. 

C) formar nos alunos um posicionamento crít ico diante das superpotências, 
que massacram os países periféricos. 

D) discutir o poder que as imagens têm de nos aproximar ou nos alhear dos 
acontecimentos. 

 
20. O professor Policarpo estava trabalhando com a temática Trabalho e 

escravidão  e conduziu os alunos à pesquisa em jornais, revistas e l ivros, 
sobre os trabalhadores do campo no Brasi l  de hoje e no período do Império. 
Depois de coletado o material,  Policarpo organizou uma discussão com a 
f inal idade de que os alunos analisassem  as duas situações.  
Considerando que os PCNs são o elemento norteador do professor Policarpo, 
pode-se concluir que seu objetivo nessa atividade foi 
 
A)  demonstrar a posição da maioria dos jornalistas, escritores e editores 

sobre os trabalhadores brasi leiros, em diferentes momentos da história 
nacional.  

B) compreender a história brasi leira nos momentos específ icos em que é 
produzida, desmit i f icando os heróis criados pelos dominantes e exaltando 
os homens e mulheres que lutaram a favor dos explorados. 

C)  conduzir os alunos a perceber que os direitos sociais dos trabalhadores 
brasi leiros permanecem os mesmos desde o Império, sendo-lhes negado o 
direito à cidadania.  

D)  estimular a comparação entre sistemas de trabalho em tempos diferentes, 
percebendo as particularidades apresentadas pela organização produtiva em 
cada momento histórico.  

 
21.  O professor Policarpo enfatiza, em sala de aula, a abordagem que Mary Del 

Priore (Domínios da História),  com inspiração em outros teóricos, denominou 
de “história do cotidiano”. Essa abordagem historiográfica 

A)  demonstra que atualmente o objeto central da História são os fatos do dia-
a-dia, contrapondo-se aos estudos tradicionais, que t inham como objeto os 
confl i tos sociais e econômicos. 

B) permite ao aluno perceber que os confl i tos famil iares são insignif icantes, 
diante das relações de sol idariedade e companheir ismo que predominam 
nessa organização social em diferentes tempos. 

C)  valoriza os direitos dos indivíduos comuns, evidenciando a possibi l idade de 
os elementos da vida diária determinarem a infra-estrutura material da 
sociedade. 

D)  conduz o aluno a valorizar a vida privada e famil iar, os pequenos prazeres 
e os detalhes quase invisíveis, percebendo a imensidão e a complexidade 
da História.  
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22.  O professor Policarpo selecionou o quadro a “Primeira Missa no Brasil”, pintado 

por Vitor Meireles em 1860, com o objetivo de explorar as imagens construídas 
no Império sobre o Período Colonial.  

 

 
 
Usando as referências expressas no artigo da professora Thais Nívia Fonseca, 
contido na obra Inaugurando a história  (Fonseca e Siman, 2001) ,  e lendo a 
imagem como documento, Policarpo e seus alunos fizeram a seguinte 
interpretação: 

A) o autor, concordando com os ideais indigenistas próprios do século XIX, pintou os 
índios do período colonial como indivíduos autônomos que não se deixavam 
influenciar pela cultura dos colonizadores portugueses. 

B) o autor critica o Império brasileiro, devido aos fortes conflitos que envolveram o 
Estado e a Igreja, deixando evidente a importância dos jesuítas na colonização, 
na medida em que eles tinham se integrado perfeitamente à cultura indígena. 

C) o autor, influenciado pelos escritos de Caminha, representou na obra a 
preponderância do catolicismo no mundo tropical, com o intuito de legitimar uma 
identidade nacional brasileira, em formação no século XIX. 

D) o autor, denunciando a política centralizadora promovida pelo poder Moderador e 
pela Igreja, utilizou-se de imagens do período colonial para demonstrar que, aqui 
no Brasil, em outros tempos, até os índios tinham visibilidade política e religiosa. 
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Didática 23 a 30 
 
 
23. Em uma aula de Geografia na 4ª  série, 

a professora trabalha na perspectiva 
da “construção de conhecimentos”, 
iniciando com o diagnóstico das idéias 
prévias das crianças, a exemplo da 
figura ao lado. Nesse sentido, o 
diagnóstico das idéias prévias visa à 

 

 

 

A) construção de novas representações do objeto de estudo a partir das 
representações anteriores. 

B) substituição das idéias prévias pelo conhecimento científ ico como única 
verdade. 

C) construção de novas representações do objeto de estudo que sejam 
compreendidas por todos os alunos da mesma forma. 

D) participação das crianças na busca de informações no livro didático.  
 
 
24. Uma didática que leva em conta as idéias de Paulo Freire sobre a Educação, 

promove atividades na sala de aula que desenvolvam nos alunos capacidades 
de 

 
A)  aceitar sempre as idéias do professor.  

B)  perguntar, argumentar e ref let ir  de forma crít ica.  

C)  reproduzir os conteúdos escolares. 

D)  questionar sempre as idéias do grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPOS, M.C.C. Didática de ciências: o ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD,1999. p.79. 
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25.  Leia a conversa de Calvin e Hobbes na seguinte charge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando as or ientações dos PCNs, para se trabalhar as idéias de Calvin e 
Hobbes no diálogo, o professor deve promover situações de aprendizagem que 
 
A) preparem futuros cidadãos segundo as diretrizes do Estado e os Projetos 

Pedagógicos da Escola.  

B) possibilitem ao aluno se reconhecer como cidadão, com possibilidades e 
responsabilidades, e participar nos diferentes problemas sociais. 

C) atendam somente aos interesses individuais dos alunos, segundo as 
diretrizes dos Projetos Pedagógicos e os diferentes problemas sociais. 

D) respeitem os valores morais dos alunos, sem promover mudanças no intuito 
de atingir as finalidades educativas. 

 
26.  A figura abaixo representa uma situação de ensino-aprendizagem na sala de 

aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Essa situação expressa a Didática na perspectiva da: 

A)  Pedagogia Libertadora idealizada por Paulo Freire.  

B) Escola Nova baseada na teoria de John Dewey. 

C) Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos fundamentada em J.C. Libâneo. 

D) Educação Bancária, caracterizada por Paulo Freire.  

VECCHI, G.de; GIORDAN, A. As origens do saber. 2 ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996. p.217. 
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27. A Didática estuda as formas de organizar os processos do ensino – 

aprendizagem no contexto escolar. As decisões didáticas para o planejamento 
de atividades de ensino devem considerar as reflexões teóricas de outras áreas 
disciplinares devido à complexidade dos problemas didáticos. Algumas dessas 
disciplinas estão representadas no quadro abaixo por meio das letras X, Y,  Z  e 
K e acompanhadas de seu objeto de estudo. 

 
Área de Conhecimento 

Disciplina 
Objeto de estudo 

X 
a cultura e suas relações com os contextos da 
aprendizagem 

Y as relações sociais  
Z as formas de aprendizagem  
K as relações da escola com o Estado 

 
As disciplinas X, Y,Z e K são, respectivamente,  

A)  a Psicologia da Aprendizagem, a Sociologia, a Antropologia e a Polít ica 
Educacional.  

B) a Sociologia, a Psicologia da Aprendizagem, a Polít ica Educacional e a 
Antropologia.  

C) a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia da Aprendizagem e a Polít ica 
Educacional.  

D) a Polít ica Educacional, a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia da 
Aprendizagem. 

 
 
28. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infanti l explicitam que os 
objetivos: 

 
A)  ao serem formulados a partir dos conteúdos necessários para o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas reconhecem as relações 
dialéticas entre objetivos e conteúdo. 

B) ao indicarem as capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos, orientam 
a seleção de conteúdos como meio para o desenvolvimento dessas 
capacidades, reconhecendo as relações dialéticas entre os objetivos e 
conteúdos. 

C) ao indicarem as finalidades a serem atingidas, por todos os alunos, com o 
mesmo nível de assimilação determinam que a avaliação é comum para 
todos os educandos. 

D) ao orientarem as atividades que deve o professor desenvolver na sala de 
aula garantem a assimilação dos conteúdos pelos educandos. 
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Contexto de produção do 
saber escolar 

Contexto de produção do 
saber escolar 

Cultura 
Popular 

Esquema IV  

 
 
29. A seleção dos conteúdos escolares é uma das tarefas básicas e foco de 

diferentes reflexões da escola. Numa discussão de grupo de professores, foram 
construídos diferentes esquemas que expressam a constituição do saber 
escolar.Os esquemas se apresentam a seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O esquema que melhor representa uma visão sobre o conteúdo escolar, segundo 
Zabala (2002), é 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV. 

Contexto de produção do 
saber escolar 

Saber Escolar                           Referência sobre a realidade 

Transposições Didáticas 

Conhecimento Popular 

Outros tipos 
de saber 

Conhecimento 
Científico 

Conhecimento do Senso Comum 

Esquema I   

Transposições Didáticas 

Esquema I I I  Cultura Erudita 
(Saber Escolar) 

Processo de substituição para 

Senso comum 

Transposições Didáticas 

Processo de substituição para 

Transposições  Didáticas Contexto de produção do 
saber escolar 

Esquema I I  
Saber Escolar 
(Conhecimento científico) 

Senso Comum 
(conhecimento prévio) 

Cultura Erudita 
Saber Popular 

Senso comum 
Saber Escolar 
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30. Os métodos, estratégias, técnicas e recursos para o ensino são alguns 

elementos que compõem a prática didática. Um professor que orienta seu 
trabalho profissional usando esses elementos de forma crít ica pode 

 

A)  garantir a formação de alunos disciplinados e obedientes às exigências da 
escola e da família.  

B) participar das discussões que visam adotar, no contexto da escola, os 
saberes teóricos produzidos pelos pesquisadores na área da Didática.  

C) garantir a assimilação dos conteúdos pelos alunos, segundo o Programa 
Oficial definido pelo Estado. 

D) participar da construção de seus saberes profissionais, procurando inovar 
sua prática no contexto da instituição escolar, considerando o Projeto 
Pedagógico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


