
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Este caderno consta de uma folha a ser utilizada para a transcrição do texto definitivo da 
Redação e de trinta questões de múltipla escolha assim distribuídas: Conhecimentos 
Específicos, de 01 a 22, e Didática, de 23 a 30. 

 
2. Caso o caderno esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao fiscal da 

sala as providências cabíveis. 
 
3. Utilize o verso da capa e qualquer espaço em branco para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 
 
4. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento da Folha de Respostas e à transcrição do texto definitivo da 
Redação para a respectiva folha. 

 
5. Terminada a prova, entregue o Caderno de Provas e a Folha de Respostas ao 

fiscal de sua sala. 
 
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas 

instruções, na Folha de Respostas e na Folha de texto definitivo da Redação 
poderá implicar a anulação das provas do candidato. 
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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. Utilize 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 Específicos Língua Portuguesa – 01 a 22 
 
 
 
 
 

Norma do Lácio, aprovada no último concurso da Prefeitura 
de Natal −  RN, para assumir turmas de Língua Portuguesa – de 3º  
e 4º  ciclos – em uma escola de ensino fundamental, passou por 
algumas experiências desafiadoras.  

Dentre as diversas situações por ela vivenciadas no 
exercício do magistério, relatam-se, a seguir, algumas que a 
embaraçaram no sentido de encontrar a solução adequada. 

A fim de ajudá-la a resolver esses impasses, você é 
solicitado(a) a solucionar as questões que se colocam para a 
professora, encontrando a única resposta correta para cada 
situação. 

 
 
 
01. No início do ano letivo, quando Norma do Lácio apresentou o programa, l istou 

tópicos de conteúdo, como concordância  verbal e nominal,  regência  e colocação. 
Alguns alunos reclamaram, dizendo de forma irônica:  

– Pra que a gente estuda isso? 
– Ninguém fala como a senhora vai ensinar! No ano passado, a professora 

deu regra até dizer basta! E daí? 
– Só estudo essas coisas pra prova! 

Desafiada e necessitando defender um ponto de vista coerente sobre o ensino de 
norma culta, a professora deve desenvolver um raciocínio em torno da seguinte 
reflexão: 

A)  é necessário que aprendamos regras da gramática, porque, na vida social, o 
uso de outras variantes compromete a eficácia da comunicação e denigre a 
imagem do usuário da língua. 

B) é importante, para a vida social, conhecer um registro de l inguagem tido como 
culto, pois o cidadão precisará fazer uso dessa variante l ingüística em certas 
situações de comunicação. 

C) é importante conhecer o registro culto da língua para ter o domínio da única 
forma correta e padrão do bom português, já que o idioma materno costuma 
ser vil ipendiada pela sociedade. 

D) é necessário que se aprendam as regras da gramática, porque, sem esse 
domínio, a capacidade cognitiva do usuário sofrerá restrições, impedindo-o de 
desenvolver proposições lógicas.  
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02. Numa aula de compreensão de textos, Norma do Lácio apresentou aos alunos o 

texto reproduzido a seguir.  
 

COMO SURGIU O JOGO DO BICHO? 

Foi o próprio fundador do jardim zoológico do 
Rio de Janeiro, o barão João Batista Viana 
Drummond, quem criou essa loteria em 1893, 
quando o governo cortou a verba de alimentação 
para seus animais. Para compensar a perda da 
subvenção, ele mandou imprimir nos ingressos os 
desenhos de 20 bichos e, a cada dia, sorteava um 
deles. 

“Quem comprasse uma entrada, que custava 
então 1 000 réis, ganhava 20 000 réis se o animal 
estampado no bilhete fosse o mesmo exibido no 
quadro pouco antes do fechamento do parque”, 
afirma a historiadora Maria do Rosário Tavares de 
Lima, do Museu do Folclore, em São Paulo. A 
estratégia deu tão certo que se espalhou por 
outros pontos da cidade e, logo depois, por todo o 
país. Apesar de clandestino, o jogo do bicho ainda 
hoje continua vivo como uma das mais populares e 
onipresentes tradições culturais brasileiras. Além 
de seu próprio número de identificação, cada 
animal responde ainda por quatro dezenas. O 
avestruz, por exemplo, é o 1; e suas dezenas 01, 02,
 03 e 04.  

Superinteressante ,  abr i l  de 2001.  
 

Em seguida, explicitou o assunto tratado (o jogo do bicho) e solicitou o tema e a 
intenção comunicativa. Dentre as respostas dadas pelos alunos, ela deve eleger:  

A)  a temática é o surgimento do jogo do bicho e a intenção comunicativa é mostrar, 
de modo enfático, a resistência desse jogo ao longo do tempo. 

B) a temática é a história do jogo do bicho e a intenção comunicativa é mostrar, 
prioritariamente, como esse jogo funciona. 

C) a temática é a criação do jogo do bicho e a intenção comunicativa é informar, 
de modo enfático, sobre a cena de seu surgimento.  

D) a temática é a invenção do jogo do bicho e a intenção comunicativa é informar, 
prioritariamente, sobre a figura do inventor. 
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03. Francisco Brasileiro, um dos alunos mais extrovertidos e questionadores, 

perguntou à professora qual a função dos dois últ imos períodos do texto. Ela 
respondeu que os períodos se relacionam  

A)  diretamente ao tema, mas são dispensáveis à conclusão do texto.  

B) indiretamente ao tema e são dispensáveis à conclusão do texto.  

C) indiretamente ao tema, mas são indispensáveis à conclusão do texto.  

D) diretamente ao tema e são indispensáveis à conclusão do texto.  
 
 
04.  Interessada em saber se os alunos, de fato, haviam entendido o texto, Norma do 

Lácio solicitou a elaboração de um resumo. Alertou para o fato de que o texto a 
ser produzido deveria apresentar as partes essenciais do texto-base, manter a 
progressão temática em que elas se sucedem e a correlação entre cada uma 
dessas partes. 
Considerando as exigências da proposta de produção textual, Norma do Lácio 
deve escolher, como a forma capaz de satisfazer a essas exigências, o seguinte 
resumo: 

A)  A loteria chamada jogo do bicho foi criada pelo barão João Batista Viana 
Drummond, porque o governo cortou a verba de alimentação de seus animais. 
Para compensar a perda dessa subvenção, ele mandou imprimir ingressos com 
desenhos de 20 bichos, sorteando todo dia um deles ao final do expediente. 
Além de seu próprio número de identif icação, cada animal respondia ainda por 
quatro dezenas. Se o visitante, que pagava um ingresso de 1 000 réis, 
acertasse o bicho, ganhava 20 000 réis. 

B) Logo que o governo cortou a verba de alimentação dos animais do jardim 
zoológico do Rio de janeiro, em 1893, seu fundador, o barão João Batista Viana 
Drummond, criou o jogo do bicho, como forma de compensar a perda dessa 
verba. A invenção, que consistia em imprimir, nos ingressos, os desenhos de 
20 bichos, sorteando a cada dia um deles, logo se espalhou por outras partes 
da cidade, abrangendo, posteriormente, todo o país e tornando-se atualmente – 
apesar de clandestino – uma das mais populares tradições da cultura nacional.  

C) O jogo do bicho, apesar de clandestino, ainda hoje continua vivo, desde sua 
invenção pelo fundador do jardim zoológico do Rio de Janeiro, o barão João 
Batista Viana Drummond. A invenção dessa loteria, em 1893, deu-se em 
conseqüência do corte de verba para alimentação dos animais do zoológico do 
barão, que mandou imprimir nos ingressos dos visitantes desenhos de 20 
bichos que sorteava a cada dia, observando o próprio número de identif icação 
dos animais.  

D) A invenção do jogo do bicho deve-se ao barão João Batista Viana Drummond 
que, em 1893, mandou imprimir, nos ingressos de visitação ao zoológico do Rio 
de Janeiro, os desenhos de 20 bichos, sorteando, a cada dia, um deles. A idéia 
desse jogo surgiu em conseqüência do corte da verba de alimentação dos 
animais do barão. Essa invenção, apesar de clandestina, deu tão certo que o 
jogo do bicho ainda hoje continua vivo como uma das mais populares e 
onipresentes tradições culturais brasileiras. 
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05.  Querendo explorar as relações semânticas estabelecidas a partir do uso das 

conjunções, Norma do Lácio selecionou o período “Ele criou o jogo do bicho 
quando o governo cortou a verba de alimentação para seus animais”. Questionou 
os alunos sobre qual conjunção ou locução conjuntiva substituiria, com a mesma 
propriedade semântica, o conector “quando” do período acima. Dentre as 
possibil idades de respostas apresentadas pelos alunos, a professora deve eleger: 

A)  Ele criou o jogo do bicho porquanto o governo cortou a verba de alimentação de 
seus animais. 

B) Ele criou o jogo do bicho porque o governo cortou a verba de alimentação de 
seus animais. 

C) Ele criou o jogo do bicho à medida que o governo cortou a verba de alimentação 
dos seus animais. 

D) Ele criou o jogo do bicho desde que o governo cortou a verba de alimentação de 
seus animais. 

 
06.  Para uma outra aula de compreensão de textos, a professora selecionou as duas 

tir inhas abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINO. Toda a Mafalda .  São Paulo:  
Mart ins Fontes,  1993. p.  309 e 372. 

Com a turma, ela desenvolveu uma análise comparativa, mostrando que, nas duas 
tir inhas, se faz(em) 

A)  a mesma crít ica à TV e, somente no primeiro texto, o leitor precisa resgatar 
uma informação implícita para consolidar a leitura.  

B) a mesma crít ica à TV e, em ambos os textos, o leitor precisa resgatar uma 
informação implícita para consolidar a leitura.  

C) crít icas diferentes à TV e, em ambos os textos, o leitor precisa resgatar uma 
informação implícita para consolidar a leitura.  

D) crít icas diferentes à TV e, somente no segundo texto, o leitor precisa resgatar 
uma informação implícita para consolidar a leitura.  
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07. Embevecido com a análise das tir inhas, Eugênio da Textualidade, aluno “versado 

em lingüística textual”, perguntou a Norma do Lácio qual o fator de coerência que 
se sobressaía nos dois textos. Ela respondeu que, nas tir inhas, destacava-se, 
prioritariamente,  

A)  a inferência.  

B) o conhecimento de mundo. 

C) o co-texto.  

D) a conotação.  

 
 
 
 
08.  Insistindo ainda na análise das tir inhas, Eugênio da Textualidade quis saber que 

função(ões) da l inguagem  se faz(em) presente(s) nesses textos. Norma do Lácio 
afirmou que  
 

A)  apenas a função expressiva se manifesta.  

B) a função conativa é dominante, mas a referencial também se manifesta.  

C) a função expressiva é dominante, mas a referencial também se manifesta.  

D) apenas a função conativa se manifesta.  
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09. Depois de analisar, em sala de aula, alguns textos, classif icando-os em narrativos 
ou descrit ivos, Norma de Lácio solicitou que os alunos procurassem, em jornais e 
revistas, textos curtos que fossem representativos da tipologia textual estudada.  
O aluno Marcos Papirófago, verdadeiro devorador de jornais e revistas, trouxe os 
textos seguintes: 

 
 

TEXTO 1 
 
 
 
 

xperiente, Lúcio Perneta 
levava sempre na capanga 
diamantes falsos, para 
enganar os ladrões  

Os verdadeiros, ele os escondia 
no oco da própria perna-de-pau, 
misturados com cera de abelha, 
a f im de não fazer barulho 
quando caminhava. Ninguém 
sabia de seu segredo, nem 
mesmo a mulher. Mas nunca foi 
roubado, pois, como é sabido, 
roubar alei jado dá azar.  
Em um domingo à tarde, ao 
voltar dos garimpos, Lúcio 
Perneta morreu de apoplexia. A 
perna-de-pau foi com ele para 
baixo da terra. Quando chegou a 
vez de a viúva ser enterrada na 
mesma tumba, apodrecida a 
prótese, os diamantes bri lharam 
nas mãos do coveiro. O padre, 
presente ao enterro da beata 
sem fi lhos, os confiscou, em 
nome das almas anônimas. 

TEXTO 2 
 
 
 
 
 

s três canoas desciam o r io, 
empurradas pela força das 

águas e a suavidade da brisa. 
Na primeira, entre ramos f loridos 
de trepadeiras do campo, as três 
mulheres de preto. Uma 
controlava o leme da popa, as 
outras apenas choravam. Eram 
irmãs. No fundo do casco, os 
lábios do morto, entreabertos ao 
sol, pareciam lembrar-se do 
amor de sua mulher e das duas 
cunhadas. Todas choravam, mas 
nenhuma conhecia o bem 
guardado segredo.  
Nos outros barcos, calados e 
circunspectos, seguiam os 
maridos restantes e as crianças. 
Quase indiferentes ao morto, as 
três meninas e o menino 
olhavam as pedras e as árvores, 
sem saber que eram órfãos do 
mesmo pai. O cemitério os 
esperava, r io abaixo. 
 
 

 
O aluno, no entanto, estava em dúvida quanto aos tipos de texto que havia 
trazido. Por isso, pediu à professora que o ajudasse a classif icar. Norma, após 
ler os textos atentamente, respondeu:  

A)  ambos são predominantemente narrativos. 

B) o primeiro é predominantemente descrit ivo e o segundo exclusivamente 
narrativo.  

C) ambos são predominantemente descrit ivos. 

D) o primeiro é predominantemente narrativo e o segundo exclusivamente 
descrit ivo.  

 
 
 
 

E A 

OPasquim21, 18 de março de 2003. OPasquim21, 24 de junho de 2002. 

05 

10 

15 

20 

25 

05 

10 

15 

20 

24 
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10.  Interessada em abordar a relação entre os tipos de texto estudados (narração e 

descrição) e os tempos verbais do modo indicativo, Norma do Lácio, 
aproveitando como ilustração os textos trazidos por Marcos Papirófago, disse 
aos alunos que 

A)  o pretérito imperfeito é um tempo verbal característico do texto narrativo. 

B) o pretérito imperfeito é um tempo verbal característico do texto descrit ivo.  

C) o pretérito mais-que-perfeito e o imperfeito são tempos verbais característicos 
do texto narrativo. 

D) o pretérito mais-que-perfeito e o perfeito são tempos verbais característicos 
do texto descrit ivo.  

 
 
11. Questionada pelos alunos por que os textos apresentavam o mesmo título, a 

professora, que conhecia a série de textos publicados no Jornal OPasquim21 
sob a denominação de “Instantâneas”, forneceu uma explicação pouco 
convincente: disse apenas que era o título de uma série de textos publicados, 
individualmente, uma vez por semana. Marcos Papirófago, que também 
conhecia a série, perguntou o que poderia justif icar o título, de forma mais 
precisa, nos dois textos que ele trouxera. Para responder, Norma do Lácio 
precisou considerar que, nos dois casos, se tratava de uma 

A)  reconstituição condensada de fatos corriqueiros e pitorescos, sob um 
enfoque literário.  

B) apresentação de cenas rápidas e inusitadas da vida humana, sob um 
enfoque literário.  

C) recriação compactada de acontecimentos rurais, sob um enfoque 
jornalístico.  

D) apreensão sucinta de episódios tragicômicos, sob um enfoque jornalístico.  
 
12. Curiosa, devido ao arranjo das palavras no trecho “Os verdadeiros, ele os 

escondia no oco da própria perna-de-pau, misturados com cera de abelha 
[...]” ( l .5-7, do texto 1), Maria da Morfossintaxe, aluna aficcionada por 
questiúnculas gramaticais, perguntou à professora por que motivo o período 
não fora escrito da seguinte maneira: Ele escondia os diamantes verdadeiros 
no oco da própria perna de pau,  misturados com cera de abelha. Segundo a 
aluna, se redigido assim, evitaria a redundância entre “os verdadeiros”  e “os”, 
tornando a sentença mais legível. Para responder à aluna, Norma do Lácio 
deve explicar o problema da seguinte maneira:  

A)  o objeto direto “os verdadeiros” está deslocado, por questões esti lísticas, 
com a intenção de produzir ênfase. 

B) o objeto direto pleonástico “os verdadeiros” está deslocado, por questões 
esti lísticas, com intenção de produzir ênfase. 

C) o objeto direto “os” retoma o objeto pleonástico, com a intenção de evitar o 
preenchimento do complemento do verbo por outro sintagma nominal 
presente no trecho em análise.  

D) o objeto direto pleonástico “os” retoma o objeto direto deslocado, com a 
intenção de evitar o preenchimento do verbo por outro sintagma nominal 
presente no trecho em análise.  
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13. Mais uma vez, Eugênio da Textualidade chama a atenção da professora. Agora 

se mostra enredado nos mecanismos de coesão que se fazem presentes no 
texto 1. Norma do Lácio, para satisfazer a curiosidade do aluno, explica-lhe 
que, no texto em questão, há o predomínio de 

A)  anáforas e conectores. 

B) anáforas e reiterações 

C) catáforas e conectores. 

D) catáforas e reiterações. 
 
 
14.  Maria da Morfossintaxe interveio novamente. Tomando o texto trazido por seu 

colega Papirófago, recortou o trecho: “Em um domingo à tarde, ao voltar dos 
garimpos, Lúcio Perneta morreu de apoplexia” ( l .14-16 do texto 1). Implicou 
com o desdobramento da oração ”ao voltar dos garimpos” Norma do Lácio 
veio em seu auxíl io para lhe dizer que, em se desdobrando essa oração e em 
se mantendo a mesma relação semântica entre as orações do período, se 
obterá a seguinte estrutura:  

A)  Em um domingo à tarde, dado que voltava dos garimpos, Lúcio Perneta morreu de 
apoplexia.  

B) Em um domingo à tarde, à medida que voltava dos garimpos, Lúcio Perneta 
morreu de apoplexia. 

C) Em um domingo à tarde, enquanto voltava dos garimpos, Lúcio Perneta 
morreu de apoplexia. 

D) Em um domingo à tarde, porque voltava dos garimpos, Lúcio Perneta morreu 
de apoplexia.  

 
 
15. Instigado pela sapiência de sua colega Maria da Morfossintaxe, Francisco 

Brasileiro deu nós na sua curiosidade propondo que se flexionassem alguns 
verbos na 1ª  pessoa do futuro do subjuntivo. Norma do Lácio tentou satisfazê-
lo explorando exemplos do texto 2. O curioso queria mais. Listou as formas 
verbais VIR, RETER, REAVER e PROPOR. Maria da Morfossintaxe adiantou-se 
fornecendo respostas as quais submeteu à apreciação da professora, que lhe 
apontou a seguinte série:  

A)  ver, retiver, reaver, propor. 

B) ver, reter, reouver, propor. 

C) vir, reter, reaver, propuser. 

D) vir, retiver, reouver, propuser. 
 
 
16.  Eugênio da Textualidade aproveitou o retorno ao texto 2 para comentar sobre 

como se organizava sua progressão discursiva. Arriscou alguns palpites quanto 
a esse ponto. Norma do Lácio respondeu-lhe que a progressão se desenvolvia 
em torno de 

A)  ordenadores espaciais. 

B) ordenadores temporais. 

C) operadores argumentativos. 

D) conectores lógicos. 
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17. José Virgulino, aluno sempre preocupado com questões de pontuação, implicou 

com a colocação de algumas vírgulas no texto 2, o que provocou  uma 
discussão generalizada em relação ao assunto. A dúvida do aluno recaiu 
particularmente sobre as vírgulas colocadas após os sintagmas: ”Na primeira” 
( l .4), ”No fundo do casco” ( l .9), e ”Nos outros barcos” (l.16). Norma do Lácio 
alertou-o para o fato de que essas vírgulas 

A)  são certamente facultativas. 

B) separam termos de diferentes funções sintáticas. 

C) são meramente esti lísticas. 

D) separam termos de mesma função sintática.  
 
 
18. Pretendendo tratar da questão dos adjetivos, particularmente dos restrit ivos e 

explicativos, Norma do Lácio construiu um jogo didático com sintagmas 
nominais representativos das duas categorias, tendo o cuidado de empregar os 
substantivos em seu sentido denotativo.Durante a realização da atividade, 
Maria da Morfossintaxe quis saber qual a serie composta apenas por adjetivos 
restrit ivos.Em resposta, a professora apontou a opção: 

A)  o avião supersônico, o fraterno amor e a fria neve. 

B) o pé inchado, o vasto oceano e os tristonhos olhares. 

C) a antiga casa, a criança gorda e as velhas roupas. 

D) a cheirosa f lor, a moeda dourada e as líquidas lágrimas. 

 
 
19.  Novamente, Norma do Lácio foi interrompida por Maria da Morfossintaxe. Desta 

vez, ela queria saber sobre regência verbal. Norma selecionou algumas formas 
verbais e tratou da questão em pauta. Maria da Morfossintaxe, não satisfeita, 
questionou sobre os verbos VISAR, ASSISTIR, ASPIRAR E QUERER, que 
estavam fora do roteiro da aula. Para saciar a faminta Morfossintaxe, Norma do 
Lácio disse que 

A)  esses verbos têm a mesma regência.  

B) esses verbos têm diferentes regências. 

C) todos esses verbos aceitam o objeto indireto lhe como complemento 

D) nenhum desses verbos aceita o objeto indireto lhe como complemento.  
 
20.  Numa das aulas sobre concordância, Justa Concórdia e José Silepsino, tendo 

seus interesses despertados para assunto de suma importância e de absoluta 
preferência, travaram um debate particular em torno de quatro frases, que lhes 
chamaram a atenção em um livro didático. A discussão já se fazia acirrada e 
ganhava novos adeptos, quando Norma do Lácio interveio. Os alunos, então, 
mostraram as frases e perguntaram-lhe qual delas, no que se refere a 
concordância nominal, estava de acordo com a norma culta da língua. 

A)  Na avaliação final, os alunos ficaram bastantes preocupados. 

B) A líder de turma julga-se a toda-poderosa. 

C) Durante o passeio, a professora mostrou paisagens o mais belas possíveis. 

D) Alguns alunos querem ser tais qual o professor. 
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21. E quando o horário de aula já estava quase esgotado, Francisco Brasileiro 

interveio com mais uma de suas famosas curiosidades. Desta vez, dirigiu-se a 
Maria da Morfossintaxe querendo saber se alma  era substantivo concreto ou 
abstrato. A garota deu uma resposta convincente e aproveitou o ensejo para 
argüi- lo também. Construiu várias séries de palavras a fim de que o colega 
apontasse, dentre elas, a única que continha exclusivamente substantivos 
abstratos. Norma do Lácio, solicitada por Francisco Brasileiro, assinalou:  

A)  saudade, engano e lobisomem. 

B) fantasma, inteligência e lobisomem. 

C) fantasma, inteligência e honestidade. 

D) saudade, engano e honestidade. 
 
 
22.  Findo o semestre, Norma do Lácio, querendo fazer uma retrospectiva, propôs a 

retomada dos conteúdos gêneros textuais e funções da linguagem . Para tanto, 
solicitou aos alunos que selecionassem dois textos de gêneros distintos. No 
primeiro texto, o gênero deveria favorecer o predomínio da função conativa e, 
no segundo, da função referencial. Os alunos organizaram as seguintes séries 
de gêneros para que a professora escolhesse, dentre elas, a que satisfizesse 
as exigências do exercício proposto:  

A)  editoriais e artigos de opinião. 

B) notícias e editoriais. 

C) artigos de opinião e verbetes. 

D) notícias e verbetes. 
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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 orientações 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 
dialét icas 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.  

 
 
 
 
 
 


