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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Habilidades Conteúdos 

Delimitar e caracterizar as principais concepções de 

linguagem e de língua. 

Relacionar as concepções de linguagem aos objetivos 

do ensino de língua portuguesa. 

Avaliar as implicações da escolha de uma das 

concepções de linguagem pelo professor. 

Caracterizar os três tipos de ensino (prescritivo, 

descritivo e produtivo) e relacioná-los a suas 

implicações em relação aos objetivos do ensino de 

língua portuguesa. 

Concepções de linguagem e suas 

implicações para o ensino de língua 

portuguesa 

Diferenciar as duas modalidades de língua. 

Identificar e avaliar as interferências da oralidade no 

texto escrito.  

Língua falada e língua escrita 

Identificar as variedades linguísticas e avaliar a sua 

pertinência à situação de comunicação, ao gênero e 

aos interlocutores no ato de comunicação. 

Analisar as implicações do estudo da variação 

linguística na prática pedagógica. 

Variação linguística e a prática 

pedagógica 

Conceituar e caracterizar gêneros discursivos e 

tipos/sequências textuais. 

Distinguir gêneros discursivos e tipos/sequências 

textuais. 

Avaliar a relação entre os gêneros discursivos e as 

respectivas esferas de circulação. 

 Problematizar a circulação dos gêneros discursivos em 

diferentes suportes textuais. 

Avaliar as implicações pedagógicas do ensino de 

Gêneros discursivos orais, escritos e 

multimodais 

Tipos/sequências textuais 

Esferas de circulação dos gêneros 

discursivos 

Suportes textuais 

 



gêneros e tipos textuais nas aulas de língua 

portuguesa. 

Delimitar e caracterizar as principais concepções de 

leitura. 

Relacionar as concepções de leitura aos objetivos do 

ensino de língua portuguesa. 

Avaliar as implicações da escolha de uma das 

concepções de leitura no ensino de língua portuguesa. 

Concepções de leitura e o ensino de 

língua portuguesa 

Caracterizar os conhecimentos linguístico, 

enciclopédico e interacional e relacioná-los às suas 

implicações no ensino da leitura e da produção de 

textos. 

Conhecimentos necessários à leitura e 

à produção de textos 

Identificar os mecanismos de coesão presentes no 

texto e avaliar a pertinência do uso desses mecanismos 

na produção de textos. 

Identificar os fatores de coerência responsáveis pelo 

estabelecimento do sentido do texto.  

 Avaliar a coerência textual em seus diversos níveis (de 

linguagem, argumentativo, narrativo, figurativo, espacial 

e temporal). 

Relacionar as concepções de coesão e de coerência ao 

ensino da leitura, da produção e da análise de textos. 

Coesão e coerência textuais 

 

Construir inferências e explicitar informações implícitas 

(pressupostos e subentendidos). 

Avaliar a pertinência das informações implícitas no 

ensino da leitura e da produção de textos. 

Avaliar a relevância da adequação vocabular em um 

texto (o uso de sinônimos, hiperônimos, vocabulário 

técnico...). 

Aspectos semânticos: as informações 

implícitas e a adequação vocabular 

Reconhecer vozes mostradas demarcadas (discurso 

direto, discurso indireto, modalização em discurso 

segundo e ilha textual) e vozes mostradas não 

demarcadas (discurso indireto livre, imitação por 

subversão ou paródia, imitação por captação ou 

estilização, provérbio, slogan e ironia). 

Heterogeneidade enunciativa: vozes 

mostradas demarcadas e vozes 

mostradas não demarcadas 



Avaliar a pertinência desses modos de citação em 

situações concretas de uso.  

Avaliar a pertinência do ensino dos vários tipos de 

gramática em relação aos objetivos do ensino de língua 

portuguesa. 

Concepções de gramática 

Gramática e ensino: metalinguagem, 

uso e reflexão 

Avaliar as implicações teórico-metodológicas do ensino 

da análise linguística em sala de aula. 

Identificar os componentes morfológicos das palavras e 

os processos de formação lexical. 

Reconhecer e empregar, observando a adequação ao 

contexto linguístico, as classes de palavras.  

Reconhecer e utilizar as convenções da norma padrão 

da língua portuguesa (normas ortográficas, sintaxe de 

concordância, de regência e de colocação).  

Identificar os constituintes sintáticos da oração e do 

período composto.  

Análise linguística em sala de aula 

Utilizar os sinais de pontuação e justificar o uso desses 

sinais como demarcadores de unidades sintático-

semânticas e estilísticas da língua. 

Avaliar as implicações metodológicas do ensino da 

pontuação. 

Pontuação 

Avaliar a pertinência do ensino da literatura infanto-

juvenil na formação de leitores. 

Analisar textos infanto-juvenis representativos de 

diversos gêneros literários. 

Literatura infanto-juvenil e a formação 

de leitores 

 


