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DIDÁTICA 
 
01. A partir do texto que se segue, assinale a opção correta. 
 

A Didática nos ensina que, tendo em vista o sucesso do 
processo de ensino e aprendizagem, a prática educativa não 
pode ocorrer de maneira espontânea, sem planejamento, metas 
e instrumentos, baseando-se no puro praticismo. Daí, cumpre 
considerar a importância das contribuições da Didática na 
formação do profissional da educação. No contexto atual, essas 
contribuições dizem respeito a:  
(A) fundamentar a ação docente, quanto às formas viáveis e 

eficazes de consolidar a teoria e a prática na construção do 
sucesso do ensino e da aprendizagem. 

(B) fornecer aos profissionais da educação procedimentos de 
ensino considerados válidos, embora sem respaldo de 
qualquer teoria.   

(C) fortalecer, com exclusividade, o conhecimento teórico do 
professor, eliminando de vez a dicotomia entre a teoria e a 
prática.  

(D) Assegurar, aos profissionais da educação, uma base teórico-
prática destinada à utilização de metodologia voltada para a 
memorização dos conhecimentos ensinados.  

 

02. Educação e Pedagogia são dois conceitos distintos, contudo 
há entre os dois uma interdependência orgânica, assim, ao se 
refletir sobre um dentre os dois conceitos, é recorrente que se 
faça referências ao outro. Acerca dos conceitos de Educação e 
de Pedagogia, assinale nas afirmativas que se seguem, SIM para 
as VERDADEIRAS e NÃO para as FALSAS. 
 

(       ) Em sentido amplo, a Educação ocorre em instituições 
escolares com finalidades explícitas de instrução e 
ensino.  

(       ) A Educação é o processo pelo qual são assimilados 
conhecimentos e experiências acumulados pela 
prática social da humanidade. 

(       ) A Pedagogia constitui objeto de estudo e campo de 
investigação da Educação. 

(       ) A reflexão sistemática, problematizadora e da 
totalidade da prática educativa é tarefa da Pedagogia.  

(       )  A Educação assume basicamente duas funções: 
adaptação ou transformação social.   

 

A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) NÃO, NÃO, SIM, NÃO, NÃO. 
(B) SIM, NÃO, SIM, SIM, SIM. 
(C) SIM, SIM, NÃO, SIM, NÃO. 
(D) NÃO, SIM, NÃO, SIM, SIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. O ato de ensinar, cada vez mais, requer pensar a sala de aula 
como um lugar de vivências e descobertas, de alegrias e 
tristezas e de construção de um vínculo genuíno que permita 
integrar o conhecimento racional, ético e amoroso. Nesse 
sentido, cumpre reconhecer que o ato de ensinar se completa 
com a aprendizagem do aluno, sendo importante discernir os 
diferentes tipos de aprendizagem, suas características e como 
se desenvolve. Com base nessas informações, analise as 
afirmativas que se seguem. 
I. A aprendizagem é um processo contínuo e dinâmico e 

ocorre de formas diversas, envolvendo a participação do 
aluno.  

II. Aprendemos de maneiras diferentes, de acordo com nossa 
faixa etária, nível de desenvolvimento, contexto em que 
estamos inseridos, sejam estes formais ou informais. 

III.  Uma nova aprendizagem não tem implicações com 
aprendizagens anteriores, mesmo sendo gradativa, global e 
pessoal. 

IV.  O acúmulo de experiências provoca a organização de novos 
padrões de comportamento que, quase sempre, são 
descartados pelo indivíduo sem gerar mudanças no seu 
próprio repertório comportamental.  

 

A partir dessas afirmativas, a opção CORRETA é:  
(A) somente a afirmativa III é falsa. 
(B) as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
(C) as afirmativas II e III são verdadeiras. 
(D) as afirmativas III e IV são falsas. 
 
04. Preencha as lacunas:  

 

A autonomia no processo de ensino e aprendizagem refere-se à 
__________________ ativa dos alunos na _______________ do 
próprio______________, para se tornarem______________ do 
seu ________________. 

 

A opção que contém a sequência correta e na ordem é: 
(A) atenção, memorização, conteúdo, especialistas, mercado de 

trabalho. 
(B) adesão, condução, professor, membros, grupo de interesses.  
(C) participação, construção, conhecimento, protagonistas, 

projeto de vida. 
(D) compreensão, posição, receptor, continuidade, histórico de 

família. 
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05. O planejamento é uma atividade que projeta, organiza e 
sistematiza o fazer docente no que diz respeito aos seus fins, 
meios, forma e conteúdo. No campo Educacional, o supracitado 
planejamento ocorre em diferentes níveis. Relacione a coluna 
da direita com a da esquerda, associando os níveis de 
planejamento às suas especificidades e/ou exemplificações. 
 

1 Planejamento 
Educacional 

(      ) Busca o direcionamento 
sistemático das atividades a 
serem desenvolvidas, dentro e 
fora da sala de aula, com o 
objetivo de facilitar o 
aprendizado dos alunos. 

2 Planejamento 
Curricular 

(       ) Envolve a definição dos assuntos 
que serão aprendidos pelos 
alunos durante o ano, além da 
forma e da ordem como eles 
serão apresentados.  

3 Planejamento 
do Ensino 

(       ) Acontece em nível macro; refere-
se ao planejamento de todo o 
sistema educacional do país e diz 
respeito aos direcionamentos da 
política educacional e a melhor 
forma de alcançá-la. 

(      ) Pode ser dividido nos seguintes 
subníveis: planejamento de 
curso, de modalidade de ensino, 
de área, de disciplina, de unidade 
e de aula. 

(      ) Refere-se à definição das 
políticas educacionais federais, 
estaduais e municipais. 

A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 3, 2, 1, 3, 1. 
(B) 1, 2, 2, 3, 3. 
(C) 2, 3, 1, 1, 2. 
(D) 3, 1, 1, 2, 2. 

 

06. Enquanto documento escrito, um plano de aula pode ser 
compreendido como um elo de comunicação entre professor e 
aluno. Sendo a SELEÇÃO DE CONTEÚDOS, uma etapa do 
processo de planejamento que resulta no mencionado plano, 
assinale com “C” os aspectos que dizem respeito aos conteúdos 
CONCEITUAIS; com “P” aos PROCEDIMENTAIS e com “A” aos 
ATITUDINAIS.  
 

• Para aprender é preciso fazer e aplicar o 
conhecimento em diferentes contextos. 

(       ) 

• Incluem, dentre outros, a cooperação, a 
solidariedade, o trabalho em grupo, o respeito, 
a ética.   

(       ) 

• Referem-se ao aprender a fazer. Envolvem 
regras, técnicas, métodos, estratégias e 
habilidades. 

(       ) 

• Relacionam-se com conceitos propriamente 
ditos e referem-se ao conjunto de fatos, 
objetos ou símbolos que possuem 
características comuns. 

(       ) 

• São mais abstratos e envolvem compreensão, 
reflexão, análise e comparação. Envolve 
compreensão e utilização dos conhecimentos.  

(       ) 

• Envolvem valores, atitudes e normas. (       ) 

A opção que contém a sequência na ordem e corretamente, é: 
(A) C, A, C, P, P, A. 
(B) P, A, C, C, P, A. 
(C) P, A, P, C, C, A. 
(D) C, A, P, P, A, C. 
 
07. Planejar o currículo de forma integrada e em conjunto com os 
envolvidos é muito importante para o melhor aproveitamento do 
tempo nas escolas. A aprendizagem dos alunos está diretamente 
correlacionada com o tempo que passam envolvidos em tarefas 
relevantes para a construção da própria aprendizagem. Dentre 
os aspectos que podem ajudar o professor a otimizar o tempo 
pedagógico, encontra-se:  
(A) deixar que os alunos sempre escolham a melhor disposição 

para ficarem em sala. 
(B) ter um bom planejamento da aula. 
(C) atentar somente para as atividades de sala de aula sem 

preocupação com deveres de casa.  
(D) evitar trabalhar regras e sanções disciplinares, combinados 

com a turma.  
 
08. A escola, concebida como espaço educativo, é, 
essencialmente, lugar de aprendizagens. Nessa perspectiva, é 
CORRETO afirmar que a instituição escolar:  
(A) está vinculada, diretamente, ao trabalho docente, excluindo 

desse trabalho o planejamento de estratégias de ensino que 
concretizem o contexto da aula.  

(B) deve, também, ser vista como o local em que os 
profissionais da educação desenvolvem sua 
profissionalidade. 

(C) assegura ao professor tempo e espaço para que, com 
exclusividade, planeje e avalie o processo de ensino, 
deixando a execução desse processo com a atividade própria 
dos alunos para a aprendizagem. 

(D) precisa propiciar a aquisição, apreensão dos conhecimentos 
socialmente relevantes, fomentando a excludência de 
saberes que não propiciem a unidade pedagógica devida.    

 
09.  De acordo com Libâneo (1994), a avaliação é uma 
apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de 
ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar 
decisões sobre o seu trabalho. Assim, a avaliação apresenta três 
funções determinadas e interdependentes: diagnóstica, 
formativa e somativa. Em relação às funções da avaliação, é 
CORRETO afirmar. 
(A) A função somativa deve ocorrer durante todo o processo, 

permitindo que professores e alunos verifiquem como a 
aprendizagem está realmente ocorrendo. 

(B) A avaliação diagnóstica deve ocorrer em diferentes 
momentos do processo de aprendizagem para detectar a 
existência de conhecimentos e comportamentos prévios dos 
alunos, visando ao alcance dos objetivos formulados. 

(C) A avaliação formativa não deve, necessariamente, ser 
acompanhada de uma intervenção diferenciada por parte do 
professor. 

(D) A avaliação somativa deve propiciar a análise dos erros, 
concebendo-os como reveladores das estratégias elaboradas 
pelos alunos em sua aprendizagem. 
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10.  A Base Nacional Comum Curricular deve nortear a 
organização curricular dos sistemas e das redes escolares de 
todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se 
espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 
escolaridade. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) 
estabeleceu 10 (dez) competências gerais que devem ser 
desenvolvidas, transversalmente, ao longo de toda a Educação 
Básica. Relacione a coluna da direita com a da esquerda, 
associando o objeto das competências gerais, preconizadas pela 
BNCC, com o detalhamento dela em subdimensão. 

 

1 Conhecimento (      ) Fruição, desenvolvendo sentimen-
to de pertencimento. 

(      ) Compreensão e escrita de 
algoritmos. 

2 Repertório 
Cultural 

(      ) Aprendizagem ao longo da vida e 
autonomia para aprender. 

(      ) Construção de redes de apoio. 
3 Cultura Digital (      ) Utilização de diferentes repre-

sentações e abordagens para 
visualizar e analisar dados. 

4 Trabalho e 
Projeto de Vida 

(       ) Discussão de ideias da realidade do 
aluno. 

A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 2, 3, 1, 4, 3, 1. 
(B) 3, 2, 4, 1, 1, 4. 
(C) 1, 4, 2, 3, 4, 3. 
(D) 2, 1, 3, 4, 3, 2. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Considerem-se estes dois fragmentos: "'A oralidade é um 
meio privilegiado de interação e comunicação. Ocupa posição 
de centralidade nas relações humanas e na constituição da 
subjetividade. É fundamental aos processos de ensino e 
aprendizagem', diz a doutora em Psicologia Analítica Jôse Sales, 
professora da Universidade Estácio de Sá e psicóloga do Niap"*; 
"a coesão é um dos principais atributos cobrados em produções 
textuais de todos os segmentos da educação, já que dela 
depende também a coerência e a organização das ideias. 
Entretanto, é preciso freiar (sic), na sala de aula, algumas 
influências da oralidade na escrita, visto que são sistemas com 
regras de funcionamento diferentes"**. Com sustentação 
nesses dois excertos, avalie as assertivas seguintes e assinale 
aquela que está INCORRETA. 
(A) No primeiro trecho, advoga-se que a oralidade constitui um 

ponto axial para os aspectos formais, informais, objetivos e 
subjetivos na educação. 

(B) O teor dessas citações converge, porque ambas defendem a 
relevância da oralidade no processo contínuo de aquisição e 
domínio da modalidade escrita da língua. 

(C) Vê-se que o posicionamento de cada autora se baseia em 
um ponto comum, ou seja, a influência da oralidade no 
ensino e na aprendizagem da língua portuguesa, por 
exemplo. 

(D) Em referência ao segundo trecho, defende-se que alguns 
aspectos gramaticais relevantes para o desenvolvimento da 
modalidade escrita podem ser afetados por marcas da 
modalidade oral. 

*PIMENTEL, M. A importância da oralidade em todas as etapas da educação. Multrio, Rio de 
Janeiro, 26 jan. 2021. Disponível em: 

<https://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/17018-a-importância-da-oralidade-em-
todas-as-etapas-da-educação>. Acesso em: 27 dez. 2022. 

**CORRÊA, T. Y. P. A coesão por conjunção “e” em textos de alunos do 6º ano do ensino 
fundamental. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS: LÍNGUAS E LITERATURA EM TEMPOS DE 

RESISTÊNCIA, 3., 2019, São Carlos. Anais… São Carlos/SP: Pedro & João, 2019, p. 157. 

12.  Marcuschi* assevera isto: “Em primeiro lugar, há aqui um 
deslocamento da função da escola como voltada 
exclusivamente para o ensino da escrita. Seu papel exorbita 
essa fronteira e se estende para o domínio da comunicação em 
geral. Envolve também o trabalho com a oralidade. Evidente 
que não se trata de ensinar a falar, mas de usar as formas orais 
em situações que o dia a dia nem sempre oferece, mas que 
devem ser dominadas. Além da escrita e da oralidade, estão 
ainda envolvidas, no trato da língua materna, questões relativas 
a processos argumentativos e raciocínio crítico”. A partir do 
conteúdo daquilo que preceitua esse linguista e dos trechos a 
seguir transcritos e constantes da BNCC**, a respeito das 
práticas de linguagem, dos objetos de conhecimento e das 
habilidades de “língua portuguesa no ensino fundamental – 
anos finais”, pode-se associar mais estritamente tal conteúdo a 
qual extrato?  
(A) “O conhecimento da ortografia, da pontuação, da 

acentuação, por exemplo, deve estar presente ao longo de 
toda escolaridade, abordados conforme o ano da 
escolaridade. Assume-se, na BNCC de Língua Portuguesa, 
uma perspectiva de progressão de conhecimentos que vai 
das regularidades às irregularidades e dos usos mais 
frequentes e simples aos menos habituais e mais 
complexos”. 

(B) “No campo das práticas investigativas, há uma ênfase nos 
gêneros didático-expositivos, impressos ou digitais, do 6º ao 
9º ano, sendo a progressão dos conhecimentos marcada 
pela indicação do que se operacionaliza na leitura, escrita, 
oralidade. Nesse processo, procedimentos e gêneros de 
apoio à compreensão são propostos em todos os anos. Esses 
textos servirão de base para a reelaboração de 
conhecimentos, a partir da elaboração de textos-síntese”. 

(C) “Também, como já mencionado, nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as 
demais semioses e sobre a norma-padrão se articulam aos 
demais eixos em que se organizam os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de Língua Portuguesa. 
Dessa forma, as abordagens linguística, metalinguística e 
reflexiva ocorrem sempre a favor da prática de linguagem 
que está em evidência nos eixos de leitura, escrita ou 
oralidade”. 

(D) “Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o 
adolescente/jovem participa com maior criticidade de 
situações comunicativas diversificadas, interagindo com um 
número de interlocutores cada vez mais amplo, inclusive no 
contexto escolar, no qual se amplia o número de professores 
responsáveis por cada um dos componentes curriculares. 
Essa mudança em relação aos anos iniciais favorece não só o 
aprofundamento de conhecimentos relativos às áreas, como 
também o surgimento do desafio de aproximar esses 
múltiplos conhecimentos”.  

*MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008, p. 55. 

**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
2018, p. 136-139. 
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13. De acordo apenas com este excerto “Na escola, encontram-
se envolvidos efetivamente no processo de formação de 
leitores: professores, a própria literatura, estudantes, projeto 
institucional e biblioteca. Não será possível encarar esse debate 
deixando ao encargo apenas do professor da área de linguagem 
e de sua formação (ainda lacunar, como já visto) a consequência 
de certo fracasso. Tampouco será eficiente rotular o aluno de 
desinteressado ou despreparado, quando o cenário é mais 
complexo”*, chega-se à exata conclusão de que:  
(A) o professor de português deve responder, efetivamente, 

pelo mau desempenho do leitor em sala de aula. 
(B) tem de ser estabelecido que o desinteresse discente na 

prática da leitura literária é devido ao docente. 
(C) a tarefa de formar o leitor literário deve ser encarada, na 

escola, como um trabalho conjunto. 
(D) cabe somente ao professor da área de língua portuguesa 

formar o leitor literário. 
*MAGALHÃES, A. C. D. Percursos da formação do leitor de literatura. In: MAGALHÃES, T. G. 

et al (Orgs.). Concepção discursiva de linguagem: ensino e formação docente. Campinas, 
SP: Pontes Editores, 2017, p. 202. 

 

14. Mortatti* assevera que “aprende-se a ler e a gostar de ler; 
aprende-se a ter satisfação com a leitura; aprende-se a 
acompanhar modismos de leitura; aprende-se a ter critérios e 
opiniões de leitura; aprende-se a julgar valores estéticos” e que 
“tudo isso se aprende lendo, dentro e fora da escola”, ou seja, 
“o gosto [...] pela leitura, em particular a da literatura, não é um 
dado da ‘natureza humana’, imutável e acabado, e sua 
formação tem a ver com as necessidades, com o tempo e com o 
espaço em que se movimentam pessoas e grupos sociais”. Com 
o intuito de estabelecer um paralelo entre esse trecho de 
Mortatti e os objetivos de ensino atinentes ao processo de 
leitura de textos escritos, entre os objetivos seguintes, aquele 
que se relaciona INDIRETAMENTE com o teor do que afirma 
essa linguista é o aluno: 
(A) ler, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com 

os quais tenha construído familiaridade. 
(B) ser capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que 

reconheça nos textos que lê. 
(C) ser receptivo a textos que rompam com seu universo de 

expectativas. 
(D) saber selecionar textos segundo seu interesse e 

necessidade. 
*MORTATTI, Maria do Rosário. Entre a literatura e o ensino: a formação do leitor. São 

Paulo: Editora Unesp Digital, 2018, p. 33-34. 
 

15. É notório ser preciso o planejamento da atividade docente, 
uma vez que, além de evitar perder tempo e o rumo ao se 
conduzir o processo de ensino e o de aprendizagem: 
(A) o planejamento devidamente elaborado permite ao 

professor a antecipação de situações que podem propiciar 
ao aluno aprender e desenvolver o domínio de 
conhecimentos linguísticos e sua aplicação em usos sociais. 

(B) o professor, com base em seu planejamento das atividades 
de língua portuguesa, pode atingir o exato cumprimento do 
conteúdo a ser transmitido em determinado período 
escolar, sem omitir nenhum assunto. 

(C) o contexto que dá ao docente a oportunidade de fazer o 
planejamento de suas atividades de acordo com a 
expectativa de uma educação multidisciplinar pode ser 
centrado na aprendizagem e não no ensino em específico. 

(D) o processo de planejar as atividades para os alunos, 
incluindo-se, por óbvio, as avaliações, requer do docente 
uma visão mais restrita do conteúdo a ser ministrado como 
um todo, a fim de os alunos poderem assimilá-lo totalmente. 

16. Segundo Magnani (1989), apud Mortatti (op. cit., p. 185), “a 
finalidade da leitura do texto literário é o deleite e a fruição 
estética, como atividades especificamente humanas, 
considerando que ensinar a ler esse tipo de texto é atuar na 
formação do gosto estético de alunos e professores”. Levando-
se em conta unicamente a observação de Magnani, qual é a 
assertiva correta? 
(A) A formação do gosto pelo texto literário por parte dos 

docentes, na maioria vezes, se fixa em certo ponto. 
(B) A finalidade da leitura literária se sustenta por intermédio 

do equilíbrio entre a beleza e a funcionalidade. 
(C) O texto literário apresenta um propósito acadêmico que 

deve preceder os objetivos estéticos na escola. 
(D) O processo de construção do gosto pela leitura do texto 

literário pode estar em constante mudança. 
 
17. A afirmação de que “Pesquisas [...] referendam a afirmação 
de que há uma lacuna entre teoria e prática nos cursos de 
licenciatura investigados e apontam que, para uma mudança 
real e concreta na formação de professores de português mais 
preparados para lidar com os desafios impostos pelo século XXI, 
é preciso (sic) uma mudança na estrutura desses cursos e 
também na postura dos professores formadores”* respalda a 
necessidade de a formação continuada dos professores de 
língua portuguesa: 
(A) ser adotada desde que se considerem a sua formação 

acadêmica e a sua integralização curricular. 
(B) basear-se nas lacunas entre a teoria acadêmica e a prática 

docente para corrigir as falhas nesse processo. 
(C) aplicar os esforços de todos os formadores no resgate dos 

conteúdos teórico-práticos no meio acadêmico. 
(D) buscar adaptações e modificações atinentes ao percurso 

formativo e à aplicação da teoria na prática docente. 
*SAMPAIO, T. F.; SANTOS, D. dos. A integração entre a formação inicial e a continuada 

como um espaço de autoformação profissional permanente. In: JÁCOME, A. J. P. C. de A. et 
al (Orgs.). Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2018, p. 238. 

 
18. Quanto à implementação de novas formas de ensino na 
escola, numa participação discente mais ativa, a BNCC (op. cit., 
p. 16-17) apresenta algumas decisões que se devem tomar, a 
fim de adequar as proposições desse documento de referência à 
realidade dos envolvidos no processo de educar. O item que se 
refere explicitamente à aplicação de tais novas formas de 
ensinar e aprender é: 
(A) “selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-

pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos 
diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, 
para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de 
alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, 
seus grupos de socialização etc.”. 

(B) “construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de 
processo ou de resultado que levem em conta os contextos 
e as condições de aprendizagem, tomando tais registros 
como referência para melhorar o desempenho da escola, 
dos professores e dos alunos”. 

(C) “criar e disponibilizar materiais de orientação para os 
professores, bem como manter processos permanentes de 
formação docente que possibilitem contínuo 
aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem”. 

(D) “manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão 
pedagógica e curricular para os demais educadores, no 
âmbito das escolas e sistemas de ensino”. 
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19. No entender de Perini* acerca do ensino da gramática 
normativa, este declara o seguinte: “Não quero dizer com isso 
que o ensino normativo deva ser suprimido. É preciso, apenas, 
colocá-lo em termos mais realistas. Não se trata de confrontar 
um ‘português certo’ e um ‘português errado’, definidos ambos 
em termos absolutos, independentemente do contexto 
situacional ou social. Trata-se, antes, de defender a ideia de que 
a cada situação corresponde uma variedade distinta da língua”. 
Levando-se em consideração o teor dessa citação, o que se deve 
buscar realmente para o ensino de língua portuguesa, com 
vistas à efetiva competência linguístico-discursiva do discente, 
é: 
(A) estruturar uma gramática formal que sintetiza as variedades 

coloquiais e a variedade-padrão da língua. 
(B) tratar os conteúdos gramaticais por meio de sua aplicação 

imediata, com resultados efetivamente práticos. 
(C) selecionar componentes curriculares que estão diretamente 

ligados às competências discentes em cada ciclo. 
(D) contextualizar os conteúdos gramaticais com base na 

realidade do lugar e do tempo em que o aprender se situa. 
*PERINI, M. A. Gramática descritiva do português. 4 ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 33-34. 

 

20. No DCRC*, “a posição tomada é a de que língua portuguesa 
é um componente curricular, mas é também o idioma falado 
pelo brasileiro. A ela é feita ‘cobrança’ ou atribuída 
responsabilidade, pois é utilizando a língua portuguesa do Brasil 
que asseguramos a comunicação e que negociamos nas práticas 
sociais, inclusive nas práticas sociais escolares”. Dada a 
proeminência da língua portuguesa entre as outras áreas de 
estudo, como a História, a Geografia, a Matemática, etc., e sua 
condição de instrumento assegurador da comunicação, é 
INCORRETO sustentar que: 
(A) precisa ser pensada a importância do ensino da língua 

portuguesa, pois tal componente curricular permite 
inúmeras possibilidades de interação nos grupos sociais. 

(B) é necessário conceber que a língua portuguesa serve de 
base para o discente exercer sua cidadania, participar 
politicamente e estar social e economicamente inserido na 
sociedade. 

(C) é fundamental ensinar, primeiramente, a linguagem e, em 
seguida, devem-se ensinar as competências em língua 
portuguesa com vistas à inserção do indivíduo nas situações 
reais de comunicação. 

(D) devem ser estabelecidos, mediante uma proposta curricular 
de língua portuguesa, objetivos de ensino e de 
aprendizagem claros e factíveis, para se atingirem a 
aprendizagem e sua progressão ao fim de cada período 
letivo. 

*CEARÁ. Documento Curricular Referencial do Ceará: educação infantil e ensino 
fundamental / Secretária da Educação do Estado do Ceará. - Fortaleza: SEDUC, 2019, p. 181-

182. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. A função social da língua portuguesa e, por conseguinte, do 
seu ensino é inquestionável, e isso é bem demarcado na BNCC 
(op. cit., p. 84): “a organização das práticas de linguagem 
(leitura de textos, produção de textos, oralidade e análise 
linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a 
importância da contextualização do conhecimento escolar, para 
a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social 
e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos 
significativos para os estudantes”. Entre os campos de atuação 
abaixo relacionados, qual concerne APENAS aos anos iniciais do 
ensino fundamental? 
(A) O campo artístico-literário. 
(B) O campo da vida cotidiana. 
(C) O campo de atuação na vida pública. 
(D) O campo das práticas de estudo e pesquisa. 
 

22. Neves* propõe que, “para a análise da gramática em uso, é 
particularmente revelador o exame do processo da 
GRAMATICALIZAÇÃO , que ilustra, à perfeição, a existência de 
processos acomodativos na vida da língua, os quais a mantêm 
viva e eficiente, e dos quais se destacam: (i) caráter não-discreto 
das categorias; (ii) fluidez semântica, com valorização do papel 
do contexto; (iii) gradualidade das mudanças e coexistência de 
etapas; (iv) regularização, idiomatização e convencionalização 
contínuas”. A sua proposta de ensino de gramática implica, 
considerando tão só o segundo item, necessariamente que: 
(A) o texto adquira o papel de unidade mínima nas aulas de 

língua e que esta língua seja apresentada nas situações reais 
de uso. 

(B) a gramática aprendida na escola deva também ser baseada 
na metalinguagem das orações, isto é, na análise 
morfossintática de orações isoladas. 

(C) o nível semântico seja um suporte para estabelecer a 
reflexão sobre o funcionamento da língua, com base numa 
organização sistemática de conceitos e definições. 

(D) o modo de ensinar tenha de reproduzir não só a clássica 
metodologia de definição, classificação e exercitação, mas 
também uma prática de reflexão produzida pelos alunos 
com a mediação do professor. 

*NEVES, M. H. de M. A gramática e suas interfaces. Alfa, São Paulo, 51 (1): 92, 2007. 
 

23. Na BNCC (op. cit., p. 87), relacionam-se as dez competências 
específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. 
Entre as competências abaixo relacionadas, qual tem mais 
restrita relação com a articulação entre as competências 
cognitivas e as competências socioemocionais? 
(A) “Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e 

multissemióticos que circulam em diferentes campos de 
atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 
criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos, e continuar 
aprendendo”. 

(B) “Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, 
mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de 
produzir sentidos (nos processos de compreensão e 
produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar 
diferentes projetos autorais”. 

(C) “Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo 
com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, 
formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.)”. 

(D) “Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de 
linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual”. 
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24. “As metodologias ativas são modos de ensinar mais 
contemporâneos, que estão conectados com a realidade e o 
perfil dos estudantes atuais. Na sala de aula tradicional, crianças 
e adolescentes costumam ficar sentados e quietos, enquanto 
ouvem o professor explicar o conteúdo. A informação, nesse 
contexto, é unidirecional: do professor para os discentes. O 
papel de quem ensina e de quem aprende são bem delimitados 
(sic) [...]. As metodologias ativas, por sua vez, rompem essa 
lógica e dinâmica”*. Entre tais metodologias, existe aquela em 
que “o professor deixa de explanar e explicar os conteúdos e 
passa a vez para os próprios estudantes”*, intitulada: 
(A) aprendizagem baseada em projetos. 
(B) sala de aula invertida. 
(C) estudo de caso. 
(D) gameficação. 

*FERNANDES, Mariana. 5 exemplos de metodologias ativas que todo professor precisa 
conhecer. Universidade de Caxias do Sul, 2022. Disponível em: 

<https://ead.ucs.br/blog/exemplos-de-metodologias-ativas>. Acesso em: 28 dez. 2022. 

 
25. O DCRC (op. cit., p. 188-189) apresenta alguns conceitos que 
dizem respeito ao processo de ensinar uma língua; entre tais 
conceitos, tem-se o de gêneros textuais, cujo papel no ensino e 
na aprendizagem de língua portuguesa mostra-se de extrema 
relevância e os quais se conceituam como: 
(A) “‘Conjunto de atividades que tomam uma das características 

da linguagem como seu objeto: o fato de ela poder se 
remeter a si própria, ou seja, com a linguagem não só 
falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as 
coisas, mas também falamos sobre como falamos’”. 

(B) “Diferentes ‘modos de fazer’ textos, ou seja, diferentes 
espécies de textos, a depender dos contextos sociais, dos 
quadros de cada comunidade verbal, de cada situação de 
comunicação. Na sala de aula, eles assumem o papel de 
megainstrumento no processo de ensino e de 
aprendizagem”. 

(C) “Toda unidade de produção de linguagem que traz uma 
mensagem organizada e que leva ao destinatário, um efeito 
de coerência. São produtos da atividade humana e estão 
ligados às necessidades, aos interesses e às condições de 
funcionamento das formações sociais nos quais estão 
inseridos”. 

(D) “Processo de construção dos sentidos, que mobiliza o 
contexto social e subjetivo em que os textos se inscrevem, a 
capacidade de o produtor de texto, mobilizar modelos 
textuais adequados ao gênero escolhido e a capacidade de o 
sujeito selecionar, de modo consciente, os elementos 
linguísticos que contribuem para a textualização do gênero 
textual escolhido”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Schneider* assevera que a oralidade não “deve ser 
compreendida como dicotômica em relação à escrita, nem de 
natureza inferior, ou mesmo ser desvalorizada”, relevando que 
a “oralidade deve ser analisada na relação com a escrita nas 
situações discursivas, integrando a fala às práticas de 
letramento”. Com o intuito de adotar-se tal concepção da 
oralidade na prática discente de língua portuguesa, entre as 
estratégias abaixo arroladas e extraídas da BNCC (op. cit., p. 79-
80), assinale aquela que pode ser implementada efetivamente 
para se alcançar esse objetivo. 
(A) “Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de 

escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, 
efeitos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade 
etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis”. 

(B) “Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, 
considerando-se aspectos relativos ao planejamento, à 
produção, ao redesign, à avaliação das práticas realizadas 
em situações de interação social específicas”. 

(C) “Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros, 
considerando-se as práticas sociais em que tais textos 
surgem e se perpetuam, bem como os sentidos que geram”. 

(D) “Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em 
conta o modo como as duas modalidades se articulam em 
diferentes gêneros e práticas de linguagem”. 

*SCHNEIDER, L. J. Oralidade e ensino na formação de professores: resultados de um 
percurso formativo. In: MAGALHÃES, T. G.; FERREIRA, C. S. Oralidade, formação docente e 

ensino de língua portuguesa. Araraquara: Letraria, 
2019, p. 123. 

 

27. Para os PCN*, “um projeto educativo comprometido com a 
democratização social e cultural atribui à escola a função e a 
responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o 
acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania. Essa responsabilidade é tanto maior quanto menor 
for o grau de letramento das comunidades em que vivem os 
alunos”, entendendo-se letramento “como produto da 
participação em práticas sociais que usam a escrita como 
sistema simbólico e tecnologia”. Vê-se, então, a relevância do 
letramento, considerando que, de acordo com o DCRC (op. cit., 
p. 52), o processo de alfabetização com base na perspectiva do 
letramento constitui a possibilidade de: 
(A) o sujeito relacionar-se com o objeto que ele pode modificar 

ou que pode modificar o sujeito cognitivamente. 
(B) a defesa das questões próprias ao processo de alfabetização 

implicar a dicotomização entre este processo e o processo 
de letramento. 

(C) os alunos aprenderem a língua portuguesa, por meio da 
fruição e da descoberta dos sentidos, dos significados das 
práticas socioculturais de oralidade, leitura e escrita. 

(D) a reflexão crítica ser permanentemente fomentada, com o 
intuito de se favorecer a utilização de critérios socioculturais 
e éticos, valorizando interações diretas e objetivas. 

*BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 

portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 
19. 
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28. A partir das dez competências gerais elencadas tanto na 
BNCC (op. cit., p. 9-10), quanto no DCRC (op. cit., p. 60-71), 
observa-se a competência quatro deste documento de 
referência, cujo objeto é a comunicação, sendo uma de suas 
subdimensões o multiletramento, o qual constitui a: 
(A) “expressão de ideias, opiniões, emoções e sentimentos com 

clareza, compartilhamento de informações e experiências 
com diferentes interlocutores, domínio de aspectos 
retóricos da comunicação verbal com garantia de 
compreensão do receptor”. 

(B) “expressão de ideias originais com clareza, conectando-as 
com as ideias de seus interlocutores e promovendo o 
entendimento mútuo, utilização de perguntas/resumos e 
análise de argumentos e evidências para preservar o foco do 
debate”. 

(C) “comunicação por meio de plataformas multimídia 
analógicas e digitais, áudio, textos, imagens, gráficos e 
linguagens verbais, artísticas, científicas, matemáticas, 
cartográficas, corporais e multimodais de forma adequada”. 

(D) “compreensão e processamento do que é dito por outras 
pessoas com atenção, interesse, abertura, ponderação e 
respeito”. 

 
29. Postulando que a escola deve redefinir o fluxo de 
informações, Peréz Goméz, apud Brito e Costa*, prescreve o 
seguinte: “Nós docentes, devemos nos dar conta de que não é 
aconselhável apenas fornecer informação aos alunos, temos 
que ensiná-los como utilizar de forma eficaz essa informação 
que rodeia e enche suas vidas, como acessá-la e avaliá-la 
criticamente, analisá-la, organizá-la, recriá-la e compartilhá-la”. 
Em contraponto a isso, o DCRC (op. cit., p. 101-102) alude a 
“uma mudança nas formas de ensinar e aprender, que implica 
diretamente na adoção de novas metodologias, nas quais o 
professor/a professora e o aluno/a aluna assumem papéis 
ativos”, ou seja, o docente passa a ser um mediador do 
processo de aprendizagem, perdendo a condição de detentor 
único do conhecimento, enquanto o discente passa a: 
(A) contribuir para a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e de aprendizagem, com base em um novo modo de 
interação, informação e produção de conhecimentos. 

(B) ter habilidades para comunicar-se coletivamente, em tempo 
real, em níveis local e global, de modo centralizado, gerando 
um impacto significativo nos resultados pedagógicos. 

(C) ser também detentor do conhecimento acadêmico, influindo 
diretamente no processo de ensino, uma vez que tem acesso 
às tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs). 

(D) assumir o protagonismo na construção do conhecimento e 
desenvolver habilidades de comunicação e de argumentação 
perante as diversas possibilidades de representação do 
pensamento. 

*BRITO, G. da S.; COSTA, M. L. F. Cultura digital e educação: desafios e 
possibilidades. Educar em Revista, Curitiba, v. 36, e76482, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Em conformidade com as orientações da BNCC (op. cit., p. 
139), “os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a 
norma-padrão não devem ser tomados como uma lista de 
conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como 
propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento da 
língua no contexto dessas práticas. [...] O conhecimento da 
ortografia, da pontuação, da acentuação, por exemplo, deve 
estar presente ao longo de toda escolaridade, abordados 
conforme o ano da escolaridade. Assume-se, na BNCC de Língua 
Portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos 
que vai das regularidades às irregularidades e dos usos mais 
frequentes e simples aos menos habituais e mais complexos”. 
Atentando somente para o teor desse fragmento, é correto 
afirmar que o ensino e a aprendizagem de certos conteúdos, em 
especial aqueles concernentes à norma:  
(A) são transversais a toda a base de língua portuguesa. 
(B) têm transversalidade, mas está circunscrita a cada ciclo. 
(C) tornam-se transversos apenas nos anos finais do ensino 

fundamental. 
(D) apresentam transversalidade com relação às áreas afins à 

língua portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


