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- A Prova Dissertativa proporcionará pontuação máxima de 30 pontos, sendo considerados para avaliação os quesitos: 

a) Exatidão (10 pontos) - em que se verificará se a resposta atende de forma correta e objetiva ao que é requerido no enunciado, sem 
rodeios e tergiversações, com a seguinte gradação: resposta integralmente correta – 10 pontos; parcialmente correta: 5 pontos; incorreta: 
0 pontos. 

b) Abrangência (10 pontos) - em que se verificará se a resposta abrangeu todos os pontos requeridos no questionamento com a seguinte 
gradação: questionamento integralmente abrangido: 10 pontos; parcialmente abrangido: 5 pontos; não abrangido: 0 pontos.  

c) Estilo (10 pontos) - em que verificará a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza e qualidade estética do texto. 

d) Correção - será descontado 0,5 ponto à nota atribuída para cada ocorrência constatada de erros de ortografia e gramática (palavras 
escritas incorretamente, acentuação, pontuação, sintaxe, concordância, regência, ausência de parágrafos, etc.), rasuras ou palavras 
ilegíveis em função da caligrafia. 

- Serão corrigidas e pontuadas apenas as Provas de Redação/Dissertativas dos candidatos classificados na Prova Objetiva. 

- Será considerado CLASSIFICADO o candidato que obtiver no mínimo 18 pontos na Prova de Redação/Dissertativa. 

QUESTÃO 

“A herança cultural construída pela atividade humana ao longo da história da sociedade é extremamente rica e complexa, sendo impossível 
à escola básica abranger todo esse patrimônio. É tarefa da Didática destacar o que deve constituir objeto de ensino nas escolas, 
selecionando os elementos dos conteúdos a serem assimilados ou apropriados pelos alunos, em função das exigências sociais e do 
desenvolvimento da personalidade” 

(Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Cortez, 2ª ed. 2013, pág. 144-146). Consoante a bibliografia referenciada, os conteúdos de ensino 
se compõem de quatro elementos: conhecimentos sistematizados; habilidades; hábitos; atitudes e convicções. Neste sentido: 

a) Defina sinteticamente cada um dos elementos dos conteúdos de ensino. 

b) Qual dos conteúdos de ensino são a base da instrução e do ensino? Justifique sinteticamente. 

c) Qual dos objetivos de ensino orienta a tomada de posição e decisões pessoais frente a situações concretas? 

 

GABARITO 

- Na correção será considerada a abordagem dos quatro elementos que compõem os conteúdos de ensino para pontuação integral. Serão 
consideradas  disposições, ponderações e termos similares àqueles a seguir apresentados: 

a) São elementos que compõem os conteúdos de ensino: 

a1) CONHECIMENTOS SISTEMATIZADOS: correspondem aos conceitos e termos fundamentais das ciências; fatos e fenômenos da ciência 
e da atividade cotidiana; leis fundamentais que explicam as propriedades e as relações entre objetos e fenômenos da realidade; métodos 
de estudo da ciência e a história de sua elaboração; e problemas existentes no âmbito da prática social (contexto econômico, político, 
social e cultural do processo de ensino e aprendizagem) conexos com a matéria. 

a2) HABILIDADES: são qualidades intelectuais necessárias para a atividade mental no processo de assimilação de conhecimentos. 

a3) HÁBITOS: métodos de agir relativamente automatizados que tornam mais eficaz o estudo ativo e independente.  

a4) ATITUDES E CONVICÇÕES: se referem a modos de agir, de sentir e de se posicionar frente a tarefas da vida social. 

b) Os CONHECIMENTOS SISTEMATIZADOS são a base da instrução e do ensino, os objetos de assimilação e meio indispensável para o 
desenvolvimento global da personalidade. A aquisição e o domínio dos conhecimentos são condições prévias para os demais elementos, 
ainda que a assimilação destes concorra para viabilizar aqueles. 

c) As ATITUDES E CONVICÇÕES orientam a tomada de posições e decisões pessoais frente a situações concretas. Os alunos desenvolvem 
valores e atitudes em relação ao estudo e ao trabalho, à convivência social, à responsabilidade pelos seus atos, à preservação da natureza, 
ao civismo, aos aspectos humanos e sociais dos conhecimentos científicos. 


