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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 

“Dentro da concepção de processo de ensino que temos estudado, os métodos de ensino são considerados em estreita relação com os 
métodos de aprendizagem (ou métodos de assimilação ativa); ou seja, os métodos de ensino fazem parte do papel de direção do processo 
de ensino por parte do professor tendo em vista a aprendizagem dos alunos (...) em função deste critério básico, no qual a direção do 
ensino se orienta para a ativação das força cognoscitivas do aluno, podemos classificar os métodos de ensino segundo os seus aspectos 
externos (...) e seus aspectos internos ” (Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Cortez, 2ª ed. 2013, pág. 176-189)  

Consoante a bibliografia referenciada, os métodos de ensino usualmente utilizados são: método de exposição pelo professor; método de 
trabalho independente; método de elaboração conjunta; e método de trabalho em grupo. Neste sentido: 

a) Defina sinteticamente cada um dos métodos de ensino. 

b) Indique qual o papel do professor na aplicação de cada um dos métodos de ensino. 

c) Dê exemplo de pelo menos uma atividade que pode ser proposta pelo professor referente à aplicação de cada um dos métodos de 
ensino. 

 

GABARITO 

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

a) São quatro os principais métodos de ensino: 

a1) MÉTODO DE EXPOSIÇÃO PELO PROFESSOR: os conhecimentos, habilidades e tarefas são apresentados, explicados ou demonstrados 
pelo professor, a atividade os alunos é receptiva, embora não necessariamente passiva. 

b1) Cabe ao professor realizar a exposição lógica da matéria, através da exposição verbal, da demonstração, da ilustração ou da 
exemplificação, de forma a conseguir mobilizar a atividade interna do aluno de concentrar-se e pensar. 

c1) Leitura expressiva de textos, projeção de filmes ou slides, apresentação gráfica de fatos ou fenômenos, ensino da utilização de 
dicionários, etc. 

a2) MÉTODO DE TRABALHO INDEPENDENTE: consiste em tarefas dirigidas e orientadas pelo professor, para que os alunos as resolvam 
de modo relativamente independente e criador. 

b2) Planejar as modalidades de tarefas para estudo individual, planejando-as em correspondência com os objetivos, conteúdos e outros 
procedimentos metodológicos; dar tarefas claras, assegurar condições de trabalho, acompanhar de perto e aproveitar o resultado das 
tarefas para toda a classe. 

c2) Tarefas preparatórias (coleta de dados, resposta a questionários), tarefas de assimilação do conteúdo (desenhos de mapas depois de 
uma aula, pesquisa dirigida), tarefas de elaboração pessoal (perguntas instigantes, redação após pesquisa, apresentação de relatório), etc. 

a3) MÉTODO DE ELABORAÇÃO CONJUNTA: é uma forma de interação ativa entre o professor e alunos visando a obtenção de novos 
conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções, bem como a fixação daqueles previamente adquiridos.  

b3) Trazer conhecimentos e experiências mais ricos e organizados, aproximar os alunos gradativamente da organização lógica dos 
conhecimentos e a dominarem métodos de elaborar as suas ideias de maneira independente; ter sempre uma atitude positiva frente às 
respostas dos alunos. 

c3) Conversação didática, aula dialogada, construção conjunta, etc.        

d1) MÉTODO DE TRABALHO EM GRUPO: consiste em distribuir temas de estudo iguais ou diferentes a grupos fixos ou variáveis de alunos.  

d2) Indicar a organização dos grupos, usando o critério de misturar alunos de diferente rendimento escolar; indicar coordenadores para 
os grupos; elaborar as questões e organizar os meios de trabalho (folhas de exercícios, mapas, ilustrações); possibilitar manifestações 
individuais dos alunos. 

d3) Debate, brainstorming, seminário, grupo de verbalização-grupo de observação (GV-GO), Philips 66, etc.  


