
2.2  Prova Escrita – Consistirá de dissertação sobre um dos 10 (dez) temas abaixo a 

serem sorteados no momento da sua realização, com duração máxima de 04 (quatro) 

horas. 

A leitura da prova escrita será realizada imediatamente após o encerramento da 

mesma, devendo ser feita obrigatoriamente pelo próprio candidato. O não 

comparecimento no horário estabelecido para a leitura das provas implicará em 

eliminação do candidato faltoso. Durante a leitura não poderá ocorrer nenhuma correção 

ou acréscimo no que foi anteriormente redigido pelos candidatos. 

2.2.1 Tema (para a prova escrita e didática) 

 

1- Diferentes abordagens sobre língua (gem) e as abordagens pedagógicas nas 

práticas de educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

2- O ensino-aprendizagem da leitura e da escrita: o que dizem os documentos 

oficiais; 

3- Conceitos e princípios básicos para o ensino de Língua portuguesa; 

4- As práticas de letramento e a linguagem oral; As práticas de letramento e a leitura; 

As práticas de letramento e produção escrita; 

5- As diferentes concepções de língua e as diferentes abordagens da língua em sala 

de aula; 

6- Métodos, estratégias e recursos metodológicos na área de ensino de língua 

Portuguesa e a construção do conhecimento; 

7- Reflexões sobre a linguagem: ensino de gramática e possibilidades de trabalho em 

sala de aula; 

8- Elementos de textualidade: elementos notacionais (ortografia, pontuação, 

gramaticalidade) e elementos discursivos (semântica, pragmática); 

9- Propostas pedagógicas e suas abordagens didático-metodológicas dos conteúdos 

de Língua Portuguesa na Educação Infantil e nos cinco anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

10- A construção dos objetos de ensino de língua materna: estudos, pesquisas e as 

discussões (da Educação infantil à 5° ano) 
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3. Prova Didática – consistirá de uma aula proferida em tempo variável, de 50 

(cinquenta) a 60 (sessenta) minutos, sobre um dos temas constantes no item 3.1 deste 

Plano de Concurso, sorteado na presença dos candidatos, com 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência da realização da mesma. 

A prova didática destina-se à avaliação tanto da capacidade do candidato em expor 

conhecimento de maneira clara e organizada, quanto da extensão, atualização e 

profundidade de seus conhecimentos. 

Na impossibilidade de todos os candidatos realizarem a prova no mesmo dia, um 

novo sorteio será realizado com 24 horas de antecedência de cada dia de prova. 

Ao iniciar a prova didática, o candidato deverá fornecer a cada um dos integrantes 

da banca examinadora o respectivo plano de aula. 

O candidato poderá utilizar, na ministração da prova, quaisquer recursos didáticos 

por ele julgados necessários. No caso de equipamentos, estes deverão ser solicitados à 

banca examinadora com antecedência mínima de 12 (doze) horas, desde que disponíveis 

na instituição. 



Todos os candidatos deverão estar presentes no local da prova no horário determinado 

para o início da mesma, quando será realizado o sorteio da ordem de realização das provas 

didáticas, não sendo permitido a nenhum candidato assistir a prova dos demais 

concorrentes. 


