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QUESTÕES DISCURSIVAS – 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1ª QUESTÃO 

Considerando que a ortografia é fruto de uma convenção normativa, não se deve apostar na 

ideia de que o estudante descubra sozinho as sutilezas do sistema ortográfico. 

 

Entre 10 e 15 linhas, apresente uma proposta de encaminhamento que discuta o uso de R ou 

RR em uma turma que ainda não tenha superado o emprego desses usos nos diferentes 

contextos em que ocorrem.    

 

RESPOSTA 

Espera-se que o candidato, atendendo à norma culta, descreva a mediação da atividade de 

discussão do emprego de ou RR tendo em vista que: 

 trata-se de uma regularidade contextual, logo segue princípios gerativos; 

 a ortografia é um objeto de conhecimento que se aprende ou se internaliza por meio de 

reflexão; 

 é importante que se invista no ensino sistemático de ortografia, considerando-se as 

necessidades diferenciadas dos grupos/turma; 

 é significativo que se trabalhe com um repertório de palavras que faça parte de um 

contexto de uso – a escrita das próprias crianças traz material de análise significativo, de 

onde o professor coleta material para refletir o que for de demanda de dificuldade do 

grupo; 

 exercícios mecanizados não propiciam discussão nem garantem sistematização de 

aprendizagens, apenas automatizam usos. 

 

2ª QUESTÃO 

A experimentação é uma das formas de buscar informações que pode ser utilizada na sala de 

aula dos anos iniciais. É realizada pelos estudantes quando discutem ideias e manipulam 

materiais.  

 

Entre 10 e 15 linhas, descreva estratégias que possam ser utilizadas pelo professor para 

realizar, em sua turma, uma experiência que comprove a presença de lipídios nos alimentos.  

 

RESPOSTA 

Espera-se que o candidato, atendendo à norma culta, descreva as estratégias do professor, 

considerando: 

 que a presença de lipídios (óleos e gorduras) nos alimentos pode ser facilmente testada, 

pois eles mancham papéis ou tecidos com a tradicional mancha de gordura; 

 a possibilidade de levantamento coletivo de testes que podem ser feitos para realizar a 

comprovação e de sugestões de materiais necessários para a execução das 

experimentação; 



 diferentes possibilidades de organização da turma; 

 abordagem coletiva das regras para o trabalho que será realizado; 

 combinação de formas de registro e de acompanhamento durante a experimentação; 

 necessidade de análise dos registros; 

 realização de conclusões dos testes e da avaliação das atitudes durante o trabalho. 

 

 

3ª QUESTÃO 

Leia a tirinha a seguir: 

 

 
 

Na tirinha de Quino, Manoelito revela-nos um dos desafios da sala de aula que é considerar a 

heterogeneidade da turma.  

 

Entre 10 e 15 linhas apresente, no mínimo, duas estratégias de acompanhamento pedagógico 

dos estudantes de menor rendimento ou com dificuldades de aprendizagem, explicitando os 

objetivos e as possibilidades de intervenção do professor. 

 

RESPOSTA 

Quanto às estratégias propostas o candidato, atendendo à norma culta, poderá apresentar, 

entre outras, as seguintes: 

 realização de trabalho diversificado em que estudantes trabalhem em pequenos grupos ou 

em dupla, com tarefas diferentes que abordem, ou não, a mesma área ou temática (com 

ou sem graus de dificuldade diferenciados); 

 desenvolvimento de pequenos projetos que envolvam pesquisas, revisões de conteúdos e 

exposições orais ou escritas do conhecimento adquirido; 

 promoção de rodas de leitura, de socialização e de debates visando à resolução de 

problemas; 

 utilização de materiais didáticos e pedagógicos diversos que auxiliem no atendimento às 

diferentes necessidades dos alunos; 

 aulas de recuperação paralela. 

Os objetivos dessas estratégias devem estar relacionados: 

 ao respeito dos diferentes interesses e ritmos de aprendizagem dos estudantes; 

 à promoção de interação contínua entre estudantes e entre professor e aluno no processo 

ensino aprendizagem; 



 à avaliação contínua do processo de aprendizagem dos estudantes por meio de 

questionamentos orais e escritos. 

 

 

4ª QUESTÃO 

Considere o seguinte episódio, ainda comum em muitas escolas: na volta do recreio, as 

crianças relatam uma situação em que um menino decidiu brincar com algumas meninas e foi 

criticado por um outro grupo de meninas e de meninos.  

 

Entre 10 e 15 linhas, apresente uma proposta de abordagem das questões de gênero nos 

anos iniciais do ensino fundamental.  

RESPOSTA 

Espera-se que o candidato, atendendo à norma culta, proponha uma abordagem das 

questões de gênero na escola, considerando que: 

 é preciso ir além das “representações dos padrões feminino e masculino de 

comportamento, construídos histórica e socialmente” (Katia Pupo, MEC); 

 um “grande desafio está em desenvolver uma postura é tica de não hierarquizar as 

diferenças e entender que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do que 

outro.”(Indagações sobre Currículo, MEC, 2007). Há diferenças e é preciso aprender a 

conviver com as diferenças; 

 é possível propor nos anos iniciais atividades como: 

o rodas de leitura de histórias e imagens que tratem desse tema (convivência e 

respeito entre homens e mulheres/meninos e meninas); 

o análise de obras de arte, filmes, músicas, textos, biografias etc.; 

o jogos, brincadeiras e atividades lúdicas em que meninos e meninas se divirtam 

juntos. 
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