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ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE ENTREVISTAS E PROVAS DIDÁTICAS 
Edital n° 22/2019/PROEXT - TUTOR DE 

DISCIPLINA 

 
I - CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO NA FASE DE "AVALIAÇÃO DIDÁTICA" 

a) A Prova Didática terá duração de até 20 minutos, devendo o candidato ministrar a aula diante da Banca Examinadora sobre um dos 

5 temas indicados no Quadroabaixo. 

b) Dentre os 5 temas indicados, a Banca Examinadora promoverá, na presença do candidato, o sorteio de dois deles, e o candidato 

escolherá um entre os dois sorteados, sobre o qual ministrará a suaaula. 

c) Ao longo da Prova Didática, o candidato poderá utilizar material de consulta. 

d) Na Prova Didática, a Banca Examinadora avaliará os itens dispostos no Edital de abertura do Processo Seletivo, levando também 

em consideração para a nota final os seguintescritérios: 

e) Dinamismo e desenvoltura na apresentação do conteúdo do tema sorteado; 

f) Desempenho do candidato em sala de aula quanto à postura física e ao uso de materiaisdidáticos; 

g) Utilização e adequação de exemplos relacionados ao tema daaula. 

h) Os (as) candidatos (as) a Tutor (a) de Disciplina do Pré - Enem 2019 que apresentarem seus planos de 

aula serãopontuados. 

i) Os critérios de análise dos candidatos priorizam a formação emlicenciatura. 

j) A nota de corte é de 100pontos. 

II -  TEMAS DA PROVA DIDÁTICA 

ENFOQUE INSTRUMENTAL: para as disciplinas daárea de LINGUAGENS(Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Produção 

Textual - Redação, Espanhol e Inglês) a "linguagem" deverá ser compreendida não como tendo um fim em si ou para si mesma, mas 

antes como ferramenta de estudo e de construção e interação da identidade pessoal e social. Partindo-se do estudo do texto, devem 

centrar-se na compreensão pontual e global, bem como na interpretação dos significados construídos na interação entre o leitor, o 

texto e o contexto. 

 

 



 

 
 

 
Química 

 

26/04/2019às 15:00h, sala 7 do 

P1 (antigo Centro de Memória) 

a) Tabela periódica; 

b) Estequiometria; 

c) Termoquímica; 

d) PH e pOH 

e) Funçõesorgânicas 

15:00 – Milene Conceição de Souza 

15:20 – Irene Vargas de Carvalho 
15:40 – Janine Aparecida Pereira Gazoni 
16:00 –   Geovani  Soares da Cruz 
16:20 – Roselene da Paixão Silvs 
16:40 – Richard Chagas da Luz 

 

Seguem abaixo os temas e demais informações sobre a prova didática: 


