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Prova de Língua Francesa 2021.1 

1. Seguindo a perspectiva conceitual da primeira teoria apontada pelos autores, é 
possível afirmar que o estudo das concepções "naïves" de crianças em idade escolar:  

a. Criou um objeto de um campo de pesquisa que trata da natureza 
das concepções e de sua mudança conceitual;  

b. Constitui fragmentos organizados e coerentes;  

c. Constitui objeto de um campo de pesquisa que trata da natureza 
das concepções e de sua mudança conceitual;  

d. Foi estudada por teóricos como Carey, Keil, Wellman ou Gelman.  

  

2. Quanto aos embates teóricos citados pelos autor, é possível afirmar que:  

a. Existem três diferentes concepções quanto ao conceito de 
mudança conceitual, são elas: gradual, de diferenciação e a 
radical;  

b. Os estudiosos da área entram em consenso no que tange à 
constituição das concepções "naives", mas as opiniões divergem 
quanto à mudança conceitual;  

c. O que se entende por "p-prims" representa argumento 
antagônico ao conceito de mini teoria.  

d. Todas as alternativas estão corretas. 
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3. Sobre as concepções de mundo desenvolvidas por crianças, é possível afirmar que.  

a. São conhecidas como intuitivas e incoerentes, pois são 
construídas espontaneamente, sem a interferência de nenhuma 
formação científica.  

b. Incluem o que aprendem as crianças no seu quotidiano e 
principalmente nos livros que leem na escola,  

c. São conhecidas também como "intuitivas" e "iniciais", e 
compreendem integralmente os saberes socialmente partilhados;  

d. São conhecidas também como "iniciais", e de desenvolvem a 
partir da vida cotidiana.  

4. No trecho "ces modèles peuvent être uniques et ne comprendre qu’une seule facette 
d’une conception ou bien être pluriels dans le cas où cohabitent, par exemple, 
plusieurs conceptions sur un même objet", o termo "bien être" poderia ser traduzido 
como:  

a. bem-estar  

b. saúde;  

c. podem ser;  

d. bem seria; 
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5. Conforme o trecho "Souvent, les conceptions naïves sont partielles, voire erronées, 
et elles s’avèrent généralement très résistantes au changement, notamment aux 
enseignements formels." é possível afirmar que:  

a. as concepções " naïves" não são resistentes à mudanças;  

b. as concepções " naïves" provam ser flexíveis aos ensinamentos formais;  

c. o termo "avère" significa "reconhecer";  

d. Nenhuma das alternativas está correta.  

6. Uma tradução equivalente ao termo "connaissance en amont" seria:  

 a. conhecimento prévio;  

b. conhecimento acentuado;  

c. conhecimento amontoado;  

d. conhecimento em excesso; 

 

7. Qual resultado prático dos estudos de concepção é inicialmente esperado pelos 
autores:  

a. correção das incoerências das concepções infantis pelos pais;  

b. produzir menos resistência por parte das crianças no processo de 
mudança de concepção;  
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c. fazer com que as crianças tomem consciência do conhecimento intuitivo 
que desenvolvem;  

d. fazer com que as concepções infantis sejam análogas ao conhecimento 
científico atual;  

8. Os estudos realizados no texto são relativos à qual país:  

a. Suíça;  

b. Bélgica;  

c. Moldávia;  

d. Nenhuma das alternativas acima. 

 
 

9. Na tabela apresentação no texto, são considerados alguns aspectos:  

a. nível escolar - matéria;  

b. nível escolar - instituição - matéria  

c. nível escolar - programa de estudo - instituição;  

e. nível escolar - instituição - conteúdo;  
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10. Quanto ao nível escolar analisado, de acordo com a tabela:  

a. Inclui o quinto ano do fundamental II;  

b. Inclui o oitavo ano do ensino fundamental I;  

c. Não inclui o quarto ano;  

d. Não inclui o oitavo ano; 

  

11. Sobre os estudos citados pelos autores do texto:  

a. Saxena realizou estudos de análise de entrevista estruturadas 

feitas à crianças gregas; b. Em 2009, Stravidou fez estudos 

baseados em questionários escritos aplicados à crianças;  

c. Dimitriou & Christidou realizou estudos sobre a concepção 
das crianças quanto à poluição aquática e atmosférica;  

d. Stravidou e Marinopoulos realizou estudos sobre a 
concepção das crianças quanto à poluição aquática e 
atmosférica através de uma entrevista semi-estruturada.  
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12. Quanto à pesquisa de Stavridou et Marinopoulosé possível afirmar:  

a. Os estudantes do grupo de controle são mais propensos a 
responder corretamente o pós teste;  

b. No pós teste os estudantes apresentaram aumento expressivo 
no número de respostas corretas;  

c. Os grupos experimentais apresentaram respostas satisfatórias, se 
comparados ao grupo de controle;  

d. Ao todo, os pesquisadores realizaram duas entrevistas com os 
estudantes. 

  

13. No pré-teste foi possível notar que os estudantes, ao responderem corretamente, 
apresentaram a seguinte justificativa:  

a. Eles não apresentaram justificativas.  

b. O grau de proximidade geográfica não aumenta nem diminui os efeitos 
globais da poluição;  

c. Apesar da distância entre os países, os efeitos da poluição são sentidos 
em todo o mundo.  

d. A cidade grega em que vivem é próxima aos Estados Unidos;  
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14. O melhor sinônimo em português para a expressão "À juste tirtre" seria:  

a. Corretamente;  

b. Justo título;  

c. De forma ideal;  

d. Todas as alternativas estão corretas; 
 
  

15. De acordo com as informações contidas no texto, é possível afirmar os autores 
fazem a sua própria análise baseados em:  

a. Resultados de pesquisas de outros autores;  

b. Análise de desenhos.  

c. Entrevistas, questionários e análise de desenhos;  

d. Entrevistas e questionários.  

16. De acordo com os estudos feitos por Saxena seria incorreto afirmar que:  

a. Não foi possível identificar nenhuma diferença entre as respostas 
dadas pelos estudantes do sexo masculino e feminino;  

b. As respostas foram avaliadas em a partir de três perspectivas: 
"bonne compréhension", "réponse erronée" e "pas de réponse";  

c. Nenhuma das respostas está incorreta;  

d. Todas as respostas estão incorretas; 
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17. De acordo com os estudos feitos por Saxena podemos afirmar que:  

a. 87% dos estudantes mostraram ter boa compreensão das 

consequências da poluição do ar;  

b. Menos da metade dos estudantes não conhecia quais são as 

fontes de poluição do ar;  

c. A maior parte dos estudantes conseguiu mencionar todas as 
causas da poluição do solo e da água;  

d. Os estudantes mencionaram as usinas, os veículos, a queima de lixo 
e as casas como fontes de poluição atmosférica.  

18. A expressão "à ton avis" pode ser traduzida como:  

a. Conforme;  

b. Na sua opinião;  

c. Aviso prévio.  

d. Em sua face; 
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19. Quanto aos estudos de Dimitriou et Christidou seria incorreto afirmar que:  

a. Os estudantes não possuem um conhecimento muito estruturado 
acerca das relações entre os componentes do ambiente;  

b. Os estudantes baseiam-se em recursos formais, que advêm dos 
conteúdos vistos em aulas, e do que extraem de seu quotidiano;  

c. Foi possível notar que os estudantes entre 7 e 13 anos possuem 
concepções concretas acerca da poluição.  

d. Nenhuma das alternativas está incorreta. 

 


