
Caderno de Questões

Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 5  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS para Ensino de Ciências Naturais consta de 4 (quatro) 
páginas e o consta de 5

 numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de  pontos.

Candidatos à habilitação ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS: responder às questões 
 para as duas habilitações e à questão específica de Ensino 

de Ciências Naturais.

Candidatos à habilitação ENSINO DE MATEMÁTICA: responder às questões de 
conhecimento pedagógico para as duas habilitações e às questões específicas de 
Ensino de Matemática.

(cinco)

 (cinco) 
páginas

60 (sessenta)

CADERNO DE RESPOSTAS para Ensino de Matemática 

de 
conhecimento pedagógico

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 

questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6

 7

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10

esferográfica 

 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 30 minutos que antecedem o seu término.

Instruções

portal.ifrj.edu.br

 Avaliação Escrita 
1ª Etapa
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Questão 01 - 30 pontos
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A discussão proposta por ATAIDE, M.C.E.S. e SILVA, B.V.C. (2011) centra-se na obrigação da escola brasileira de 
reformar sua metodologia de ensino aprendizagem devido à ampla e contínua democratização do ensino que se 
iniciou na década de 1970, em vista da necessidade de que o ensino deixasse de ser elitista e viesse a atender á 
formação das classes menos favorecidas economicamente para atender à crescente demanda industrial por mão 
de obra mais especializada e hábil tecnicamente. O choque imediato foi um tipo de ensino centrado no professor 
como o detentor de todo o saber e a desqualificação do aluno como uma 'tabula rasa' que tudo tinha ainda por 
aprender, além de ser um ensino-aprendizado focado na tecnicidade e na utilidade imediata do aprendizado, sem 
uma formação adequada do individuo como formador de opinião crítica. Desse choque resultaram graves 
deficiências no processo ensino-aprendizado que, no caso do Ensino de Ciências, se resume em desmotivação 
do aluno em reconhecer como conhecimento formador a prática da 'curiosidade científica', a 'novidade da 
descoberta', e a evolução dos modelos conforme poderia testemunhar uma história da ciência e da tecnologia. 
Apoiados pela pesquisa bibliográfica de seus trabalhos, os autores propõe que duas práticas sejam introduzidas 
como auxiliares para a construção desses saberes para motivar o aluno um gosto pela ciência e pela pesquisa 
científica: a prática laboratorial didática de sala de aula e o ensino de História e Filosofia da Ciência. Essas duas 
práticas cumprem os quesitos de formação humanística, exigência feita pelos atuais PCN's das diversas 
disciplinas que envolvem aspectos científicos, constroem a opinião crítica do aluno e supera o círculo enfadonho 
e alienante de um ensino do tipo 'teoria-exercício-teoria-exercício-teoria-...'. 

Com o objetivo de ofertar ao aluno a perspectiva de tornar-se um cientista, como mais uma alternativa entre 
muitas das vocações humanas que lhe devem ser possibilitadas, explique, com base nos autores citados, as 
vantagens imediatas que se pode obter para a formação interdisciplinar do aluno o ensino de História e 
Filosofia da Ciência e seu uso como instrumento didático nas aulas de ciências. 

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação  Lato Sensu
Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Edital Nº 87/2017

PROVA ENSINO DE CIÊNCIAS



- 2 -

PROVA ENSINO DE MATEMÁTICA

Questão 01 - 10 pontos

Em seu artigo “Cenários para Investigação” Skovsmose (2000), descreve alguns aspectos do Paradigma do 
Exercício e a Abordagem de Investigação. Nesses cenários a atuação de alunos e professores se diferencia. 
Explique em que se distinguem esses cenários e esclareça como é a atuação dos alunos e professores. 

Questão 02 -  20 pontos

Com relação às Atividades de Investigação, Ponte destaca que,

(...) a realização de uma investigação matemática envolve quatro momentos principais. 
O primeiro momento envolve o reconhecimento da situação, a sua exploração 
preliminar e a formulação de questões. O segundo refere-se ao processo de formulação 
de conjecturas. O terceiro inclui a realização de testes e o eventual refinamento das 
conjecturas. E, finalmente, o último, diz respeito à argumentação, demonstração e 
avaliação do trabalho realizado (2003, p. 7).

Duval (2012), com referência aos Registros de Representação Semiótica, destaca que “(...) na 
aprendizagem a conversão desempenha um papel essencial na conceitualização e, para melhor percebê-
la, examine-se o quanto a diversidade de registros de representação engloba”.

Com base nessas citações, elabore uma atividade matemática a sua escolha que apresente 
características investigativas e conversão de registros de representação. 
Para isso esclareça:
· Qual será o conteúdo matemático abordado?
· Como os quatro momentos da investigação e a conversão entre registros de representação se 
materializam na atividade?
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PROVA DE CONHECIMENTO PEDAGÓGICO

Questão 01 - 20 pontos

Questão 02 - 10 pontos

Paulo Freire inicia a sua obra Pedagogia da Autonomia explicando suas razões para analisar a prática 
pedagógica do professor em relação à autonomia de ser e de saber do educando. Enfatiza a necessidade de 
respeito ao conhecimento que o aluno traz para a escola, visto ser ele um sujeito social e histórico, e da 
compreensão de que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas (p. 
15). Define essa postura como ética e defende a ideia de que o educador deve buscar essa ética, a qual chama de 
ética universal do ser humano (p. 16), essencial para o trabalho docente.
Em sua análise, menciona alguns itens que considera fundamental para a prática docente, enquanto instiga o 
leitor a criticá-lo e acrescentar a seu trabalho outros pontos importantes. Inicia afirmando que não há docência 
sem discência (p. 23), pois quem forma se forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma -se e forma ao ser 
formado"(p.25). Dessa forma, deixa claro que o ensino não depende exclusivamente do professor, assim como 
aprendizagem não é algo apenas de aluno. Não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende 
ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender (p. 25).
Justifica assim o pensamento de que o professor não é superior, melhor ou mais inteligente, porque domina 
conhecimentos que o educando ainda não domina, mas é, como o aluno, participante do mesmo processo da 
construção da aprendizagem.

Partindo de  premissas citadas nesta questão do livro de Freire, elabore uma aula com 2 tempos de duração para 
uma turma dos anos finais do ensino fundamental ou ensino médio na sua área de formação,  na qual aborde uma 
perspectiva progressista de aprendizagem. Nesta aula, deverão ser apresentados os seguintes itens:

1. Conteúdo
2. Objetivos (até 2) 
3. Recursos utilizados 
4. Metodologia (descrever passo a passo o que e o como vai desenvolver a aula).
5. Avaliação

De acordo com o artigo Formar Professores como Profissionais Reflexivos  de Nóvoa (1992), para o 
desenvolvimento de uma prática reflexiva o professor precisa aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da 
escola um lugar no qual seja possível ouvi-los. A partir disso desenvolva as questões que se seguem:

A) Escolha e registre uma temática atual que poderá ser discutida na sala de aula com a turma.

B) Descreva como esse assunto poderá ser desenvolvido numa prática reflexiva envolvendo o diálogo.   

“ ”,
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Rascunho
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Rascunho
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