
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 4  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 6  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

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

 (quatro)

 (seis) páginas

60 (sessenta)

 

 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 (20 pontos)
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Observe a charge a seguir:
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De acordo com a sua área de formação e tomando como base os textos a seguir, indicados na bibliografia do 
edital, responda aos itens A e B.

A) Que tipo de reflexão você faria em relação à imagem da Ciência exposta na charge? 

B) Qual tema, a partir da charge, você exploraria para explicar algum conteúdo para um estudante 
adolescente? Como você faria isso?

CUNHA, M.B. e GIORDAN, M. A Imagem da Ciência no Cinema. Química Nova na Escola, v, 31, n. 1, p. 9-17, 
fev. 2009. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/03-QS-1508.pdf. Acesso em 12 jul 2017.

e

FIORESI, C.A. e CUNHA, M. B. Mafalda e a Divulgação da Ciência. Revista Educação & Cultura 
contemporânea. v. 14. n.34 (2017). Disponível em: <http://revistapuca.estacio.br/index.php/ 
reeduc/article/view/1232/1381>

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-
GVm7wCynVWI/Tygy2VlPGqI/AAAAAAAAA

BY/_ua_aGQUU64/s1600/eco.jpg.
Último acesso em 31/10/2017. 



Questão 02 (20 pontos)

Questão 03 (20 pontos)
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O papel da divulgação científica vem evoluindo ao longo do tempo, acompanhando o próprio desenvolvimento 
da ciência e tecnologia (ALBAGLI, S. "Divulgação Científica: informação científica para a cidadania?". Ci. 
Inf., Brasília, v. 25, n. 3, p. 396-404, set/dez. 1996). 

Com base nessa afirmação, responda às seguintes questões:

A) Explique, detalhadamente, qual o papel da divulgação científica, frente aos desafios e consequências 
do avanço da Ciência e Tecnologia no Brasil;

B) Com base no artigo supracitado, aponte 2 (dois) meios e/ou instrumentos de divulgação científica, 
descrevendo como cada um pode contribuir para a formação do cidadão na sociedade contemporânea.

Marandino e colaboradores (2008) abordam vários aspectos referentes à relação museu ou centro de ciências, 
escola e mediador. Com base na literatura disponibilizada para esta seleção, discorra sobre:

A) O papel do mediador em um espaço de educação não formal.

B) Uma atividade de divulgação científica que envolva museu, escola e mediador de forma que todos 
eles possam ser beneficiados.

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação  Lato Sensu
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Rascunho
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Rascunho
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