
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 consta de 4  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

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

 (cinco)

 (quatro) 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

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
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Questão 01 (15 pontos)
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No artigo intitulado “Trajetórias Formativas Docentes: buscando aproximações na bibliografia sobre formação 
de professores“ de Rodolfo Langhi e Roberto Nardi (2012) é mencionado o seguinte trecho:
“...mediante esta breve análise teórica, podemos notar quão breve ocorre a chamada “formação inicial” (a 
mais curta de todas) e, como seria preocupante imaginar que a trajetória de menor duração possa ser 
concebida pelo senso comum como uma forma de entregar ao mercado de trabalho escolar professores 
prontos e preparados para exercer suas atividades profissionais...”

Responda: Dentre as etapas formativas da carreira docente, posicione a fase em que o professor pode se deixar 
abater pelo desânimo, apontando uma possível solução para que se mantenha a qualidade do ensino
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Disponível em: http://souadolescentetambem.blogspot.com.br/2012/11/puxa-que-

desanimo-que-droga-de-vida-ola.html. Último acesso em 31/10/2017. 



Questão 02 (15 pontos)

Questão 03 (15 pontos)

De acordo com o artigo intitulado “Alfabetização Científica: uma Revisão Bibliográfica” escrito pelas autoras 
Lúcia Helena Sasseron e Anna Maria Pessoa de Carvalho, em 2011, o termo Alfabetização Científica é 
polissêmico e se destacam três eixos estruturantes da Alfabetização Científica. São eles: 1. compreensão básica 
de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; 2. compreensão da natureza das ciências e dos 
fatores éticos e políticos que circundam suas práticas; 3. entendimento das relações existentes entre ciência, 
tecnologia, sociedade e meio ambiente.

O artigo “Por uma imagem não deformada do trabalho científico” (PEREZ et al, 2001) apresenta uma reflexão 
sobre as possíveis deformações que o ensino de ciências pode difundir sobre a compreensão da natureza do 
trabalho científico.  Entre as sete deformações expostas no texto destacamos algumas amplamente assinaladas 
na literatura:

A – A ideia de que a ciência é socialmente neutra;
B – A concepção de ciência com visão rígida (algorítmica, exata, infalível).

Discorra sobre cada uma relacionando-as com possíveis consequências para o ensino de ciências. 
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Discuta sobre a importância da Alfabetização Científica, relacionando-a com os seus eixos estruturantes 
conforme mencionado no artigo.

Disponível em: http://carolmeb-procarol.blogspot.com.br/2011/05/mafalda-e-questao-qual-o-melhor-
metodo.html. Último acesso em 31/10/2017. 

1. Disponível em: http://www.marcelo.sabbatini.com/educacao-em-charges-. Último acesso em 31/10/2017.
2. Disponível em: http://jestudante.blogspot.com.br/2013/10/charges-da-educacao-brasileira-parte-2.html. Último acesso 
em 31/10/2017.                                                   
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Questão 04 (15 pontos)

De acordo com o artigo intitulado “Livro Didático Inovador e professores: uma tensão a ser vencida” (Carneiro, 
Santos  e Mol, 2005) Apesar dos avanços tecnológicos e da enorme variedade de materiais curriculares, 
atualmente disponíveis no mercado, o livro didático, LD, continua sendo o recurso mais utilizado no ensino de 
ciências.

A partir do texto lido e do trecho destacado, responda ao que se pede:
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Faça uma análise crítica sobre o uso do livro didático no contexto escolar destacando pelo menos duas 
potencialidades e duas limitações dessa ferramenta.

Disponível em:https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos. Ùltimo acesso em 31/10/2017. 
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Rascunho
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Rascunho
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