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 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 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 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.

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

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

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

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 3  numeradas sequencialmente.

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

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (quatro)

 (três) páginas
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Com o objetivo de verificar quais as motivações que levaram o público a visitar o museu em uma atividade de visitação 
espontânea, escolhemos a atividade “Sábado da Ciência”. Esta atividade acontece sempre no último sábado de cada mês, é 
temática e tem sua entrada gratuita. (...)
Com o intuito de verificar quais as motivações em visitar o museu, solicitamos que os sujeitos dissessem o porquê de terem ido 
visitá-lo. Essa pergunta foi feita de forma aberta, para que pudéssemos obter o maior número de respostas possíveis de cada 
respondente. A partir das respostas, realizamos a análise de conteúdo temática e estabelecemos a partir das respostas mais 
frequentes, seis categorias. (PAULA, PEREIRA e SILVA, 2013).

O trecho acima foi extraído do texto Por que você vem ao museu? Um estudo de caso acerca das motivações do público 
visitante de um museu de ciências no Rio de Janeiro. No texto, os autores descrevem um estudo realizado acerca das 
motivações que levam o público espontâneo a visitar o Espaço Ciência Viva (ECV), considerado o primeiro museu 
participativo de ciências da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o referido texto:  

a) Cite e explique 2 (duas) motivações que levam o público espontâneo a visitar museus de ciências.

b) Descreva 2 (dois) aspectos acerca da importância dos estudos sobre o público que visita os museus de ciências.

(20 pontos)Questão  01 

No artigo Sentidos dos tempos na relação museu/escola, os autores destacam que o museu pode contribuir decisivamente 
para a construção de propostas educativas compartilhadas com a escola, em que a criatividade seja considerada valor crucial 
(PEREIRA e CARVALHO, 2010, p.395). 

Considerando que o museu não é lugar-final, mas lugar de trânsito (PEREIRA e CARVALHO, 2010, p.395) descreva, 
separadamente, a importância dos 3 (três) momentos da visita: pré-visita, visita e pós-visita.

(20 pontos)Questão  02 

No artigo Arte e ciência no ensino de ciências, Antônio Cachapuz (2014) defende um diálogo maior entre essas áreas 
de produção humana. O autor cita os trabalhos de Leonardo da Vinci como exemplo de união entre ciência, arte e 
tecnologia. 

a) Para o autor, qual a importância da contribuição de Leonardo da Vinci para o que hoje conhecemos como 
ciência e arte?

b) Baseando-se no texto, explique 2 (dois) pontos de inserção da arte no ensino de ciências.     

(20 pontos) ANULADAQuestão  03



RASCUNHO
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