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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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Texto 1

Em julho de 2019, foi divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que, entre 
janeiro e julho de 2018, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) identificou o 
desmatamento de 2.810 km², enquanto, no mesmo período de 2019, identificou uma área de 4.698 km² 
desmatados na Amazônia, o que configura em um aumento de 67% no período. Com base nos dados 
publicados obtidos com o Deter, o Pará teve 1.713 km² de áreas devastadas, seguido pelo Mato Grosso, 
com 1.049 km², e pelo Amazonas, com 912 km². A maior parte ocorreu em áreas privadas ou sob diversos 
estágios de posse (UOL, 2019).  Em 29 de maio de 2019, a Medida Provisória 867 que altera vários pontos 
do Código Florestal foi aprovada pelo Congresso Nacional e os deputados que formam oposição ao 
Governo Federal denunciaram que mudanças no artigo 68 configuram em uma anistia para o desmatamento. 

Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/; https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/camara-aprova-
mudancas-no-codigo-florestal-opositores-falam-em-anistia-ao-desmatamento/. Último acesso em 19/08/2019. 

Texto 2

Texto 3

Disponível em: https://www.humorpolitico.com.br/admin/apos-anistia-desmatamento-

cresceu-437/. Último acesso em 19/08/2019. 

Disponível em:http://geografianovest.blogspot.com/2012/06/desmatamento-em-
charges.html. Último acesso em 19/08/2019. 
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Elabore uma proposta de aula destacando a série a que se destina, a estratégia didática e utilize um tema 
contemporâneo de natureza biológica ou química, com abordagem CTS, colocando-se de forma crítica frente às 
questões tratadas. 

Após analisar artigos publicados em três importantes periódicos da área de Ensino de Ciências por outros autores 
latino americanos, Santos e Greca discutem as abordagens quantitativa, qualitativa e quali-quantitativa. 
Considerando as características de cada abordagem, explique que metodologia é defendida pelas autoras e como 
essa escolha se justifica.

(20 pontos)Questão  02 

(20 pontos)Questão  03 

Responda às questões 1 e 2, com base nos textos anteriores e nos seguintes artigos:

· Anti-ecologismo no Congresso Nacional: o meio ambiente representado na câmara dos deputados e no senado 
federal, dos autores Accioly, Sánchez e 

· O contexto científico-tecnológico e social acerca de uma abordagem crítico-reflexiva: perspectiva e enfoque, 
dos autores Pinheiro, Foggiatto e Bazzo.

(20 pontos)Questão  01 

Como a Educação Ambiental Crítica pode ser um contraponto à estratégia do anti-ecologismo, que utiliza 
argumentos dialéticos da Educação Ambiental Pragmática para grupos se travestirem de defensores da natureza? 
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