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410 – CIÊNCIAS - LICENCIATURA  

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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O texto a seguir é referência para as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

No Brasil, a Constituição Federal da República (BRASIL, 1988) indica no seu artigo 205 que: “a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A partir da constituição, todos os documentos 
orientadores da educação nacional trazem esta premissa. Em primeiro lugar, a Lei n. 9394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), depois os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), posteriormente as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013) e, por fim, a Base Nacional Comum Curricular (2018). Do ponto de vista 
formal, a BNCC atende em última instância à Constituição Federal e cita expressamente o artigo 205 como elemento basilar segundo 
o qual a educação se destina. Ademais, sendo um documento fortemente pautado na ideia de competência, a própria definição de 
competência expressa essa finalidade. Competência é “a mobilização de conhecimentos habilidades atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (BRASIL, 2018 p. 8). Contudo, 
tanto o processo de elaboração da BNCC quanto a noção expressa de competência e os propósitos formativos para o Ensino 
Fundamental são alvo de críticas em relação ao ensino de Ciências e a educação para a cidadania no Ensino Fundamental brasileiro. 
 
01 - Na prática, estas premissas educacionais chegam na sala de aula por meio de qual instrumento? 
 

►a) Currículos estaduais e municipais. 
b) Livro didático. 
c) Formação de professores e cursos de licenciatura. 
d) Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
e) Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
02 - Considerando apenas a área de “ciências da natureza e suas tecnologias” para os níveis fundamentais no Brasil, 

objetiva-se: 
 

a) A formação para o mercado de trabalho. 
b) A preparação para o ensino médio. 
►c) O letramento científico. 
d) A formação de futuros e futuras cientistas. 
e) A ênfase algébrica nas aulas de ciência. 

 
03 - De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB 9394/1996) a jornada mínima diária de uma 

pessoa que esteja matriculada no Ensino Fundamental é de: 
 

►a) 4 horas. 
b) 5 horas. 
c) 6 horas. 
d) 7 horas. 
e) 8 horas. 

 
04 - O plano nacional da Educação (PNE) estabelece para cada 10 anos metas para educação nacional. Cada uma das 20 

metas possui estratégias específicas como essa: “disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível 
do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade 
cultural e as condições climáticas da região”. 

 

Tal estratégia é formulada para qual das metas? 
 

►a) Meta 2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 
último ano de vigência deste PNE. 

b) Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

c) Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

d) Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 
(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, 
II e III do caput do art. 61 da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam. 

e) Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - PIB do país no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 
(dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
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O texto a seguir é referência para as questões 05, 06 e 07. 
 

Não podemos dizer que temos um “método científico”, entretanto temos etapas e raciocínios imprescindíveis em uma experimentação 
científica, o que a faz diferenciar de uma experimentação espontânea. Uma dessas etapas são a elaboração e o teste de hipóteses. O 
problema e os conhecimentos prévios – espontâneos ou adquiridos – devem dar condições para que os alunos construam suas 
hipóteses e possam testá-las procurando resolver o problema. A soluções do problema deve levar à explicação do contexto 
mostrando aos alunos que Ciências não é a natureza, mas leva a uma explicação da natureza. É nessa etapa que aparecem 
raciocínios científicos como “se”/”então”, relacionando duas variáveis e a eliminação de variáveis que foram levantadas como 
hipótese, mas que a realidade mostrou que não interferem no problema. [...] Também é importante deixar claro que não há 
expectativa de que os alunos vão pensar ou se comportar como cientistas, pois eles não têm idade, nem conhecimentos específicos 
nem desenvoltura no uso das ferramentas científicas para tal realização. O que se propõe é muito mais simples – queremos criar 
um ambiente investigativo em salas de aula de ciências de tal forma que possamos ensinar (conduzir/mediar) os alunos no processo 
(simplificado) do trabalho científico para que possam gradativamente ir ampliando sua cultura científica, adquirindo, aula a aula, a 
linguagem científica como mostrada nos parágrafos anteriores, se alfabetizando cientificamente. 

 

(CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula. 
São Paulo: Cengage Learning, 2013, p. 9.) 

 
05 - Considerando o trecho citado, pode-se dizer que um dos caminhos metodológicos para o ensino de ciências no 

fundamental pode ser: 
 

a) formação de cientistas. 
b) desenvolvimento de competências. 
c) ensino tradicional. 
d) pedagogia Waldorf. 
►e) ensino por investigação. 

 
06 - A discussão sobre natureza das ciências, método científico e as maneiras pelas quais os conhecimentos científicos 

são construídos na realidade é um aspecto essencial do ensino de ciências. Neste sentido, para o Ensino Fundamental, 
o método científico se apresenta como: 

 

a) um tema dentro do currículo. 
b) uma prática a ser realizada em sala de aula. 
c) necessário para compreender a história da ciência. 
d) algo desnecessário para a modalidade. 
►e) uma prática a partir da qual estudantes buscam se aproximar. 

 
07 - Na perspectiva apresentada no trecho, o professor no ensino de ciências tem o papel de: 
 

►a) orientador das atividades de aprendizagem. 
b) detentor do conhecimento que será transferido. 
c) observador que extrai da realidade as situações de aprendizagem. 
d) experimentador de processos naturais. 
e) par igual aos alunos que intervêm de vez em quando. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 08, 09 e 10. 
 

O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve 
o que venho chamando “curiosidade epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto. É isto que nos 
leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino “bancário”, de outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido 
não está fadado a fenecer; em que pese o ensino "bancário”, que deforma a necessária criatividade do educando e do educador, o 
educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo “conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo 
mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do 
“bancarismo”. O necessário é que, subordinado, embora, à prática “bancária”, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia 
que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o “imuniza” contra o 
poder apassivador do "bancarismo". Neste caso, é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a 
constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma 
das significativas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes. Isto não 
significa, porém, que nos seja indiferente ser um educador “bancário” ou um educador “problematizador”.  

 

(FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 13.) 
 
08 - Para Paulo Freire, essa rebeldia e curiosidade que as pessoas precisam ter no processo educacional visa chegar à? 
 

a) compreensão dos conceitos. 
b) prática científica. 
►c) emancipação do sujeito. 
d) construção do próprio método de aprender. 
e) análise crítica das exposições. 

 
09 - A razão epistemológica para Freire criticar a educação bancária está ancorada em qual das perspectivas abaixo? 
 

a) O conhecimento historicamente construído representa as verdades provisórias da ciência. 
b) O conhecimento, dependendo do compartilhamento de linguagem pode ser possível ou não. 
►c) O conhecimento não é um objeto transferível de uma cabeça para outra. 
d) O conhecimento não existe para além do poder. 
e) O conhecimento expressa a tentativa de dominar os fenômenos naturais.  
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10 - A diferença entre o educador “bancário” e o educador “problematizador” se acentua em qual dos itens a seguir? 
 

a) Na exposição de temas. 
►b) Na crença sobre a capacidade dos estudantes.  
c) No planejamento docente. 
d) Nas atividades de laboratório. 
e) No papel da alegria e do prazer na aprendizagem. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 11, 12 e 13. 
 
As ciências são compostas de um conjunto de explicações com peculiaridades próprias e de procedimentos para obter essas 
explicações sobre a natureza e os artefatos materiais. Seu ensino e sua aprendizagem serão sempre balizados pelo fato de que os 
sujeitos já dispõem de conhecimentos prévios a respeito do objeto de ensino. A base de tal assertiva é a constatação de que 
participam de um conjunto de relações sociais e naturais prévias a sua escolaridade e que permanecem presentes durante o tempo 
da atividade escolar. Nenhum aluno é uma folha em branco em que são depositados conhecimentos sistematizados durante sua 
escolarização. As explicações e conceitos que formou e forma, em sua relação social mais ampla do que a de escolaridade, 
interferem em sua aprendizagem em ciências naturais. Muitos destes conceitos e explicações estão permeados por sua experiência 
corporal mais direta; por exemplo, a ideia de que os objetos têm velocidade, de que oferecem diferentes resistências à manipulação, 
bem como sensações de calor, peso, frio, dor, umidade, conforto, de estar doente são formadas diretamente na relação do organismo 
vivo com o mundo circundante. No entanto, mesmo estas sensações mais imediatas estão mediadas por uma linguagem e por 
explicações socialmente construídas, à medida que se expressam por palavras que são parte de um vocabulário de extensão distinta, 
nas diferentes línguas humanas. 

 

(DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. C. A. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2009, p. 131) 
 
11 - A frase que melhor sintetiza o trecho apresentado é: 
 

a) As ciências são compostas de um conjunto de explicações com peculiaridades próprias e de procedimentos para obter 
essas explicações sobre a natureza e os artefatos materiais. 

b) As explicações e conceitos que formou e forma, em sua relação social mais ampla do que a de escolaridade, interferem 
em sua aprendizagem em ciências naturais. 

c) Muitos destes conceitos e explicações estão permeados por sua experiência corporal mais direta. 
d) Sensações mais imediatas estão mediadas por uma linguagem e por explicações socialmente construídas.  
►e) Nenhum aluno é uma folha em branco em que são depositados conhecimentos sistematizados durante sua escolarização. 

 
12 - No ensino de ciências, os conhecimentos prévios de estudantes devem: 
 

a) ser desconsiderados, na medida em que os conhecimentos científicos os suplantam. 
►b) ser considerados, na medida em que é a partir deles que novos conhecimentos se constroem. 
c) ser trazidos para a sala de aula como exemplos de pensamento de senso comum. 
d) ser mobilizados nas avaliações de aprendizagem. 
e) ser mobilizados na forma de exercícios. 

 
13 - Os três autores do texto ficaram muitos conhecidos na história do ensino de ciências no Brasil ao proporem, na década 

de 1990, uma metodologia de ensino de ciências de natureza freiriana. Estamos falando: 
 

a) dos três momentos pedagógicos. 
►b) do letramento científico. 
c) da metodologia de desenvolvimento de competências. 
d) da teoria cognitiva de aprendizagem multimodal. 
e) da pedagogia popular. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 14 e 15. 
 

Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 
letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também 
de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade 
última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno 
da cidadania. Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, 
precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da 
história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Espera-
se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e 
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. Para tanto, é imprescindível que eles 
sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas, bem 
como no compartilhamento dos resultados dessas investigações. Isso não significa realizar atividades seguindo, necessariamente, 
um conjunto de etapas predefinidas, tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização de experimentos em 
laboratório. 

 

(Base Nacional Comum Curricular, 2018, p. 321.) 
 
14 - Um dos elementos que se destaca neste trecho da BNCC sobre ciências no Ensino Fundamental é o seguinte: 
 

a) roteiros de atividades investigativas. 
b) a história da ciência. 
►c) a interdisciplinaridade. 
d) a formação acadêmica. 
e) manipulação de objetos de laboratório.  
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15 - Da maneira como está exposta a dimensão epistemológica do conhecimento neste trecho e em outros, podemos dizer 
que a visão de ciência que a BNCC parece ensejar é: 

 

a) Baconiana, pois compreende o método científico como o grande guia para o desdobramento das relações de 
aprendizagem. 

►b) Popperiana, pois parte de um princípio de experimentação e depois de faseamento das discussões para se aproximar do 
conhecimento científico aceito, 

c) Khuniana, na medida em que são os adventos históricos determinantes para a construção dos paradigmas da ciência 
normal, 

d) Lakatosiana, pois compreende-se o conhecimento como composto de um núcleo estrutural do qual se desdobram outros. 
e) Feyrebendiana, na medida em que destaca a maneira aleatória e repleta de interesses diversos durante toda a história do 

conhecimento científico. 
 
O texto a seguir é referência para a questão 16. 
 

Em relação ao saber ensinado há vários pontos que podem ser observados, alguns são em quais conceitos se baseia uma 
disciplina, quais as relações entre esses conceitos e quais são as sucessivas mudanças observadas na produção desses 
conceitos. Em relação a reflexão epistemológica das mudanças observadas na produção dos conceitos, há dois casos bem 
documentados: os de fecundação e de calor. Em ambos os casos as construções das ideias científicas não passam por um 
processo linear e surgem obstáculos epistemológicos que impedem o desenvolvimento de novas ideias. 

 

16 - No fim do século XVIII, duas ideias principais se colocavam sobre o conceito de fecundação. Sobre essas ideias, é 
correto afirmar: 

 

►a) A dos epigenistas que consideravam que o embrião se forma gradualmente por elaboração de partes novas que não 
existem em germe. 

b) A dos preformistas que consideravam que o novo ser se forma a partir de uma célula eucarionte que evolui para uma 
pequena estátua. 

c) A dos epigenistas que consideravam que o novo ser não se forma, mas já existe em miniatura e por inteiro no germe. 
d) A dos preformistas que consideravam que o embrião se forma gradualmente por elaboração de partes novas que não 

existem em germe. 
e) Tanto epigenistas como preformistas concordavam que o espermatozoide humano guardava um homem pequeno bem 

constituído. 
 
17 - As rupturas e obstáculos epistemológicos são importantes para a compreensão do pensamento científico. Sobre essas 

ideias, é correto afirmar: 
 

a) A abordagem histórica sobre o conceito de fecundação revela a linearidade do progresso do pensamento científico. 
b) Segundo Bachelard as teorias não se constituem por rupturas, mas por sucessivos fatos novos que eliminam totalmente 

as ideias anteriores. 
c) Os obstáculos epistemológicos existem apenas do ponto de vista ideológico e causam estagnação e até mesmo regressão 

dentro do problema do conhecimento científico. 
d) O pensamento cristão não foi um obstáculo epistemológico, pois Deus não criou empecilhos para o nascimento dos 

primeiros seres, que existem até hoje com a capacidade de se produzirem outros. 
►e) Alguns obstáculos epistemológicos se devem ao peso das personalidades e das tradições culturais, as disputas de 

prestígio, a necessidade de afirmação pessoal e de sua posição social, o desejo de poder. 
 
18 - Os conceitos históricos relacionados à ideia de calor resgatam também vários obstáculos epistemológicos. Sobre 

esse tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) Aristóteles introduziu a noção de quantidade de calor contida num corpo, como a força viva das vibrações, distinta da 
temperatura que é uma medida da agitação das partículas. 

►b) Na física, a substancialização de um fenômeno cria um obstáculo geralmente ultrapassado quando há a passagem do 
qualitativo para o quantitativo, introduzindo-se medidas. 

c) O flogístico é uma substância contida em todo o corpo e que só se manifesta através de sua separação da matéria, quando 
se dá a combustão, por exemplo, que tem como consequência a mudança da massa de um corpo. 

d) Na teoria do calórico há uma substância que impregna toda a matéria, sendo detectável quando o corpo está em equilíbrio 
térmico. 

e) Para cientistas do século XVII, o calor era uma grandeza física essencialmente não mensurável, logo não objetivável, 
podendo ser transmitida sem contato. 

 
19 - Em relação a transposição didática, conceito estabelecido por Chevallard e Johsua, assinale a afirmativa correta. 
 

a) Um elemento de conhecimento do saber sábio como objeto de ensino sofre modificações em sua natureza, mas não se 
encontram deslocadas as questões que ele permite resolver. 

b) Os conceitos, quando se tornam objetivos de ensino, são personalizados e modernizados aos ensinamentos da escola 
atual. 

►c) Os livros didáticos e manuais são o triunfo da acronia e da atopia do saber pois distanciam os conceitos das questões 
científicas a eles ligadas. 

d) A escola ensina um saber genuíno, de um estado puro original, pois são conteúdos de ensino que resultam de um 
pensamento complexo entre uma lógica conceitual, um projeto de formação de ser humano e exigências didáticas. 

e) Para ensinar física, ou seja, para ser um professor de física, basta que se ensine e que conheça a física porque participou 
de pesquisa em física. 
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20 - Em didática, há a concordância que o conhecimento é construído, mesmo se as problemáticas e metodologias são 
variadas. Além disso, reconhece-se que a compreensão é algo que não se transmite e que só pode ser operada 
mediante a participação central do aluno. Em relação a didática das ciências e o processo de ensino aprendizagem, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Ausubel defende que o professor apresente “pontes experimentais” que permitirão ao estudante ancorar o saber novo no 
que o aluno já sabe, mesmo de maneira muito global e imprecisa. 

b) O modelo piagetiano do desenvolvimento indica que os raciocínios experimentais-indutivos necessários para estabelecer 
um raciocínio experimental completo não são acessíveis antes do pensamento formal, aproximadamente antes dos 21 
anos de idade. 

►c) A escolha de fazer os alunos praticarem atividades experimentais não está apenas nos resultados de estudos psicológicos 
ou didáticos relacionados às aprendizagens científicas, mas corresponde também a uma hierarquização diferente dos 
objetivos, ligados a finalidades educativas e a escolhas de valores distintos. 

d) Os escritos espontâneos dos alunos não correspondem muitas vezes a formas orais transcritas, mas a formas realmente 
concebidas para a escrita. 

e) Um subsunçor, em didática das ciências, pode facilitar a representação do escondido, substituindo as primeiras 
representações por variáveis, parâmetros e relações entre as variáveis, fazendo com que se passem a representações 
mais relacionais e hipotéticas. 

 
21 - Uma linha de pensamento sobre a formação de professores se baseia na ideia que um maior conhecimento dos saberes 

acadêmicos e profissionais dos educadores influi positivamente no sucesso escolar dos alunos. Em relação a esse 
pensamento, assinale a alternativa correta. 

 

a) A profissão de professor é uma profissão de tomada de decisão em sistema simples onde interagem poucas variáveis das 
quais o professor faz parte. 

b) A formação por observação consiste em colocar o estagiário da licenciatura em situação de realizar materiais diversos, 
tais como, instrumentos de observação, de gestão ou auxiliares didáticos. 

c) A teoria de trabalho por projetos na formação inicial de professores tem por finalidade religar o que é habitualmente 
separado no período de formação, a saber, a teoria e a experimentação, o individualismo e o social, o afetivo e o intelectual, 
o saber sendo concebido e a realidade sendo construída. 

d) Pelos procedimentos que o professor utiliza, pelas escolhas que faz, pelo contrato didático que implanta, ele se refere 
implicitamente a um conjunto de valores e de finalidades do qual na modernidade ele não tem consciência. 

►e) O princípio de isomorfismo preconiza que é fazendo com que os licenciandos vivam e analisem situações semelhantes, 
ao nível das atitudes, dos encaminhamentos, ou mesmo dos conteúdos, àquelas que poderão dar a conhecer a seus 
alunos, que o professor formador ajuda duplamente os licenciandos a integrarem o conjunto dos procedimentos em jogo, 
pois assimilam toda sua significação. 

 
22 - Em relação à pesquisa educacional em museus de ciências e outros espaços de divulgação científica, assinale a 

afirmativa correta. 
 

►a) As pesquisas educacionais realizadas nos museus podem ser vistas dentro do que é chamado de “estudos de público”, 
pois englobam pesquisas de “avaliação” como também as de “investigação”, sendo realizadas por meio de instrumentos 
metodológicos quantitativos ou qualitativos como entrevistas, observações, grupos focais e questionários. 

b) Um dos pontos de vista sobre as pesquisas e as práticas educativas desenvolvidas nos museus compreende o 
conhecimento como interior ao aprendiz e como um corpo de conhecimento absoluto nele mesmo epistemologicamente, 
que é definido na medida em que pode ser observado, mensurado e objetivado. 

c) Os estudos qualitativos e quantitativos em museus devem fundamentar suas investigações sobre grupos historicamente 
majoritários ou em vantagem social, dado que qualquer ciência a que se propõe expor num museu se alinha a esses tipos 
de grupos. 

d) Segundo autores o papel educacional dos museus deve ser orientado pela perspectiva do expositor, das suas concepções, 
da sua agenda, de seus conhecimentos e pelos interesses que os cientistas possuem num dado momento histórico. 

e) Cada vez mais se procura considerar as exposições museais como demonstrativas, evitando assim os conflitos de 
negociação entre a cultura do visitante e a apresentação da exposição. 

 
23 - Em relação aos conceitos sobre a divulgação científica e sua relação com os diferentes espaços educacionais, assinale 

a afirmativa correta. 
 

a) A educação informal é clara e específica quanto aos seus objetivos, representada pelas escolas e universidades, depende 
de diretrizes educacionais com centro no currículo, tendo aportes hierárquicos e burocráticos em nível nacional, e 
possuindo órgãos fiscalizadores dos ministérios. 

b) A educação não formal é aprendizagem para a vida, através de processos de compartilhar experiências, ações coletivas 
e seus espaços cotidianos. 

c) A educação formal ocorre geralmente em ambientes espontâneos, tendo as relações sociais, gostos, preferências, ou 
pertencimentos herdados, ou seja, durante o desenvolver social, na socialização, isto é, na família, bairro, clube, amigos 
etc., carregada de valores e culturas próprias. 

d) A educação informal necessita de tempo, local específico, gestão e docentes especializados, organização (curricular), 
sistematização das atividades, regulamentos e normas, um “caráter metódico” e normalmente, dividido por idade/ano de 
conhecimento. 

►e) A educação não formal é mais difusa, com menos hierarquia e burocracia, os sistemas não formais não necessitam ser 
sequenciais “de progressão”, podem variar no tempo, concedendo ou não certificados de aprendizagem. 
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24 - Em relação aos espaços museais e sua relação com o público e a aprendizagem, assinale a afirmativa correta. 
 

a) Os grupos de visitantes em espaços museais quando estão acompanhados de suas famílias, em geral esperam uma 
experiência de aprendizagem formal, baseada no que o público já possui de conhecimentos prévios e que pode ser descrita 
como aprendizagem formal. 

b) Os museus não podem potencializar as ações educacionais nas escolas, pois oferecem espaços desagradáveis para a 
assimilação das informações pelos alunos, além do pouco entretenimento que as exposições proporcionam. 

c) A aprendizagem que ocorre nos museus acontece por meio da interação entre visitantes, programas e espaços, sendo o 
desafio para os educadores museais desses espaços converter os momentos em oportunidades de prazer. 

►d) A construção de sentidos e a natureza social das interações que ocorrem com o público nos museus sofrem influência dos 
seus conhecimentos anteriores, de suas atitudes e interesses, sendo um fenômeno complexo e multifacetado. 

e) As perspectivas sobre a forma de abordar a aprendizagem em museus se modificou com o tempo, de uma perspectiva 
preocupada nos impactos afetivos e emocionais e também com a produção de sentido e a construção do conhecimento, 
para uma mais centrada no acúmulo de informações e menos voltado à construção do conhecimento. 

 
25 - A psicanálise pode servir de ferramenta para analisar como os processos de ensino-aprendizagem ocorrem. Nesse 

sentido, há “uma crença sobre a natureza do processo de ensino e aprendizagem, marcada pela presença e influência 
do inconsciente. Nessa perspectiva, haveria sempre algo não simbolizável pela consciência dos participantes e, mais 
do que isso, haveria uma indeterminação e imprevisibilidade sobre os desdobramentos do processo, tanto no caso 
das experiências de sucesso quanto nas situações de fracasso escolar”. 

 

(SANTOS F. M.; GRECA, I. M. Contribuições da psicanálise para uma metodologia de pesquisa em educação em ciências.  
Ijuí: Editora Unijuí, 2007, p. 328.) 

 

Com base nas contribuições da psicanálise de grupos e nas ideias de Bion e Kaës sobre os grupos, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A dinâmica dos grupos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem dada por Bion descreve os grupos com base 
numa dinâmica de atividade mental individual que se configura como um meio pelo qual o indivíduo pode expressar aquilo 
que ele deseja fazer anonimamente e, desse forma, satisfazer seus impulsos e desejos implícitos. 

b) Uma das suposições básicas de Bion é o pressuposto de acasalamento onde o grupo está unido para receber de alguém 
ou de alguma ideia a sua segurança. 

c) Uma das suposições básicas de Bion é o pressuposto de envelope grupal onde o funcionamento do grupo no nível mais 
primitivo demanda a presença de um líder carismático que protege o grupo, dirige o grupo para a sobrevivência, os vínculos 
com o líder são de natureza parasitária ou simbiótica, voltados para um mundo da ilusão. 

►d) Uma das suposições básicas de Bion é o pressuposto de “luta e fuga” na ideia de que o grupo está reunido para lutar com 
alguma coisa ou dela fugir, como animal predador e ao mesmo tempo alvo e presa de outros predadores, o inconsciente 
grupal está dominado por ansiedades paranoicas e luta contra qualquer situação nova de dificuldade psicológica ou os 
componentes do grupo “fogem” dela, criando um inimigo externo ao qual atribuem seus males e contra quem ficam unidos. 

e) Kaës descreve que num grupo há um organizador grupal chamado de fase mitopoética, caracterizada pelo encontro dos 
sujeitos dispersos que se identificam com um objeto apresentado na fantasia do iniciador do agrupamento, cada um dos 
membros do grupo se identifica na realização de seus desejos e satisfações. 

 
26 - Um convite foi feito por uma professora a um grupo de alunos para que vivenciem uma proposta numa nova forma de 

agrupamento, com um novo contrato narcísico, possivelmente dado por aulas mais interessantes e envolventes, e com 
novos pactos denegativos com a implicação numa mudança de processos das formas tradicionais que marcam a 
identidade e os papeis da professora e dos alunos em sala de aula. Em relação a esse grupo de alunos e aos conceitos 
psicanalíticos grupais em sala de aula, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os estudantes podem se colocar numa suposição básica de “luta e fuga” insistindo em buscar, frequentemente, auxílio da 
professora e a necessidade de sua aprovação explícita ou implícita. 

b) A renúncia às formas tradicionais de relação professor-aluno colocam a professora na posição de superioridade e sem o 
compromisso de protegê-los contra qualquer possibilidade de erro, propiciando, assim, que os alunos passem por 
situações angustiantes. 

c) O pressuposto do grupo de trabalho que a professora promoveu conflitava com um pressuposto básico da tradição escolar, 
no qual os alunos devem ser avaliados por instituições externas à escola, que devem também ser capazes de avaliar as 
expectativas de todos no que se refere à aprendizagem dos conteúdos. 

d) Numa cultura do grupo há o desejo do professor, a vivência predominante do grupo de acordo com a suposição básica de 
dependência, a objetividade da tarefa e a organização adotada para realizá-la, de tal forma que o desejo do aluno não é 
levado em conta. 

►e) Uma possível solução para se resolver a passagem entre o ensino tradicional e o ensino mais inovador é fazer com que o 
grupo de trabalho dos alunos se organize aceitando a regra implícita de não desistir diante dos conflitos e de explorar as 
sugestões dos colegas e da professora, assim esse grupo aceita a nova metodologia de trabalho com um intermediário 
que altera o controle mágico da professora para uma habilidade em manipular e reconhecer esse saber abrindo espaço 
para uma nova maneira de aprender. 
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27 - “Tal como Marx já havia enunciado, toda práxis social é, de uma certa maneira, um trabalho cujo processo de realização 
desencadeia uma transformação real no trabalhador. Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação numa 
outra coisa, é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho. Em termos sociológicos, pode-se dizer que o trabalho modifica 
a Identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo 
mesmo. Como lembra Schwartz, a experiência viva do trabalho ocasiona sempre “um ‘drama do uso de si mesmo’, uma 
problemática negociação entre o uso de si por si mesmo e o uso de si pelo(s) outro(s)”. Se uma pessoa ensina durante trinta 
anos, ela não faz simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega as marcas 
de sua própria atividade, e uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação profissional. Em suma, com o 
passar do tempo, ela vai se tornando – aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros – um professor, com sua cultura, seu 
ethos, suas ideias, suas funções, seus interesses etc.” 

 

(Adaptado de TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 56. Grifos do autor). 
 

Em relação ao desenvolvimento profissional dos professores e sobre os saberes, tempo e aprendizagem do trabalho 
no magistério, assinale a alternativa correta. 

 

a) Em toda ocupação, o tempo surge como um fator irrelevante para compreender os saberes dos trabalhadores, uma vez 
que trabalhar remete a aprender a trabalhar aqui e agora, ou seja, a dominar imediatamente os saberes necessários à 
realização do trabalho. 

b) Apenas na formação docente a aprendizagem do trabalho passa por uma escolarização longa, cuja função é fornecer aos 
futuros professores conhecimentos teóricos e técnicos que os preparem para o trabalho. 

c) A relação entre os saberes e o trabalho docente deve ser pensada segundo o modelo aplicacionista da racionalidade 
técnica utilizado nas maneiras de conceber a formação dos profissionais e no qual os saberes antecedem a prática, 
formando uma espécie de repertório de conhecimentos prévios que são, em seguida, aplicados na ação. 

►d) O professor que busca definir seu estilo e negociar, em meio a solicitações múltiplas e contraditórias, formas identitárias 
aceitáveis para si e para os outros utilizará referenciais espaço-temporais que considera válidos para alicerçar a 
legitimidade das certezas experienciais que reivindica. 

e) Os saberes que servem de base para o ensino, isto é, os fundamentos do saber-ensinar, reduzem-se a uma “sistema 
cognitivo” que, como num computador, processa as informações a partir de um programa anteriormente definido e 
independente tanto do contexto da ação no qual ele se insere quanto da sua história anterior. 

 
28 - “Na maioria dos países ocidentais, os sistemas escolares veem-se hoje diante de exigências, expectativas e desafios sem 

precedentes. É no pessoal escolar, e mais especificamente nos professores, que essa situação crítica repercute com mais 
força. As pessoas se interrogam cada vez mais sobre o valor do ensino e seus resultados. Enquanto as reformas anteriores 
enfatizavam muito mais as questões de sistema ou de organização curricular, constata-se, atualmente, uma ênfase maior na 
profissão docente, e também na formação dos professores e na organização do trabalho cotidiano. Exige-se, cada vez mais, 
que os professores se tornem profissionais da pedagogia, capazes de lidar com os inúmeros desafios suscitados pela 
escolarização de massa em todos os níveis do sistema de ensino.” 

 

(Adaptado de TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 114-115). 
 

Em relação ao trabalho docente e os seus desafios, assinale a alternativa correta. 
 

a) Do ponto de vista da análise do trabalho, a pedagogia é a “tecnologia” utilizada pelos professores em relação ao seu objeto 
de trabalho (os alunos), no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a instrução). 

b) Um professor, em plena ação com seus alunos na sala de aula, usa de sua didática para elaborar estratégias e esquemas 
cognitivos, simbólicos, que o ajudam a transformar a matéria em função de condicionantes como o tempo, o programa, o 
projeto pedagógico da escola, a velocidade de assimilação dos alunos, os limites impostos pela avaliação, a motivação dos 
alunos etc. 

c) Nos objetivos do ensino exige-se a ação coletiva de uma multidão de indivíduos (os professores), mais ou menos 
coordenados entre si, que agem sobre uma grande massa de pessoas (os alunos) durante vários anos (em torno de doze), 
a fim de obter resultados certos e precisos que nenhum deles pode atingir sozinho. Nesse sentido, os professores 
conseguem avaliar seu próprio progresso em relação ao alcance desses objetivos. 

►d) Nada nem ninguém pode forçar um aluno a aprender se ele mesmo não se empenhar no processo de aprendizagem. Esse 
fenômeno explica a opinião da maioria dos professores que julgam não poderem ser considerados responsáveis pelos 
resultados medíocres, ou mesmo pelo fracasso escolar, de determinados alunos, pois os alunos sofrem inúmeras 
influências que podem afetar seu lar. Nesse sentido, um dos principais problemas do ofício de professor é trabalhar com 
um objeto que, de uma maneira ou de outra, foge sempre ao controle do trabalhador. 

e) Cada vez mais os professores se vêm menos auxiliares nas escolas e têm que lidar com uma singularidade de tipos de 
alunos, com a singularidade de crenças dos pais dos alunos, enfim, com uma escola pouco heterogênea. 

 
29 - Em relação ao trabalho docente e seus desafios profissionais, assinale a alternativa correta. 
 

a) Um médico é julgado pela qualidade do seu julgamento médico e de seu ato, mas um professor é julgado de acordo com 
o julgamento de outros profissionais. 

b) Os professores são favoráveis aos processos avaliativos sobre eles, pois a avaliação do ensino é sempre uma construção 
social na qual interfere um grande número de critérios utilizados por atores com expectativas e percepções frequentemente 
muito diferentes: alunos, pais, administradores, professores, conselheiros pedagógicos, funcionários, sindicalistas, 
jornalistas etc., o que produz muita coerência nos critérios utilizados. 

c) O professor é um trabalhador que se contenta em aplicar meios e que se comporta como um agente de uma organização, 
pois ele não é sujeito de seu próprio trabalho e não é ator de sua pedagogia, não é ele quem a modela, nem quem lhe dá 
corpo e sentido no contato com os alunos. 

►d) O saber do professor no trabalho é fundamentalmente caracterizado pelo polimorfismo do raciocínio, isto é, pela utilização 
de raciocínios, de conhecimentos e de procedimentos variados decorrentes dos tipos de ação nos quais o ator está 
concretamente empenhado juntamente com os outros, no caso, os alunos. 

e) Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os conhecimentos profissionais não são evolutivos 
e progressivos e não necessitam, por conseguinte, de uma formação contínua e continuada. 
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30 - Sobre as escolas, os programas escolares e a escolarização obrigatória, assinale a alternativa correta. 
 

a) Dentre as muitas concepções dos objetivos da escola pode se definir que as escolas objetivam preparar os jovens para a 
vida adulta, formando-os para os saberes e as habilidades necessárias à vida toda, educando-os cientificamente em 
função das orientações básicas do status de adultos cientistas. 

►b) Em alguns ofícios ou profissões de relações humanas, sempre é possível emitir um julgamento relativamente claro sobre 
o objeto do trabalho e seu resultado: o advogado ganhou ou perdeu uma causa, o músico executou ou não a peça, o 
paciente ficou curado ou ainda está doente, etc. Mas em muitas outras atividades humanas, como no caso da docência, é 
difícil ou até impossível precisar claramente se o objetivo do trabalho foi mesmo realizado. 

c) Historicamente a escolarização obrigatória transformou substancialmente o nível de ensino, que, durante bastante tempo, 
foi reservado aos poucos favorecidos, os excluídos, e que se tornou, atualmente, uma escola para todos. 

d) Durante muito tempo, os objetivos e os programas escolares tiveram um caráter relativamente efêmero, definido em parte 
pelas revoluções incessantes do humanismo clássico centrado na aquisição de uma cultura verbo-intelectual e literária, e 
dos modelos normativos das competências individuais e sociais: cortesia, modos de expressar-se etc. 

e) Os programas escolares não são instrumentos cognitivos úteis que permitam aos professores organizarem sua ação em 
função de objetivos, de expectativas, de sequências, de cronologias etc. 


