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Instruções para a realização da prova

• Neste caderno responda às questões da prova de conhecimentos
específicos de Ensino de Ciências (Questões de 1 a 2).
• A prova deve ser feita a caneta azul ou preta.
• Atenção: nas questões que exigem cálculo, não basta escrever apenas o
resultado final. É necessário mostrar a resolução ou o raciocínio utilizado para
responder às questões.
• Durante a realização das provas não é permitido o uso de qualquer
aparelho eletrônico (calculadoras, relógios, celulares, iPad´s, tablets). Estes
aparelhos devem permanecer desligados e guardados dentro de uma
sacola embaixo das carteiras dos participantes.
• A duração total da prova é de 03 (três) horas.

ATENÇÃO
Os rascunhos não serão considerados na correção.

Seleção da primeira etapa de avaliação em Ensino de Ciências

Identificação do candidato (apenas etiqueta)

QUESTÃO 1
Leia a seguinte citação:
"Quer se adote ou não uma perspectiva relativista, a visão do conhecimento
científico como socialmente construído e validado tem implicações importantes para
a educação em ciências" Driver et al, 1999, p.32.
A partir do exposto na citação acima: discuta quais podem ser as implicações dessa
visão sobre conhecimento científico para o planejamento de aulas de ciências e para
a avaliação do conhecimento dos estudantes da educação básica.

QUESTÃO 2
Leia a seguinte citação:
"Ao questionar o papel dos conteúdos do ensino, perspectivando-os, não como fins
de ensino, mas como meio para atingir fins educacionalmente relevantes e não
meramente instrucionais, podemos caminhar no sentido do ensino por pesquisa.
Ligada a conteúdos do quotidiano e interesses pessoais do aluno, essa perspectiva
implica uma mudança de atitudes, de processos e de metodologias, que cabe ao
professor promover. Ao realçar, de forma explícita e fulcral o papel do aluno na
construção do seu conhecimento, essa perspectiva apoia-se nos postulados do
construtivismo e aposta no desenvolvimento pessoal e social dos jovens. Tal
pretensão requer alterações profundas ao nível do processo de ensinoaprendizagem. Assim, a transdisciplinaridade, a abordagem de situações problema,
a importância do pluralismo metodológico e a necessidade de uma avaliação
formadora são aspectos a desenvolver e a mobilizar por esta nova perspectiva de
ensino (Cachapuz & cols., 2000)." Vasconcelos et al, 2003
Produza um texto dissertativo em que explicite as tensões e potencialidades que
podem ser evidenciadas em trabalhos educativos que trazem novas perspectivas
enunciadas para aulas de ciências.

