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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 6  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 contendo 4 (quatro) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

 (seis)

 (quatro) páginas
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Leia os trechos a seguir e discorra sobre a importância da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e as possíveis 

dificuldades para sua implementação.

(  | 12 pontos)comum a todos os candidatosQuestão  01 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 
etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este 
documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1 , e está orientado pelos princípios 
éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(DCN).
Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a 
política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em 
âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 
conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento 
da educação.

______________________________________________________________________

[...]Por fim, é possível dizer que a discussão sobre a base nacional comum para o currículo da educação básica 
enseja o debate sobre a reforma educacional que está em curso, visto que se encaminha para definir um tipo de 
educação sustentada pela lógica cognitivista, individual; universaliza os conhecimentos necessários para 
“todos” com base no “direito à aprendizagem”; incide sobre a atuação docente, estabelecendo os conteúdos que 
devem ser priorizados e que serão avaliados nas provas nacionais e ranqueados com destaque; orienta a 
formação de professores com privilégio da dimensão prática sobre a teórica, ensinando as “boas práticas” 
dentro dos conteúdos definidos no currículo para a educação básica. Embora se reconheça a importância e a 
necessidade de diretrizes curriculares nacionais como as já existentes e mencionadas anteriormente como 
necessitando de aprofundamentos, a atual proposta de base nacional comum, identificada como um currículo 
único - mesmo que este não seja o nome oficial - poderá trazer consequências ainda mais danosas para a 
educação nacional. Espera-se que as reflexões e as discussões cheguem até os professores, avancem para outros 
espaços e que se possa resistir à despolitização e à pretensa neutralidade da educação a partir das contribuições 
dos teóricos do campo do currículo, das discussões empreendidas pelas entidades acadêmicas e científicas, 
universidades, escolas, sindicatos, associações de pais, conselhos de educação, recuperando a capacidade 
social de mobilização em torno de uma questão que impacta a vida de todos.

Disponível em: 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEF, 2018. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Último acesso em 

19/08/2019.

https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/21664. Último acesso em 19/08/2019.
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Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia Saberes Necessários à Prática Educativa (1996), nos apresenta 

ideias da prática educativa. A partir do fragmento abaixo, elabore um texto refletindo sobre a prática docente 

numa perspectiva crítica e progressista.

Para Ataíde e Silva (2011) a História e Filosofia da Ciência (HFC) pode contribuir com a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem de biologia, física e química. De acordo com os autores, explique os benefícios que a 

utilização da HFC pode proporcionar ao ensino de ciências.

(  | 12 pontos)comum a todos os candidatosQuestão  02 

(e  | 18 pontos)specífica para os candidatos de Ensino de CiênciasQuestão  03 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de apreender. 
Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico 
do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o 
que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Creio poder afirmar, na altura destas 
considerações, que toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, 
outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter 
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser 
política, de não poder ser neutra. 

Disponível em: http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf. Último acesso em 19/08/2019. 

A contestação do ensino de ciências, nos dias atuais, nas escolas de ensino fundamental ou médio é algo que já 
vem sendo discutido e relatado [...]. Este fato, em alguns casos, pode ser explicado pelas metodologias de 
ensino que são utilizadas nas salas de aula, por exemplo: a relação teoria-exercício-teoria, a qual, em algumas 
situações, somente repassa a preocupação em afixar fórmulas, fatos e teorias, chegando a um estado de 
“decorar” uma equação científica. [...] Segundo os PCN, o ensino de física, por exemplo, deve ser pautado em 
eixos que não são, em alguns casos, abordados nas salas de aula, a saber: compreender o conhecimento 
científico e o tecnológico como resultados de uma construção humana, inseridos em um processo histórico e 
social. Nesse sentido pode-se indagar: como podemos formar nossos alunos nesse tipo de competência 
destacada nos PCN? Uma das várias possibilidades discutidas na literatura especializada é o uso da HFC no 
ensino de ciências.

ATAIDE, M.; SILVA, B. As metodologias de ensino de ciências: contribuições da experimentação
e da história e filosofia da ciência. Holos, Piaui, n. 4, Ano 27, 2011. Disponível em: 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/620. Último acesso em 19/08/2019. 
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De acordo com Paiva (2016), explique duas estratégias de operacionalização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem. Escreva sobre os benefícios e desafios do uso de metodologias ativas no processo de ensino-

aprendizagem.

Ole Skovsmose (2000) afirma que: As práticas de sala de aula baseadas num cenário para investigação diferem fortemente 
das baseadas em exercícios. A distinção entre elas pode ser combinada com uma distinção diferente, a que tem a ver com as 
“referências” que visam levar os estudantes a produzirem significados para conceitos e actividades matemáticas. Diante de 
tal concepção

a) Quais são as principais diferenças entre o Cenário de Investigação e o paradigma do exercício?

b) Segundo Skovsmose (2000), Os computadores na educação matemática têm ajudado a estabelecer novos cenários para 
investigação [...]. O computador desafiará a autoridade do professor (tradicional) de matemática. Alunos trabalhando 
com, por exemplo, geometria dinâmica facilmente encontram possíveis situações e experiências que os professores não 
previram ao planejarem a aula. [...]. O professor deve estar sempre pronto para enfrentar perguntas que podem não ser 
facilmente respondidas. Dê um exemplo de como você utilizaria computadores em busca da construção de um 
Cenário investigativo. 

Ole Skovsmose (2000) afirma que: As práticas de sala de aula baseadas num cenário para investigação diferem fortemente 
das baseadas em exercícios. A distinção entre elas pode ser combinada com uma distinção diferente, a que tem a ver com as 
“referências” que visam levar os estudantes a produzirem significados para conceitos e actividades matemáticas. Diante de 
tal concepção

a) Quais são as principais diferenças entre o Cenário de Investigação e o paradigma do exercício?

b) Segundo Skovsmose (2000), Os computadores na educação matemática têm ajudado a estabelecer novos cenários para 
investigação [...]. O computador desafiará a autoridade do professor (tradicional) de matemática. Alunos trabalhando 
com, por exemplo, geometria dinâmica facilmente encontram possíveis situações e experiências que os professores não 
previram ao planejarem a aula. [...]. O professor deve estar sempre pronto para enfrentar perguntas que podem não ser 
facilmente respondidas. Dê um exemplo de como você utilizaria computadores em busca da construção de um 
Cenário investigativo. 

(e  | 18 pontos)specífica para os candidatos de Ensino de CiênciasQuestão  04 

(e  | )specífica para os candidatos de Ensino de Matemática 36 pontosQuestão  03 

(e  | )specífica para os candidatos de Ensino de Matemática ANULADAQuestão  04 

O cenário da educação vem sofrendo grandes transformações nas últimas décadas; em especial, as concepções 
e técnicas de ensino têm sido questionadas. Assim, são elaboradas novas compreensões de ensino e propostas 
alternativas para sua operacionalização, entre elas as denominadas metodologias ativas de ensino-
aprendizagem. 

PAIVA, M; PARENTE, J; BRANDÃO, I; QUEIROZ, A. Metodologias ativas de ensino-
aprendizagem: revisão integrativa. SANARE, Sobral - V.15 n.02, p.145-153, Jun/Dez, 2016.

Disponível em: https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049.
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