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Esta avaliação tem como objetivo selecionar candidatos ao Programa de Pós-Graduação Educação 

em Ciências e Saúde, nível Mestrado, turma 2019. 

A duração máxima para a realização da prova é de três horas. 

 

A prova possui duas questões e será avaliada com referência nos seguintes aspectos: 

 

I. Compreensão do tema do texto. 

II. Articulação das ideias dos autores. 

III. Argumentação e coesão. 

IV. Correção no uso da língua portuguesa. 

 

Atenção! 

 
 Nesta folha de rosto, preencher os campos com seu nome e número de inscrição. 

 Nas folhas para respostas das questões, identificar apenas seu número de inscrição, número da 

questão, ano da seleção e rubricar. 

 É permitido usar apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Cada questão deverá ser respondida em folhas de resposta diferentes (os itens 1.a e 1.b, da 

questão 1 deverão ser respondidos sequencialmente na mesma folha). 

 Lembre-se de redigir o texto com letra clara e legível. 

 É vedado o uso de qualquer material de apoio (textos, livros) ou fazer acesso à internet durante 

a prova 

 Não é permitido o uso de telefones celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. 

 

 

Desejamos a você uma ótima prova! 

  



 

 

 

QUESTÃO 1 (VALOR: 5 pontos) 

Tomando o conceito de Atividade, as autoras propõem e discutem a AIE e AIA como alternativa 

metodológica para o ensino de ciências.  

1.a. Em função do uso do conceito de atividade, quais são os principais argumentos que elas utilizam para 

justificar o uso da AIE em relação à formação de professores? (2,5 pontos) 

1.b. Em função do uso do conceito de atividade, quais são os principais argumentos que as autoras 

utilizam para justificar o uso da AIE em relação à aprendizagem? (2,5 pontos) 

 

QUESTÃO 2 (VALOR: 5 pontos)  

Ao final do texto, as autoras colocam o seguinte questionamento: “qual o potencial metodológico da AIE 

para a formação de futuros professores, isto é, em cursos de licenciatura, particularmente, em disciplinas 

que orientam estágios supervisionados? Seria a AIE, uma opção metodológica para organizar e orientar 

projetos de estágios?” 

Com base no referencial teórico e nos argumentos que as autoras utilizam, responda a esse 

questionamento tomando como referência sua experiência na graduação e/ou na sua vida profissional. 

Justifique sua resposta em termos teóricos e de sua experiência como estudante ou docente. 

 

 
Número de inscrição: _______________ 
 
Rubrica: __________________________ 


