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QUESTÃO ÚNICA 

O campo educacional tem autonomia relativa considerando sua relação 

com os campos político, social, econômico, religioso e científico, entre outros. 

Tendo em vista o contexto da pandemia que estamos vivenciando e as 

relações sinalizadas anteriormente, discuta a partir de referenciais teóricos da 

área:  

a) as influências de três dos campos citados no desenvolvimento da Ciência e 

na produção do conhecimento científico. 

b) o papel e a importância da escola, ao lidar com o processo de abordagem 

dos conhecimentos científicos no currículo, em suas diversas áreas como 

Biologia, Física, Química e Matemática. 

 

ALTERNATIVA a) 

O candidato precisa explicitar os aspectos que evidenciam os caminhos 

relacionados a cada campo no sentido do desenvolvimento científico, como por 

exemplo:  

- O campo político influencia quando normatiza e encaminha legislações que 

autorizam, por meio de suas agências reguladoras, o desenvolvimento de 

pesquisas nas instituições científicas e fomenta o desenvolvimento de pesquisas 

científicas por meio de editais; 

- O campo econômico influencia quando propicia a abertura de mercados, 

promove a desburocratização do sistema e diminui a taxação de impostos para 

viabilizar condições favoráveis para aquisição de produtos e tecnologias 

relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas cientificas e tecnológicas e 

quando investe em produção de tecnologias no próprio país; 

- O campo educacional, por meio dos currículos propostos pode propiciar um 

ensino de ciências que forme um sujeito que possa fazer uma leitura mais crítica 
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do mundo a sua volta e que possa entender as situações vivenciadas a partir 

das explicações sistematizadas da Ciência;  

- O campo científico influencia quando permite um uma maior aproximação entre 

as instituições de pesquisa e a sociedade a partir de atividades de extensão ou 

de projetos de divulgação científica.  

Outras respostas fundamentadas em referenciais sugeridos serão 

devidamente consideradas. 

 

ALTERNATIVA b) 

Espera-se que o candidato aborde questões relacionadas ao currículo 

escolar e seu papel da formação de sujeitos críticos a partir da discussão, no 

contexto da escola, contemplando temas como:  

- Fake News; 

- Alfabetização científica; 

- Construção do conhecimento científico;  

- Cultura científica; 

- Apropriação de conceitos matemáticos para uma leitura coerente do 

cotidiano; 

- Contextualização da ciência; 

- Autonomia do professor na seleção de conteúdos e na reorganização 

curricular; 

- Uso da interdisciplinaridade como elemento facilitador da integração das 

áreas.  

Outras respostas fundamentadas em referenciais sugeridos serão 

devidamente consideradas.   

 


