
 
Processo seletivo de candidatos ao curso de Especialização em Ensino de Ciências e Biologia 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

Critérios para zerar a prova 

( ) Fuga total ao tema 

( ) Arquivo sem identificação de inscrição 

( ) Desrespeito aos direitos humanos 

( ) Arquivo fora do formato PDF 

( ) Arquivo em branco ou corrompido 

( ) Plágio 

 

 

QUESTÃO 1.a 2,5 pontos 

Critérios de correção para a apresentação do/a: Valor Pontuação 

Descreve, de acordo com o texto base, a relação entre amamentação e a 

formação da microbiota intestinal dos lactentes. 
 

0,7 

 

Descreve, de acordo com o texto, o papel do sistema imunológico da 

lactante no transporte da microbiota para o leite. 
 

0,7 

 

Descreve a relação da amamentação e da microbiota instestinal com a 

imunidade dos lactentes. 
 

0,7 

 

Construção da resposta: clareza nas ideias, coerência e coesão do texto. 0,4  

TOTAL: 2,5 

 

QUESTÃO 1.b 2,5 pontos 

Critérios de correção para a apresentação do/a: Valor Pontuação 

Descreve a relação entre Alfabetização Científica e ensino de Ciências. 0,4  

Explica a relação entre o ensino de Ciências e a obtenção de informações corretas e 

confiáveis sobre os benefícios da amamentação. 

0,7  

Explica que, apartir do domínimo de informações confiáveis sobre a amamentação, 

pais e mães podem fundamentar suas decisões e posicionamentos em relação a 

amamentação de seus filhos e/ou a pressionar as autoridades pelo desenvolvimento 

de políticas publicas que favoreçam a amamentação. 

1,0  

Construção da resposta: clareza nas ideias, coerência e coesão do texto. 0,4  

TOTAL 2,5 

Nota final 

 



QUESTÃO 2.a 2,5 pontos 

Critérios de correção Valor Pontuação 

Explica, de acordo com o texto base, as possiveis consequencias do 

aquecimento global, sobre a fisiologia e o desempenho das espécies 

vegetais. 

0,5  

Explica, pelo menos um, possivel impactos das alterações climáticas nas 

colheitas. 
0,8  

Explica o impacto das alterações nas colheitas na economia global. 0,8  

Construção da resposta: clareza nas ideias, coerência e coesão do texto. 0,4  

TOTAL: 2,5 

 

QUESTÃO 2.b 2,5 pontos 

Critérios de correção Valor Pontuação 

Contém, bem delimitados e descritos, ao menos os seguintes pontos 

básicos do planejamento de uma aula: objetivos, conteúdo curricular, 

dinâmica da aula, estratégia de avaliação. 

0,8 
 

A proposta de aula está enquadrada dentro do tema solicitado (“Clima e 

Mudanças Climáticas”). 

0,3  

A proposta de aula está adequata para o Ensino Médio. 0,3  

Contém uma proposta de interdisciplinaridade, citando a/as disciplina/s e 
as estratégias de interação entre elas. 

0,6  

A proposta de aula é embasada no conceito de aprendizagem significativa. 0,5  

TOTAL: 2,5 

 


