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Instruções para a realização da prova

• Neste caderno responda às questões da prova de conhecimentos
específicos de Biologia (Questões 1 e 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 conhecimentos específicos

Identificação do candidato (apenas etiqueta)

QUESTÃO 1
Recentemente, De Carvalho e colaboradores (2016) publicaram um trabalho de
revisão da literatura e de dados brasileiros sobre a infecção por Zica vírus
durante a gravidez e a ocorrência de microcefalia (ver abaixo). Com base no
resumo e nos seus conhecimentos, elabore um planejamento de aula visando
os alunos do primeiro ano do ensino médio (considerando que eles não tiveram
acesso ao conteúdo de vírus) e uma atividade diferenciada para alunos em
espaços não formais de ensino. Em ambas situações, evidencie os materiais
utilizados.

QUESTÃO 2
Num recente artigo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B
Biological Sciences, um grupo de cientistas estudou a origem e a distribuição
dos alimentos pelo mundo.
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Neste trabalho dois dados apresentados em figuras chamam a atenção, vejam
as Figuras 1 e 2 a seguir.
Na Figura 1 estes pesquisadores mostram a origem dos alimentos em cada
uma dos continentes e /ou regiões de destaque mundial. Uma compilação de
informações surpreendente.
Já na Figura 2 estes mesmos pesquisadores mostram tanto as primeiras
distribuições e origens destes alimentos (a), em contraste com o atual modelo
de distribuição de alimentos pelo mundo (b). Para que fique mais claro a
interpretação destas figuras 2a e 2b, formando um círculo estão as regiões da
terra destacadas na figura 1. Todas as linhas saem de uma região e se inserem
em outra(s). Para distinguir o ponto de saída e de entrada de uma linha,
considere as seguintes informações: os pontos de saída sempre estão mais
próximos das barras que identificam as regiões do planeta, quase sempre
formando uma barra paralela à esta barra de identificação da região. Já os
pontos que determinam a chegada destas linhas estão um pouco mais
distantes.
Com base nestas duas figuras e nas informações direta e indiretamente
associadas a estas informações, descreva como você trabalharia estas
informações com seus alunos, destacando o que você considera como
informação relevante nestas figuras. Considere que embora o tema seja
biológico, sua forma de trabalhar com estes alunos deverá ter uma perspectiva
interdisciplinar envolvendo geografia, história, sociologia, economia e
tecnologia.
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