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- A Prova Dissertativa proporcionará pontuação máxima de 30 pontos, sendo considerados para avaliação os quesitos: 

a) Exatidão (10 pontos) - em que se verificará se a resposta atende de forma correta e objetiva ao que é requerido no enunciado, sem 
rodeios e tergiversações, com a seguinte gradação: resposta integralmente correta – 10 pontos; parcialmente correta: 5 pontos; incorreta: 
0 pontos. 

b) Abrangência (10 pontos) - em que se verificará se a resposta abrangeu todos os pontos requeridos no questionamento com a seguinte 
gradação: questionamento integralmente abrangido: 10 pontos; parcialmente abrangido: 5 pontos; não abrangido: 0 pontos.  

c) Estilo (10 pontos) - em que verificará a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza e qualidade estética do texto. 

d) Correção - será descontado 0,5 ponto à nota atribuída para cada ocorrência constatada de erros de ortografia e gramática (palavras 
escritas incorretamente, acentuação, pontuação, sintaxe, concordância, regência, ausência de parágrafos, etc.), rasuras ou palavras 
ilegíveis em função da caligrafia. 

- Serão corrigidas e pontuadas apenas as Provas de Redação/Dissertativas dos candidatos classificados na Prova Objetiva. 

- Será considerado CLASSIFICADO o candidato que obtiver no mínimo 18 pontos na Prova de Redação/Dissertativa. 

QUESTÃO 

“Pesquisas recentes em neurobiologia sugerem a presença de áreas no cérebro humano que correspondem, pelo menos de maneira 
aproximada, a determinados espaçoss de cognição, mais ou menos como se um ponto do cérebro representasse um setor que abrigasse 
uma forma específica de competência e de processamento de informações (...) existe o consenso de que possa, cada uma delas, expressar 
uma forma diferente de inteligência, isto é, de se responsabilizar pela solução específica de problemas ou de criação de ‘produtos’ válidos 
para uma cultura. (...) são essas as inteligências que caracterizam as inteligências múltiplas” (Fonte: ANTUNES, Celso. As inteligências 
múltiplas e seus estímulos. Papirus, 2008 pág. 25-28; 111-112). 

Seriam oito as “inteligências múltiplas” expressas na bibliografia referenciada. Neste sentido, a) cite pelo menos quatro destas 
“inteligências múltiplas”, caracterizando-as com as respectivas b) descrições, c) habilidades inerentes e d) exemplos pessoais e/ou de 
atividades culturais ou profissionais aplicáveis. 

 

GABARITO 

- Na correção será considerada a abordagem de ao menos um dos tópicos constantes dos itens a, b, c e d, considerando-se ponderações 
e termos similares às caracterizações apresentadas.   

As “inteligências múltiplas”, consoante a obra referencial, são oito (devem ser citadas ao menos quatro delas):  

1 – a) LINGUÍSTICA; b) Capacidade de processar rapidamente mensagens linguísticas, de ordenar palavras e de dar sentido lúcido às 
mensagens; c) descrever, narrar, observar, comparar, relatar, avaliar, concluir, sintetizar; d) escritores, poetas, jornalistas, Shakespeare, 
Cervantes, Guimaraes Rosa, etc.     

2 – a) LÓGICO-MATEMÁTICA; b) facilidade para o cálculo e para a percepção geométrica espacial; prazer específico em resolver problemas 
embutidos em palavras cruzadas, charadas ou problemas lógicos como os do tangram, dos jogos de gamão e xadrez; c) enumerar, seriar, 
deduzir, medir, comparar, concluir, provar; d) engenheiros, físicos, mestres de obras, Pitágoras, Newton, Einstein, etc. 

3 – a) ESPACIAL; b) capacidade de perceber formas e objetos mesmo quando apresentados de ângulos não usuais, capacidade de perceber 
o mundo visual com precisão, de efetuar transformações sobre as percepções, de imaginar movimento ou deslocamento interno entre as 
partes de uma configuração, de recriar aspectos da experiência visual e de perceber as direções no espaço concreto e abstrato; d) localizar 
no espaço; localizar no tempo; comparar; observar; deduzir; relatar; combinar; transferir; d) geógrafos, escritores de ficção, artistas 
abstracionistas, Picasso, Isaac Asimov, Chico Buarque de Holanda, etc. 

4 – a) MUSICAL; b) facilidade para identificar sons diferentes, perceber nuances em sua intensidade e direcionalidade, reconhecer sons 
naturais e na música perceber a distinção entre tom, melodia, ritmo timbre e frequência, isolar sons em agrupamentos musicais; c) 
observar, identificar, relatar, reproduzir, conceituar, combinar; d) compositores musicais, poetas, naturalistas, Beethoven, Villa-Lobos, Tom 
Jobim, etc. 

5 – a) CINESTÉSICA CORPORAL; b) capacidade de usar o próprio corpo de maneira diferenciada e hábil para propósitos expressivos, 
capacidade de trabalhar com objetos, tanto os que envolvem motricidade específica quanto os que exploram uso integral do corpo; c) 
comparar, medir, relatar, transferir, demonstrar, interagir, sintetizar, interpretar, classificar; d) bailarinos, mímicos, atletas, cirurgiões, 
Nureyev, Isadora Duncan, Pelé, Ivo Pitanguy, etc.         

6 – a) PICTÓRICA; b) capacidade de expressão por traço, desenho ou caricatura, sensibilidade para dar movimento e beleza a desenhos e 
plantas, autonomia para captar e retransmitir as cores da natureza, movimentar-se com facilidade em diferentes níveis da computação 
gráfica; c) observar, refletir, reproduzir, transferir, criticar, concluir; d) pintores, cartunistas, especialistas em computação gráfica, Da Vinci, 
Millôr Fernandes, Tarsila do Amaral, etc. 

7 – a) NATURALISTA; b) atração pelo mundo natural e sensibilidade em relação a ele, capacidade de identificação da linguagem natural e 
capacidade de êxtase diante da paisagem humanizada ou não; c) relatar, demonstrar, selecionar, levantar hipótese, classificar, revisar; d) 
naturalistas, botânicos, geógrafos, paisagistas, ecologistas, Villas-Boas, Burle Marx, Darwin, etc. 

8 – a) PESSOAIS (INTER E INTRAPESSOAL); b) Interpessoal – capacidade de perceber e compreender outras pessoas, descobrir as forças 
que as motivam e sentir grande empatia pelo indistinto; Intrapessoal – capacidade de autoestima, automotivação, de formação de um 
modelo coerente e verídico de si mesmo e do uso desse modelo para operacionalizar a construção da felicidade pessoal e social; c) 
interagir, perceber, relacionar-se com empatia, apresentar autoestima e autoconhecimento, ser ético; d) psicólogos, líderes religiosos, 
políticos, assistentes sociais, Gandhi, Irmã Dulce, Martin Luther King, Freud, etc.  


