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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

Seleção 2010  

Prova Escrita –– 03/11/2009  

Número de inscrição:________________________________________ 

 

Instruções  

Esta prova é composta de três partes:  

Parte A: conteúdos específicos  

Nesta parte da prova, o candidato deve escolher apenas 4 questões.  

O valor de cada questão é 1,25 (um ponto e vinte e cinco centésimos). Assinale, com um X, 

as quatro questões que você escolheu e que serão, portanto, as questões a serem corrigidas.  

A1   A2   A3   A4   A5   A6  

 

Parte B – Análise de situações didáticas  

Nesta parte da prova o candidato deve fazer as 2 questões. O valor de cada questão é 1,5 

(um ponto e cinco décimos).  

 

Parte C – Dissertação sobre um tema motivador  

A partir da análise do texto motivador, fazer uma dissertação de, no mínimo duas páginas e 

no máximo três, utilizando a folha anexa a essa prova. O valor desta parte da prova é 2,0 

(dois pontos).  

 

A duração da prova é de 4 horas.  

A solução de cada questão deve ser escrita na página reservada para ela, de maneira legível 

e organizada. Se necessário, use o verso da folha referente à questão.  

Respostas sem justificativas não serão consideradas na correção.  

Lembre-se que, de acordo com o edital, serão considerados os seguintes itens, na correção 

da prova:  

• domínio dos conteúdos matemáticos da Educação Básica;  

• capacidade de interpretar textos;  

• clareza e propriedade de linguagem;  

• autonomia crítica;  

• capacidade de comunicar, argumentar e organizar idéias por meio de texto escrito.  
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PARTE A – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO A1 

Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique cada uma delas. 

 

a) Multiplicando-se o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo 

número, diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente à fração dada. 

b) Adicionando-se um mesmo valor ao numerador e ao denominador de uma fração 

obtém-se uma fração equivalente à fração dada. 

c) Um inteiro mais três décimos é igual a um inteiro mais trinta centésimos. 
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QUESTÃO A2 

Quatro amigos se uniram para constituir uma empresa comercial. O capital da empresa foi 

composto por cotas de cada sócio, como mostra a tabela abaixo: 

 
Número de pessoas Cota em reais 

Pedro 66 000 

Bruno 34 000 

Cesar 25 000 

Raul 75 000 

 

Construa um gráfico de setor para representar a participação de cada um na composição do 

capital. 
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QUESTÃO A3 

Um rapaz está apaixonado por uma jovem e recebe desta o desafio de trazer 9 maçãs 

colhidas do pomar do Rei. Ele foi ao pomar, mas teve que passar por três portões e em 

cada um deles havia um porteiro. O primeiro porteiro lhe disse que poderia entrar, porém, 

deveria lhe dar a metade das maçãs que trouxesse e mais 2 maçãs. Os outros dois porteiros 

também fizeram a mesma exigência. Diante dessa situação, quantas maçãs o rapaz deve 

colher para levar exatamente as 9 maçãs? 
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QUESTÃO A4 

 

Uma região retangular de 100 m  por  80 m            A                              E                    B 

é dividida em quatro partes triangulares,                              A2                          A1 

como mostra a figura ao lado, onde EB = 40 m.                                  A4 

                                                                                  F 

                                                                                       A3 

                                                                                  D                                                    C    

a)  Calcular a área da região retangular ABCD e a área  A1 da região triangular EBC; 

b)  As regiões triangulares A2, A3 e A4 correspondem às superfícies triangulares AEF, DFC 

e ECF respectivamente. Calcular as áreas das regiões  A2 , A3   e  A4  em função de x; 
 

c)   Calcular o valor de x para que as áreas de  A2  e A3  sejam iguais. 

                                                                                                                                           

x 
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QUESTÃO A5 

a) Apresente uma dedução para a fórmula do “número de diagonais de um polígono de n 

lados”. 

b) Em uma sala estão presentes 50 pessoas. Sabendo-se que ao se despedirem todas 

elas se cumprimentam trocando apertos de mãos, quantos apertos de mãos serão 

dados?  

c) Os dois problemas acima podem ser resolvidos por meio dos mesmos conceitos 

matemáticos? Justifique sua resposta. 
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QUESTÃO A6 

Considere um retângulo ABCD tal que AB=10 e AD=20. Adicione um comprimento 

BB’=x à AB e diminua o mesmo comprimento DD’ = x ao lado AD. Obtemos assim um 

novo retângulo AB’C’D’. 

 
a) Encontre os valores possíveis para x; 

b) Determine a função f que expressa a área do retângulo AB’C’D’ em função de x; 

c) Encontre os intervalos em que f é crescente e onde f é decrescente; 

d) Qual é a área máxima do quadrilátero AB’C’D’. 
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PARTE B – ANÁLISE DE SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

QUESTÃO B1 

Um aluno anotou a seguinte frase que foi dita pela sua professora: um décimo dividido por 

um centésimo é igual a dez. Ele ficou com dúvida, pois imaginou: como pode o quociente 

ser dez se o dividendo era apenas um décimo? 

a) A afirmação feita pela professora está correta? 

b) Faça um texto explicando, detalhadamente, a resposta que você deu ao item 

anterior. 
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QUESTÃO B2 

 

Paulo está interessado em fazer vestibular para o Curso de Matemática e quer compreender 

a seguinte frase: “A diferença dos quadrados de dois números ímpares é sempre divisível 

por 8”. Ele verificou a validade da frase para alguns casos particulares, mas ainda ficou em 

dúvida quanto a sua validade geral.  

a) Qual seria a explicação que você daria para este aluno? 

b) Faça uma demonstração para tirar essa dúvida. 
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PARTE C – DISSERTAÇÃO  

 

A partir da análise do texto motivador abaixo, fazer uma dissertação com o mínimo de duas 

páginas e no máximo três, utilizando a folha anexa a essa prova. O valor dessa parte da 

prova é 2,0 (dois pontos). 

A Matemática no mundo de hoje 

As mudanças no mundo do trabalho têm sido cada vez mais rápidas e profundas e exigem 

capacidade de adaptação a novos processos de produção e de comunicação. Um olhar sobre 

o passado também mostra que, em todas as épocas, as atividades matemáticas foram uma 

das formas usadas pelo homem para interagir com o mundo físico, social e cultural. A 

Matemática pode ser concebida como uma fonte de modelos para os fenômenos nas mais 

diversas áreas do saber. Tais modelos são construções abstratas que se constituem em 

instrumentos para ajudar na compreensão desses fenômenos. Modelos matemáticos incluem 

conceitos, relações entre conceitos, procedimentos e representações simbólicas que, num 

processo contínuo, passam de instrumento na resolução de problemas a objeto próprio de 

conhecimento. Não se pode esquecer que as atividades matemáticas geraram, ao longo da 

história, um corpo de saber – a Matemática, que é um campo científico, bastante extenso, 

diversificado e em permanente evolução nos dias atuais. Este saber não é um repertório de 

conhecimentos antigos e cristalizados, mas sim um conjunto de ideias e procedimentos 

extremamente poderosos e em evolução constante. Assim, aprofundar o conhecimento 

sobre os modelos matemáticos fortalece a contribuição da Matemática para outras áreas do 

saber. No sentido oposto, buscar questões cada vez mais complexas nos outros campos do 

conhecimento pode promover o desenvolvimento de tais modelos. Esses modelos são 

construídos com vários graus de abrangência e de sistematização. No campo da geometria, 

e nos estágios mais simples, eles são associados a objetos do mundo físico – são as 

chamadas figuras ou sólidos geométricos. Por exemplo, a um certo tipo de lata pode ser 

associado a figura geométrica definida abstratamente como um cilindro. Tais modelos 

particulares são, quase sempre, enfeixados em teorias matemáticas gerais que se constituem 

em modelos abstratos para amplas classes de fenômenos em vários outros campos do saber. 

A geometria euclidiana, as estruturas algébricas, a teoria das probabilidades são exemplos 

desses modelos matemáticos mais gerais. Por outro lado, muitas vezes, parte-se de um 

conceito ou ente matemático e procura-se no mundo físico um fenômeno ou objeto que o 

represente. Neste caso, tal objeto ou fenômeno é chamado modelo concreto do ente 

matemático. Assim, um dado de jogar pode ser um modelo concreto da figura geométrica 

definida como cubo. Outros exemplos são os denominados materiais concretos, de uso 

frequente como recurso didático no ensino da Matemática. Os desenhos formam, 

igualmente, uma classe significativa de modelos concretos de entes matemáticos e 

cumprem papel importante nas atividades em que intervêm as habilidades de visualização. 

Mais um aspecto fundamental da Matemática é a diversidade de representações simbólicas 

que integram seu corpo de conhecimentos. Língua natural, sinais matemáticos, desenhos, 

gráficos, tabelas, diagramas, ícones, entre outros, desempenham papel central, tanto na 

representação dos conceitos, relações e procedimentos, quanto em suas próprias 

formulações. (BRASIL, Guia do Livro Didático do PNLD 2010, p. 20 e 21) 



 11 

PARTE C – DISSERTAÇÃO 
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