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INSTRUÇÕES  

 

 Esta prova é composta de duas partes:  

 

Parte A: conteúdos específicos  

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

O valor de cada questão é 1,0 (um ponto). Assinale a seguir, 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 valor da questão 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 critérios 

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 ideias por meio de texto 

escrito. 
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PARTE A – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO A1 - Foi realizada uma pesquisa para saber o que alguns professores 

preferem fazer em suas horas vagas nos finais de semana. Eles deveriam escolher uma 

opção entre: assistir televisão, ir ao cinema, passear com a família e ler. As respostas 

foram catalogadas e colocadas na tabela abaixo: 

Atividade Quantidade de professores 

Assistir televisão 30 

Ir ao cinema 45 

Passear 60 

Ler 15 
 

Construa um gráfico com os dados dessa tabela. 
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QUESTÃO A2 - Aos alunos de 6º ao 9º ano de uma escola são dadas duas opções para 

atividade de Educação Física: basquete e vôlei. Sabe-se que  dos alunos se 

inscreveram para basquete, enquanto 160 alunos se inscreveram para voleibol. Nessas 

condições, quantos alunos têm nessa escola e quantos alunos se inscreveram para o 

basquete? 
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QUESTÃO A3 - A parede de uma cozinha industrial será revestida por azulejos 

quadrados brancos e pretos, segundo o padrão representado na figura a seguir, que vai 

ser repetido em toda a extensão da parede. 

Os azulejos de cor branca custam R$10,00 o metro quadrado e os de cor preta, R$12,00. 

Qual será o custo por metro quadrado do revestimento de azulejos? 
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QUESTÃO A4 - No retângulo a seguir, calcule o valor, em graus, de   . 
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QUESTÃO A5 - Dada a função f de R em R, tal que f(x+1) = f(x) + f(1), f(2) = 1, 

calcule f(4) 
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QUESTÃO A6 – Em uma sala de aula do ensino médio, um professor propôs a 

seguinte questão aos seus estudantes: “Esboce o gráfico do preço de uma corrida de 

táxi, em reais, em função dos quilômetros rodados. Considere que a bandeirada (quantia 

fixa que o taxímetro inclui no preço final a ser pago pelo passageiro, nas corridas de 

táxi) é igual a R$5,00 e valor do quilômetro rodado é igual a R$2,00”. 

Um dos estudantes esboçou o seguinte gráfico: 

 

 

Mencione quais os erros apresentados na resposta do estudante e justifique sua resposta. 
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PARTE B – ANÁLISE DE SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Em uma sala do sétimo ano, durante o estudo de área e perímetro de polígonos, Pedro 

afirmou que se o perímetro de uma figura aumenta, sua área também aumenta e, para 

comprovar sua conjectura, mostrou o seguinte exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadrado      Retângulo 

Medida do Lado: 4cm    Medidas dos Lados: 4cm e 8cm 

Perímetro: 16 cm     Perímetro: 24 cm 

Área: 16 cm²      Área: 32 cm² 

 

Você é o professor dessa sala. 

Como você encaminharia uma discussão sobre área e perímetro com os seus alunos, 

levando em consideração a afirmação de Pedro? 
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Parte C – Dissertação sobre um tema 

 

INSTRUÇÕES  

 

 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 4,0 (quatro pontos).  

 

 A duração da prova é de 4 horas.  

 

 Lembre-se que, de acordo com o edital, serão considerados os seguintes critérios 

na correção da prova:  

• capacidade de interpretar textos;  

• clareza e propriedade de linguagem;  

• autonomia crítica;  

• capacidade de comunicar, argumentar e organizar ideias por meio de texto 

escrito. 
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PARTE C – DISSERTAÇÃO 

 

 

A resolução de problemas na sala de aula 
 

 

Não se aprende matemática somente resolvendo problemas. É necessário, além 

disso, um processo de reflexão sobre eles e também sobre os diferentes procedimentos 

de resolução que possam surgir entre os integrantes da turma. 

 

Assim como o conhecimento deve permitir tomar decisões diante de um 

problema que deve ser resolvido, também deve permitir comunicar os procedimentos 

escolhidos; defender e validar o que foi feito; confrontar e comparar com o que os 

outros fizeram e também deve permitir reconhecer a relação que esse conhecimento tem 

com os saberes culturais que a escola tenta transmitir. 

 

A comunicação de informações entre os alunos, dos resultados que tenham 

surgido através de um trabalho individual ou em pequenos grupos, é também 

constitutiva do sentido do conhecimento matemático. Não se trata somente de que o 

professor introduza situações que permitam aos seus alunos atuarem, mas também que 

propicie e favoreça a análise, a discussão e a confrontação entre as diferentes 

concepções e resultados que possam surgir tanto no processo de resolução como no 

término do mesmo. 

 

Comunicar uma resolução permite tornar explícito o que era implícito e torna 

possível o reconhecimento desse conhecimento por parte do sujeito. Informar sobre o 

que foi produzido implica necessariamente a reconstrução da ação realizada. 

 

(Extraído do livro: PANIZZA, Mabel. Ensinar Matemática na Educação Infantil e 

nas séries iniciais: análises e propostas. Porto Alegre: Artmed, 2006. p.51-52). 



 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

CIDADE UNIVERSITÁRIA,S/N – CAIXA POSTAL 549 – F: (67)3345-7139 – FAX (67)3345-7146 

CEP 79070-900 * Campo Grande-MS* http:www.edumat.ufms.br e-mail:edumat.ccet@ufms.br 

 

PARTE C – DISSERTAÇÃO 
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