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PROVA ESCRITA 

Parte A: Conteúdos Específicos 

Nesta parte da prova, o candidato deve escolher apenas três questões. O valor de cada 

questão é 1,0 (um ponto). Circule, a seguir, as três questões que você escolheu e que 

serão as questões a serem corrigidas. A não demarcação das questões implica em sua 

não correção, bem como uma marcação incorreta (mais do que três) implica na não 

correção da prova e consecutiva eliminação do candidato desse processo seletivo. 

 

  A1   A2   A3   A4 

 

Utilize caneta preta ou azul na resolução das questões. Se necessário, peça folhas para 

rascunho. Em nenhuma hipótese escreva seu nome ou qualquer dado de identificação 

nesta prova! Anote o seu número de inscrição para possíveis consultas. Em cada 

questão não coloque apenas a resposta; mostre como chegou a ela. 

Questões:  

A1. O professor Renato está trabalhando ideias de fração com seus alunos do 5º ano 

e, para isso, tem feito uso de materiais concretos que representam uma barra de 

chocolate e uma pizza circular, como exemplificado abaixo. Ele utilizou este material 

para trabalhar alguns significados de fração, ideias de operações e resolução de 

problemas. 

 

                                                        

 

Utilizando estes materiais, como representar 
�

�
 (dois terços) de 

�

�
 (quatro quintos)?  

A2. Júlio pretende revestir os pisos da cozinha e do banheiro com o mesmo tipo de 

lajota. Se as dimensões da cozinha são o dobro das do banheiro, e Júlio já sabe que 

precisa de 90 lajotas para revestir o piso do banheiro, qual a quantidade de lajotas 

necessárias para recobrir o piso da cozinha?  

 

A3. Um comerciante comprou 20 blocos de doce de abóbora, cada qual com a forma 

de um paralelepípedo retângulo de base 12 cm x 21 cm e altura medindo 
�

��
 do 

perímetro da base. O comerciante dividiu cada bloco em cubinhos de 3 cm de aresta e 

colocou-os à venda por R$ 0,80 a unidade. Se ele pagou ao fornecedor R$ 15,00 por 
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bloco, qual será o seu lucro na venda de todos os cubinhos obtidos dos 20 blocos? 

(IEZZI et al, 2010) 

 

A4. Tomando como base o conjunto numérico dos Números Reais e seus subgrupos: 

a) Defina Número Racional; b) Explique e exemplifique o que é um Número Irracional; 

c) discuta a afirmativa: a soma de dois números racionais é sempre um número racional. 

d) discuta a afirmativa: a soma de dois números irracionais é sempre um número 

irracional. 
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Parte B – Análise de Situações Didáticas 

Nesta parte da prova, o candidato deve escolher apenas duas questões. O valor de cada 

questão é 1,5 pontos. Circule, a seguir, as duas questões que você escolheu e que serão 

as questões a serem corrigidas. A não demarcação das questões implica em sua não 

correção, bem como uma marcação incorreta (mais do que duas) implica na não 

correção da prova e consecutiva eliminação do candidato desse processo seletivo. 

 

  B1   B2   B3 

 

 

B1. A Professora Lurdes propos o seguinte problema para seus alunos do 4º ano: 

Pedro juntou sua mesada por 5 meses e conseguiu acumular um total de R$500,00 para 

comprar um video game que custa R$469,00. Quanto ele terá de troco se efetuar esta 

compra? 

Sua aluna, Clara, forneceu a seguinte resposta: 

499,00 
– 468,00 

31,00 
 

Carlos viu a solução de Clara e fez o seguinte comentário: “Professora, Clara errou 
tudo, mas, no fim acertou!” 
 

Como você conduziria a discussão da estratégia utilizada por Clara com o restante dos 

alunos?  

 

B2. Em época de eleição o professor da sala pediu aos alunos que perguntassem a 

seus familiares em quem iriam votar e elaborassem um gráfico a partir destes dados. 

Passado um mês, o professor pediu para que novamente os alunos realizassem essa ação 

visando verificar como estava a situação atual e identificar possíveis mudanças nas 

intenções de voto. Um dos alunos apresentou dois gráficos de pizza (setor circular) para 

representar cada uma das situações. Como uma terceira atividade o professor pediu aos 

alunos que construíssem um gráfico que representasse, ao mesmo tempo, as duas 

situações anteriores. Um dos alunos construiu novamente um gráfico de pizza, no qual 

cada setor trazia o equivalente ao quantitativo da primeira situação somado ao 

quantitativo da segunda. a) O que podemos dizer sobre esta abordagem do aluno? b) 

Qual escolha de tipo de gráfico poderia melhor representar esta situação, mudança de 

um mês para outro? 
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B3. Segue o diálogo entre dois alunos do Ensino Fundamental: 

Taila: Roberta, olha o que descobri: se multiplicar dois números o resultado sempre 

aumenta.  

Roberta: Isso mesmo, Taila, já tinha percebido isso. O que eu descobri também é que se 

eu dividir dois números o resultado sempre diminui. 

Sendo professor de Taila e Roberta, como você conduziria uma discussão a partir destas 

falas?  
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