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PROVA ESCRITA 

EDITAL DE SELEÇÃO 2017 

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. 
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A1. Considere uma caixa em formato de bloco retangular, de dimensões 102 cm, 

255 cm e 170 cm. Queremos guardar nela a menor quantidade possível de cubos cuja 

medida de aresta seja inteira, de forma a ocupar toda a caixa. 

a) Qual a medida da aresta de cada bloco? 

b) Quantos blocos serão necessários para preencher a caixa completamente? 
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A2. Na figura abaixo têm-se dois triângulos, ABC e ADC. Sabemos que AB=AD 

e CB=CD=CA. Sabendo que 𝐶�̂�𝐴 = 25º, determine a medida do ângulo 𝐵�̂�𝐷. 
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A3. Um retângulo é cortado ao meio, a partir de um corte paralelo à sua base. Os 

dois retângulos obtidos com tal corte são colocados lado a lado, formando um novo 

retângulo, como representado na figura abaixo. 

Imagine que o processo continue sendo feito indefinidamente. O que acontecerá com a 

área dos novos retângulos? E com o perímetro? 
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A4. O gráfico a seguir apresenta informações sobre o impacto causado por quatro 

tipos de cultura no solo. Para cada tipo de cultura, o gráfico mostra a quantidade de 

água, em litros, e a de nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio), em quilogramas, 

consumidos por hectare para a produção de 1kg de grãos de soja ou 1kg de milho ou 

1kg de açúcar ou 1kg de madeira de eucalipto.  

 

 
 

 

 

Marque o que é correto afirmar sobre essas culturas, justificando o que for errado 

afirmar e apresentando argumentos que reforçam as afirmações verdadeiras: 

a) O eucalipto é a que mais seca e empobrece o solo, causando desequilíbrio ambiental. 

b) A soja precisa de 400% a mais de água que a cana-de-açúcar. 

c) O eucalipto precisa de cerca de 1/3 da massa de nutrientes necessários de que a cana-

de-açúcar precisa para desenvolver. 

d) O milho precisa do dobro do volume de água de que precisa a soja. 
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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 
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B1. Aline, aluna do sexto ano do ensino fundamental, acredita que 
1

2
+

2

3
=

3

5
. 

Ela explica seu raciocínio: “somei os dois números do numerador e os dois do 

denominador, da mesma forma que faço com a multiplicação”. Sendo você o(a) 

professor(a), como conduziria  o debate com esta aluna e explicaria o algoritmo da soma 

de duas frações?  
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B2. O professor Victor ministrou uma aula sobre simetria para os alunos do 

oitavo ano do ensino fundamental. No desenvolvimento da aula fez uso de vários 

materiais didáticos tais como espelhos planos (confeccionados em material não 

quebrável), folhas de sulfite, papel quadriculado, tesoura, régua, lápis e borracha. Uma 

das atividades consistia em apresentar figuras planas com algumas retas traçadas 

(pontilhadas) sobre elas para os alunos identificarem quando tais retas são eixos de 

simetria da figura. Uma das figuras propostas está reproduzida abaixo.  

 

             Júlio, um dos alunos da classe, afirmou que a reta pontilhada é um eixo de 

simetria da figura. Para tentar compreender como seu aluno pensou, o professor Victor 

pediu para ele justificar a solução dada. Júlio respondeu da seguinte maneira: “O senhor 

explicou que os eixos de simetria de uma figura a dividem em duas figuras de mesma 

área e essa reta pontilhada divide a figura em duas de mesma área, por isso dei essa 

resposta”. 

Se você fosse o(a) professor(a) dessa turma, como conduziria a situação? 
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B3. Um jornal local publicou a notícia abaixo com uma incoerência entre o que 

é anunciado na manchete e o que é informado no corpo do texto. Explique por que a 

incoerência apresentada incorre em erro conceitual e apresente uma proposta de 

utilização dessa notícia para discutir porcentagem com seus alunos do sexto ano do 

ensino fundamental. 

 

Genéricos custam até 200% mais barato do que remédios de marca 

Quando os remédios genéricos foram lançados no Brasil, em 2001, foram recebidos 

com certa desconfiança. Aos poucos esses medicamentos ganharam a confiança dos 

consumidores e hoje representam cerca de 30% do mercado de medicamentos, o que 

ainda é pouco quando comparado aos 80% do mercado norte-americano. Acredita-se 

que, com o aumento do preço dos medicamentos a venda, os genéricos ganhem mais 

espaço. Pesquisa realizada em 20 farmácias de Campo Grande com 10 medicamentos 

mais usados por brasileiros mostrou grande variação de preços entre remédios 

genéricos e de marca. A diferença pode variar de 30% a 200%, o que representa 

grande economia se considerarmos um medicamento de consumo diário, cuja caixa do 

medicamento de marca custe 200% mais caro do que o genérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


