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PROVA ESCRITA 

EDITAL DE SELEÇÃO 2017 – Vagas remanescentes 

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 número de seu código para possíveis consultas. Em cada questão 

não coloque apenas a resposta: mostre como chegou a ela. 
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A1. Uma casa está sendo construída em diferentes etapas. Para uma dessas etapas, 

prevista para acontecer em 18 dias, 12 pedreiros seriam necessários. No entanto, uma 

vistoria do projeto que durará três dias foi agendada e nesse período a construção não 

pode avançar. Sendo assim, quantos pedreiros serão necessários para realizar a mesma 

etapa de forma que não haja atrasos para o início da etapa seguinte? Justifique sua 

resposta. 
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A2. Em 1879 Joaquim Eugênio Gomes da Silva, o ‘Nheco’, fundava a fazenda 

‘Firme’, na região que mais tarde tomou o nome de Nhecolândia.  [...] A Nhecolândia 

abrange mais ou menos 600 léguas quadradas de campos naturais, com a configuração 

aproximada de um triângulo isósceles, tendo como altura e base 50 e 25 léguas, 

respectivamente”  (NETTO, J. B. A criação empírica de bovinos no pantanal da 

Nhecolândia. Editora Resenha Tributária: São Paulo, 1979, p 32-33). 

Considerando a descrição acima e os dados fornecidos, há uma diferença entre a 

área dada (600 léguas quadradas) e a área do triângulo considerando a base e a altura 

fornecidas. Qual a medida do lado do quadrado, em quilômetros, cuja área seja a 

diferença em questão? (Considere que 1 légua corresponde a 6 km). 
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A3. (ENEM 2016) Em um trabalho escolar, João foi convidado a calcular as áreas 

de vários quadrados diferentes, dispostos em sequência, da esquerda para a direita, 

como mostra a figura: 

 
O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 cm, o segundo quadrado 

tem lado medindo 2 cm, o terceiro quadrado tem lado medindo 3 cm e assim por diante. 

Pergunta-se: qual é a diferença entre a área de dois quadrados sucessivos quaisquer, 

considerando que a sequência continua indefinidamente? Esse número é sempre ímpar? 

Por quê? 
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A4. Em uma urna contendo duas bolas brancas, três bolas vermelhas e uma azul 

acrescenta-se uma bola que pode ser branca, azul ou vermelha. Em seguida retiram-se 

cinco bolas. Sabe-se que apenas duas das bolas retiradas eram brancas e que não 

restaram bolas azuis após a retirada. Em relação às bolas que restaram na urna, é correto 

afirmar que exatamente uma era vermelha? Justifique sua resposta. 
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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. Lucas é um aluno que está tentando compreender o processo de multiplicação 

entre dois números naturais. Ao estudar as anotações em seu caderno (figura abaixo), 

surgiram as seguintes dúvidas: i) por que podemos multiplicar separadamente o número 

de cima pelos algarismos que formam o número que está abaixo? ii) por que devemos 

deslocar para a esquerda o resultado da segunda multiplicação?  

 

a) Como você responderia às dúvidas matemáticas desse aluno? 

b) Descreva uma situação didática para mostrar como você ensinaria 

multiplicações dessa mesma natureza. 
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B2. Camila, aluna do ensino fundamental, lembra-se da última aula de 

Matemática, na qual aprendeu que, para saber se um número é divisível por três, basta 

somar seus algarismos e analisar se o resultado é múltiplo de três. No entanto, ela não 

sabe por que esse processo é válido e decide tirar essa dúvida na aula seguinte. Se você 

fosse o professor ou a professora de Matemática de Camila, como sanaria sua dúvida? 
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B3. A professora apresenta o seguinte problema aos alunos do 5
° 
ano do Ensino 

Fundamental: Para identificar alguns presentes precisarei de cartões e fitas. Os cartões 

que escolhi são vendidos em embalagens com 4 unidades. As fitas com tamanho ideal 

para a identificação estão em embalagens com 12 unidades. Se eu não quero que falte 

nem cartões e nem fitas, qual é a quantidade mínima de embalagens que devo comprar? 

Paula responde: “Muito fácil! Como o problema fala de quantidade mínima é só tirar o 

MMC entre as duas quantidades”. Após alguns cálculos, Paula responde: “12, a resposta 

é 12”. Intrigado com a esperteza da amiga, Lauro questiona: “Professora, é isso mesmo? 

Paula deu a resposta correta?” Sendo você a professora ou professor dessa turma, como 

mediaria essa situação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


