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APRESENTAÇÃO

O ano de 2014 marca o aniversário de 10 anos do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). O SINAES agrega três componentes principais: avaliação 
institucional, avaliações de cursos e avaliação do desempenho dos estudantes. Embora 
o SINAES possua e se articule a uma série de instrumentos (autoavaliação institucional, 
avaliação externa, questionário do estudante e do coordenador no Enade, avaliação 
dos cursos de graduação, censo da educação superior e cadastro das instituições e 
cursos), o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é, sem dúvida, o 
elemento de maior notoriedade.

O Enade foi estabelecido após o término do Exame Nacional de Cursos, mais conhecido 
como “Provão”. A partir desse momento, a avaliação passou a ser trienal.

O desempenho dos alunos nas provas está diretamente relacionado aos três conceitos 
derivados do Enade: o conceito Enade, o Indicador de Diferença de Desempenho (IDD) 
e o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Para um melhor entendimento, vejamos uma 
breve explicação de cada conceito:

Conceito Enade – o conceito Enade de um curso é calculado exclusivamente a partir 
do desempenho dos alunos na prova, composta por duas partes: uma denominada de 
Componente Específico (CE) e outra de Formação Geral (FG). As questões referentes 
ao Componente Específico têm peso de 75% na nota final do curso, enquanto a parte de 
Formação Geral é responsável pelos outros 25%. Salienta-se que o desempenho médio 
dos alunos de um curso é sempre comparado ao desempenho do grupo de estudantes 
daquela área que realizou a mesma prova. Portanto, o conceito Enade é relativo ao 
desempenho do grupo. Cursos com conceito Enade 4 ou 5 são aqueles cujos alunos 
apresentaram média bastante superior à do total de alunos da área.

Indicador de Diferença de Desempenho (IDD) – o IDD é um indicador que procura 
neutralizar o efeito de diferentes níveis de dificuldade de ingresso sobre o desempenho 
dos alunos nas provas. No IDD, o desempenho dos alunos concluintes é comparado 
ao desempenho esperado por meio de um modelo linear que considera um conjunto de 
variáveis, o qual inclui o desempenho no Enem. Um IDD igual a 3 caracteriza um curso 
que atingiu o desempenho esperado. Já IDDs 4 ou 5 indicam cursos que superaram o 
esperado, atingindo nas provas uma média superior ou muito superior ao desempenho 
estimado pelo modelo.
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Conceito Preliminar de Curso (CPC) – o CPC procura sintetizar os resultados do 
Enade, IDD e outros fatores num único conceito. A partir de 2008, o CPC passou a apre-
sentar a seguinte composição: 

• desempenho na prova dos alunos (20%);

• IDD (35%);

• instalações e infraestrutura (7,5%);

• recursos didáticos (7,5%);

• percentual de professores doutores (15%);

• percentual de professores com, no mínimo, título de mestre (7,5%);

• percentual de professores em regime de tempo parcial ou integral (7,5%).

O CPC é o principal indicador utilizado pelo Ministério de Educação (MEC) para a ava-
liação de um curso. Cursos avaliados com 1 ou 2 são passíveis de intervenção e deverão 
ser visitados por uma comissão de avaliadores nomeada pelo INEP. O CPC é divulgado 
de duas formas – contínuo e conceito –, e a tabela utilizada para conversão é a seguinte:

Tabela 1 – Tabela para conversão do CPC contínuo em conceito

CPC CONTÍNUO CONCEITO CPC

0,00 – 0,94 1

0,95 – 1,94 2

1,94 – 2,94 3

2,95 – 3,94 4

3,95 – 5,00 5

Os cursos de Matemática (Licenciatura e Bacharelado) foram avaliados em 2005, 2008 
e 2011 com a próxima edição prevista para 2014. Um total de 415 cursos de licenciatura 
em Matemática foi avaliado, dos quais 264 receberam conceito CPC. A figura 1 apresenta 
o histograma com a distribuição do CPC contínuo em âmbito nacional.
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Figura 1 – Histograma dos CPC contínuos em âmbito nacional.

A figura 1 mostra uma concentração de cursos pouco abaixo do valor 3,0, e um pequeno 
número de cursos com CPC contínuo entre 4,0 e 5,0. De um modo geral, os cursos de 
Matemática apresentaram resultado regular na avaliação, o que fica evidente na Tabela 2, 
que mostra mais da metade dos cursos avaliados com conceitos 3, considerado regular 
pelo MEC. Apenas 3,4% dos cursos avaliados atingiram conceito máximo (5). 

Tabela 2 – Distribuição dos conceitos CPC em âmbito nacional no Enade 2008

CPC F %

1 0 0,0

2 42 15,9

3 133 50,4

4 80 30,3

5 9 3,4

Total 264 100,0

Outro fato a destacar é o de que a totalidade dos cursos que obtiveram o conceito má-
ximo é oferecida em instituições universitárias, e não em faculdades isoladas ou centros 
universitários. Dentre esses nove, é importante registrar que oito deles são oferecidos em 
instituições públicas. A única instituição privada do Brasil a atingir o conceito CPC igual 
a 5 foi a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Os motivos para desempenhos tão diferenciados são muitos, e não cabe aqui discuti-
-los, contudo os resultados apontam para uma maior qualificação das universidades em 
relação às instituições de menor porte, que não têm tradição em pós-graduação, pesquisa 
e extensão. Cabe ressaltar que na base do conceito de cada curso existe uma prova, o 
Enade, e que cabe às IES comprometidas não só com o bom desempenho de seus es-
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tudantes, mas também com a qualidade dos testes a que eles são submetidos, contribuir 
com seus saberes para a qualificação desses instrumentos de avaliação.

Esta publicação eletrônica, editada pela EDIPUCRS, tem exatamente este objetivo: 
apresentar, analisar e comentar as 30 questões do Componente Específico do Enade 
aplicado aos cursos de Matemática em 2011. Esperamos que estudantes e professores 
universitários possam apropriar-se deste estudo em seus processos de ensino e de 
aprendizagem, e também que as bancas responsáveis pela seleção de conteúdos e 
elaboração das questões possam igualmente beneficiar-se do resultado desse esforço.

Porto Alegre, junho de 2014

Hélio Radke Bittencourt 
Faculdade de Matemática/Assessoria de Planejamento

Comissão Técnica de Avaliação da PUCRS

Marion Creutzberg
Coordenadora de Avaliação (CA/PROACAD),

Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação (CPA/PUCRS)
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NOTA DAS ORGANIZADORAS

Dando continuidade à série Enade Comentado da área de Matemática, apresenta-
mos este e-book, com resoluções e comentários relativos às questões do Enade 2011, 
elaborado por um grupo de professores da Faculdade de Matemática (FAMAT) e da 
Faculdade de Educação (FACED), a partir de discussões e trabalhos realizados nas aulas 
do Curso de Matemática da PUCRS. Algumas dessas resoluções serão apresentadas 
para alunos e professores da área em seminários do Projeto MATH, a Matemática da 
Hora, promovidos pela FAMAT. 

Para cada questão, são apresentados conceitos e resultados básicos para a com-
preensão da solução, bem como uma pequena bibliografia e algumas notas históricas 
que permitem um aprofundamento do assunto, de maneira a dar subsídios aos alunos 
que realizarão o Enade 2014.

Ao classificar as questões quanto ao grau de dificuldade, levamos em considera-
ção nossa percepção quanto ao conhecimento necessário, ao nível de sofisticação 
do raciocínio exigido e ao tipo de enunciado, nem sempre coincidindo com a classi-
ficação oficial divulgada.

A resolução das questões desta prova permitiu-nos analisar as formas de abordagem 
e os conteúdos presentes no Enade 2011, cotejando-os com o que se trabalha nessa 
Instituição, o que contribuiu para avaliarmos a formação oferecida aos graduandos em 
Matemática e para mantermos atualizado o Projeto Pedagógico de nosso Curso.

Agradecemos a colaboração dos docentes e discentes que direta ou indiretamente 
participaram da elaboração deste livro e o apoio incondicional da EDIPUCRS e da 
Pró-Reitoria Acadêmica de nossa Universidade. Nossa expectativa é a de que este 
trabalho some-se ao Enade Comentado 2008, ajudando o leitor nos seus estudos 
de forma elucidativa e agradável. 

Maria Beatriz Menezes Castilhos

mbcastilhos@pucrs.br 

Thaísa Jacintho Müller

thaisa.muller@pucrs.br 

mailto:mbcastilhos@pucrs.br
mailto:thaisa.muller@pucrs.br
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COMPONENTE ESPECÍFICO NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 9

Considere o sistema de equações lineares Ax=b, com m equações e n incógnitas. Supondo que a 
solução do sistema homogêneo correspondente seja única, avalie as afirmações a seguir.

I. As colunas da matriz A são linearmente dependentes.

II. O sistema de equações lineares Ax=b tem infinitas soluções.

III. Se m > n, então a matriz A tem m – n linhas que são combinações lineares de n linhas.

IV. A quantidade de equações do sistema Ax=b é maior ou igual à quantidade de incógnitas.

São corretas apenas as afirmações.

A. I e II.

B. II e III.

C. III e IV. 

D. I, II e IV.

E. I, III e IV.

Gabarito: alternativa C

Autoria: Vera Lúcia Martins Lupinacci

COMENTÁRIO

Para resolver esta questão, é necessário o conhecimento dos conceitos de combinação linear de 
vetores, assim como de dependência e independência linear de vetores de um espaço vetorial. Além 
disso, precisa-se ter o domínio do método de Gauss, muito usado para resolver sistemas de equações 
lineares. Esse método consiste em aplicar uma sequência finita de operações elementares (veja as 
definições em Boldrini [1980]) sobre as equações do sistema linear até se obter, por eliminação de 
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incógnitas, um sistema equivalente, no qual a análise da solução do sistema inicial é feita facilmente. 
Segundo Boldrini (1980), dois sistemas de equações lineares são equivalentes se, e somente se, toda 
solução de qualquer um dos sistemas também é solução do outro. 

Para escolher a alternativa correta desta questão, precisa-se analisar cada afirmação e classificá-la 
em verdadeira ou falsa. 

Considere um sistema de m equações lineares com n incógnitas não homogêneo e o sistema ho-
mogêneo correspondente apresentados a seguir.

ou

   
=

 

 

ou

  
=

 

Destacam-se quatro matrizes importantes:

A matriz A formada pelos coeficientes das variáveis: 

A = 
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A matriz coluna x formada pelas variáveis: 

x =
 

A matriz coluna b formada pelos termos independentes: 

b = 

A matriz ampliada de ordem m x (n +1) que tem as n colunas iguais às colunas da matriz A e a sua 
última coluna é a coluna b.

A afirmação (I) é falsa.

As colunas da matriz dos coeficientes são vetores do espaço vetorial das matrizes de ordem m x 1, 
denotados por 

X1=
 

X2 = 
,
 ..., Xn = 

. 

Para verificar se os vetores X1, X2, ..., Xn são linearmente dependentes ou linearmente independen-
tes, deve-se determinar os valores dos escalares x1, x2, ..., xn que satisfazem a equação x1X1 + x2 X2 + 
...+ xn Xn = 0, ou seja,

  

Comparando-se a matriz coluna resultante das operações indicadas com a matriz coluna nula, obtém-
-se o sistema de equações lineares homogêneas que, por hipótese, admite apenas a solução trivial, x1 

= x2 = ... = xn = 0. Assim, de acordo com a definição apresentada por Boldrini (1980), conclui-se que os 
vetores colunas X1, X2, ..., Xn são linearmente independentes. 
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A afirmação (II) é falsa.

O teorema apresentado a seguir justifica a falsidade da afirmação indicada no item (II): toda ma-
triz solução de um sistema linear não homogêneo, Ax=b é a soma de uma solução do sistema linear 
homogêneo correspondente, Ax=0, com uma solução particular de Ax=b (BOLDRINI, 1980, p. 53). 

Segundo Lipschutz (1968) esse mesmo teorema pode ser escrito da seguinte forma: se X0 é uma 
solução do sistema linear Ax=b e W é o conjunto de todas as soluções do sistema homogêneo corres-
pondente, então o conjunto X0 + W = {X0 + X / X ∈ W} representa o conjunto de todas as soluções do 
sistema linear não homogêneo Ax=b. 

Como o sistema homogêneo nessa questão tem solução única, o conjunto W = {0}, segue que o 
sistema Ax=b tem apenas uma solução ou não tem solução. 

A afirmação (III) é verdadeira.

Para compreender a argumentação da validade da afirmação indicada no item (III) é preciso definir 
combinação linear de equações de um sistema linear . Para Hoffmann/Kunze (1976), ao selecio-
nar m escalares e multiplicar a j-ésima equação do sistema por c j e depois realizar a soma, obtém-se 
uma equação na forma

,

denominada uma combinação linear das equações do sistema linear. 

O método de Gauss, para resolver o sistema linear, usa as operações elementares sobre as linhas 
da matriz ampliada, que corresponde a formar combinações lineares das equações do sistema Ax=b. O 
objetivo do método é transformar a matriz ampliada numa matriz linha reduzida à forma escada R (veja 
definição em Boldrini [1980, p. 37]), que permite analisar as soluções do sistema.

Dada a matriz A de ordem m x n, com m > n, pode-se considerar as m linhas da matriz A como vetores 
do espaço vetorial IRn. O espaço das linhas de A é o subespaço gerado por suas linhas. A dimensão do 
espaço das linhas de A é dita posto da matriz A. Assim o posto da matriz A informa o número máximo 
de linhas independentes. Prova-se que o espaço das linhas da matriz R, linha reduzida à forma escada 
de A, é o mesmo espaço das linhas da matriz A, pois as operações elementares formam combinações 
lineares entre as linhas. Portanto, R e A têm o mesmo número máximo de linhas independentes, isto 
é, o mesmo posto.

O sistema homogêneo que tem a matriz A como matriz dos coeficientes, por hipótese, tem solução 
única, então a matriz R correspondente tem n linhas não nulas, ou seja, o posto de R é igual a n, portanto 
o posto da matriz A também é igual a n. Então tem-se m – n linhas que estão no subespaço gerado por 
n linhas independentes, ou seja são combinações lineares das outras n linhas. 
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A afirmação (IV) é verdadeira.

A validade da afirmação expressa no item (IV) se justifica por meio do teorema apresentado por 
Hoffmann/Kunze (1976): se A é uma matriz de ordem m x n e m < n, então o sistema homogêneo Ax=0 
admite uma solução não trivial (solução em que nem todas as incógnitas são nulas). 

De forma equivalente, se o sistema homogêneo Ax=0 admite apenas a solução trivial (solução na 
qual todas as incógnitas são nulas), então a matriz A de ordem m x n tem m ≥ n. Assim, conclui-se que 
o sistema linear Ax=b referido na questão tem a quantidade de equações maior ou igual à quantidade 
de incógnitas.

O nível de dificuldade desta questão é baixo, pois a resolução de sistemas lineares utilizando o mé-
todo de eliminação de incógnitas por meio das operações elementares faz parte do currículo de todos 
os cursos de Álgebra Linear, e em geral é de fácil compreensão por parte dos alunos. Além disso, os 
conceitos de combinação linear, dependência e independência linear de vetores são conceitos básicos 
da Álgebra Linear. 

REFERÊNCIAS

ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BOLBRINI, J.; COSTA, S; WETZLER, H. Álgebra Linear. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1980.

HOFFMANN,K.; KUNZE,R. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1976.

LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear. São Paulo: Mcgraw-Hill do Brasil, 1972.
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QUESTÃO 10

Sabe-se que, para todo número inteiro n > 1, tem-se

 

Nesse caso, se
 

     , então

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Gabarito: alternativa B

Autoria: Liara Aparecida dos Santos Leal

COMENTÁRIO

Para resolver esta questão é necessário o conhecimento dos conceitos de sequências numéricas 
estudadas nas disciplinas de Análise Matemática e Cálculo Diferencial e Integral. Além disso, precisa-se 
ter o domínio da aplicação de propriedades usadas para o cálculo de limites de sequências, tais como a 
Regra de Ĺ Hospital e o Teorema do Confronto (também conhecido por “teorema do sanduíche”). Esses 
conteúdos são amplamente abordados em livros clássicos de Análise Matemática e Cálculo Diferencial, 
tais como Anton (2000), Ávila (2006) e Lima (1982).



COMENTADO

17

Sendo n > 1, ao multiplicar todos os membros da desigualdade dada na questão pelo termo
 ,

 
obtém-se 

  
↔

 

A seguir, analisando os limites (1)
 

 e (2)
 

, tem-se:

(1)  = 
 
= e0 = 1, pela continuidade da função exponencial.

(2) Seja L =  = . Então, considerando a continuidade da função logaritmo,

 

 Pela Regra de L’Hospital aplicada ao limite de função de variável real
 

, tem-se

 . Assim, dada a sequência an = n, que tende ao infinito por va-

lores positivos, pode-se afirmar que 

 
. (Lima, 1993, p. 64)

Portanto .

Assim tem-se que
 

 e também .

Pelo Teorema do Confronto aplicado às sequências
 

,  e , que 

satisfazem  e
 

, pode-se concluir que
 

.

Portanto a alternativa B está correta:
 

.

O nível de dificuldade desta questão é médio, pois as propriedades usadas para o cálculo de limites 
das sequências requerem habilidade de cálculo e conhecimento de diversos conceitos, os quais não 
são considerados elementares.
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REFERÊNCIAS

ANTON, H. Cálculo. Um Novo Horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. 2 v.
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QUESTÃO 11

Considere os elementos                                e                                pertencentes ao grupo das  
permutações S3

Assinale a opção que representa α.β

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Gabarito: alternativa B

Autoria: Neda da Silva Gonçalves e Thaísa Jacintho Müller

COMENTÁRIO

Entre as estruturas algébricas conhecidas, a estrutura de grupo faz parte do currículo de diversos 
cursos, não apenas cursos de Matemática. Isso porque suas aplicações se estendem às áreas de In-
formática ou Engenharia, por exemplo.

Por outro lado, entre os grupos mais conhecidos, encontra-se o grupo  das permutações de um 
conjunto com n elementos, como um exemplo clássico de grupo finito e não abeliano. Esses conheci-
mentos são desenvolvidos com detalhes em livros de renomados autores da área de Álgebra, tais como 
Gonçalves (2003), Lang (2008) ou Garcia e Lequain (2002).
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Sabe-se que S3 é um grupo cujos elementos são permutações (funções bijetoras) de um conjunto S 
de três elementos com a operação de composição de funções. Os elementos fornecidos, 

                               e                                      são permutações denotadas na forma matricial (o que 

é usual para esse grupo): na primeira linha estão colocados os elementos do conjunto de partida, ou 
domínio, de cada função. Suas imagens, pertencentes ao conjunto de chegada, ou contradomínio, 
aparecem na segunda linha, logo abaixo de seus correspondentes elementos do domínio.

Quanto à solução do exercício especificamente, deve ser levado em consideração o fato de que α.β, 
ou α o β, é a função obtida através da composição, isto é, (α.β)(x) = α(β(x)). Assim:

• α(β(1)) = α(3) =2

• α(β(2)) = α(2) =3

• α(β(3)) = α(1) =1

Tem-se então a função α.β =                      .

O nível de dificuldade desta questão é fácil, uma vez que não são exigidos muitos conhecimentos da 
teoria de grupos, basta que seja reconhecido o grupo  e feita a composição de dois de seus elementos.
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QUESTÃO 12

O matemático grego Hipócrates de Chios (470 a.C. – 410 a.C.) é conhecido como um excelente 
geômetra. Ele calculou a área de várias regiões do plano conhecidas como lúnulas, que são limitadas 
por arcos de circunferência, com centros e raios diferentes. As figuras I e II a seguir mostram, respec-
tivamente, as lúnulas L1 e L2, limitadas por um arco de circunferência de centro O e raio r e por semi-
circunferências cujos diâmetros são o lado de um hexágono regular e o lado de um quadrado inscritos 
na circunferência de raio r e centro O.

Considerando r um número racional, avalie as asserções a seguir.

A razão entre as áreas A1 e A2 das lúnulas L1 e L2 é um número racional.

PORQUE

A1 e A2 podem ser, respectivamente, representadas por π x q1 e π x q2, em que q1 e q2 são nú-
meros racionais.
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A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa E

Autoria: Augusto Vieira Cardona e Cíntia Rodrigues de Araújo Peixoto

COMENTÁRIO

Para analisar esta questão, necessita-se de alguns conceitos básicos de geometria, tais como tri-
ângulo, quadrado e hexágono regular, área de uma região plana, circunferência e seus elementos, bem 
como as propriedades que os envolvem. Esses conceitos e propriedades são encontrados em livros 
da Educação Básica ou de Geometria, dentre os quais podem ser citados: Barbosa (2000), Resende 
e Queiroz (2000) e Moise e Downs Jr. (1966), sendo que alguns desses conceitos serão apresentados 
para facilitar o entendimento da resolução do problema.

Circunferência  de centro O e raio r é o conjunto dos pontos do plano que estão a uma distância 
r do ponto O. O segmento que une o centro a qualquer ponto chama-se raio. O segmento que liga dois 
pontos da circunferência chama-se corda. Toda corda que passa pelo centro chama-se diâmetro. Um 
círculo de centro O e raio r é a reunião da circunferência com seu interior. Setor circular menor AOB é a 
reunião dos pontos dos raios AO e OB e de todos os pontos do círculo que estão no interior do ângulo 

. Segmento circular menor AB é a interseção do círculo com o semiplano de origem na reta  
que não contém O. Semicírculo é a interseção do círculo com um dos semiplanos de origem na reta 

, sendo A e B extremidades de um diâmetro.

Para resolver esse problema, deve-se observar que a área A de cada uma das lúnulas é a diferença 
entre a área  do semicírculo que é o limite superior da lúnula e a área  do segmento circular 
menor que serve de limite inferior para essa lúnula. A área de um semicírculo de raio R é dada por 

 e a área do segmento circular menor é a diferença entre a área do setor circular    

e a área do triângulo isósceles  que tem como vértices as extremidades do setor circular e o centro 
da circunferência (Fig. 1).
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Figura 1

As áreas envolvidas. Deve-se observar que  e .

Calculam-se, inicialmente, as áreas acima para a lúnula L1. A primeira relação importante que deve 
ser observada na questão é o fato de que a medida l do lado do hexágono inscrito na circunferência 
é igual à medida do raio, ou seja, conforme a Fig. 2 e usando relações trigonométricas num triângulo 
retângulo, tem-se que:

.

Figura 2

Consequentemente, o raio da semicircunferência que é o limite superior da lúnula L1 é igual a , 

sendo que sua área será .
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A área do setor circular é um sexto da área da circunferência de raio r, ou seja, , pois o 

hexágono divide a circunferência em seis setores idênticos. A altura do triângulo isósceles (neste caso, 
equilátero) apresentado na Figura 2 é obtida utilizando o teorema de Pitágoras, ou seja,

.

Portanto, a área desse triângulo será . Em consequência, as áreas 

do segmento circular menor e da lúnula são, respectivamente:

e

.

Observe que a área da lúnula 1, , não é um múltiplo racional de ð .

Analogamente, trabalhando com a lúnula L2, a medida l do lado do quadrado inscrito na circunferência 
é obtida usando relações trigonométricas num triângulo retângulo (Fig. 3), ou seja,

,

e o raio da semicircunferência que é o limite superior da lúnula L2 é igual a , sendo que sua 

área será .



COMENTADO

25

Figura 3

A área do setor circular é um quarto da área do círculo, ou seja, , pois o quadrado 

divide a circunferência em quatro setores idênticos. A altura do triângulo isósceles desenhado na Figura 
3 é obtida utilizando o teorema de Pitágoras, ou seja,

.

Portanto, a área desse triângulo será . Em consequência, as áreas 

do segmento circular menor e da lúnula serão, respectivamente:

e

.

Conclui-se, então, analisando as duas equações realçadas, que as áreas das lúnulas não são 
múltiplos racionais de π e que a razão entre essas duas áreas não é um número racional, ou seja, é 

igual ao número irracional . Dessa forma, as duas asserções apresentadas são falsas 

e a alternativa correta, nesta questão, é a (E). Entende-se que essa questão não é difícil de resolver, 
mas é muito trabalhosa, envolvendo diversos cálculos para a determinação das áreas e não permitindo 
concluir a falsidade das duas afirmações sem a realização desses cálculos.
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Observe que nesta questão é usada uma notação pouco usual para a multiplicação de números reais 
(π x q1), o que pode dificultar a interpretação do enunciado em uma primeira leitura.
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QUESTÃO 13

O conjunto dos números complexos pode ser representado geometricamente no plano cartesiano 
de coordenadas xOy por meio da seguinte identificação

Nesse contexto, analise as afirmações a seguir.

I. As raízes da equação  são vértices de um quadrado com lado 1.

II. A representação geométrica dos números complexos z tais que  é uma circunferência 

centro na origem e raio 1.

III. A representação geométrica dos números complexos z tais que  é reta 

com coeficiente angular igual a  radianos.

É correto apenas o que se afirma em:

A. I, apenas

B. II, apenas.

C. I e III, apenas.

D. II e III, apenas.

E. I, II e III.

Gabarito: alternativa B

Autoria: Eliete Biasotto Hauser

COMENTÁRIO:

Para analisar as afirmações dadas, é necessário fazer algumas considerações.

O número complexo z =x+iy é representado geometricamente como um par ordenado (x,y) e também 
pode ser entendido como um segmento orientado (vetor) da origem ao ponto (x,y).
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O valor absoluto, ou módulo do número complexo, é, por definição,

.

A distância entre  e  é dada por

Para  e k=0,1,2,..n-1, as n-ésimas raízes, , de um número complexo w são 

determinadas por

 , (1)

e, são representadas geometricamente como vértices de um polígono regular, de n lados, inscrito 

na circunferência centrada em zero e de raio .

I – Afirmação falsa

As raízes da equação  são vértices de um quadrado com lado L =  e não lado 1, con-
forme mostra-se a seguir.

Como segue que  e neste caso encontrar os valores de z equivale a determinar as 
raízes quartas da unidade. 

Na Eq. (1) considera-se w=1, . Assim, para k=0, 1, 2, 3, obtém-se:

.

Então, 

,

,
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e

 .

Na Figura1, as raízes quartas da unidade,

são representadas geometricamente com vértices de um quadrado de lado L, inscrito na circunfe-
rência de raio r=1 (unitária) e centrada em zero. 

 
Figura 1 – As quatro raízes da unidade como vértices de um quadrado inscrito na circunferência unitária.

Pode-se considerar que a medida do lado L, indicado na Figura 1, é dada pela distância entre os 
pontos 

Assim, conforme exposto inicialmente, 

.

Outra forma de determinar o valor de L é dada pela aplicação do Teorema de Pitágoras no triângulo 
retângulo de hipotenusa L e de lado 1, representado na Figura 2 (obtida da Figura 1).

Figura 2 – Triângulo retângulo de lado 1 e hipotenusa L= .

L
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II – Afirmação verdadeira

Considerando z =x+iy, tem-se que

.

 Assim, 

.

E, geometricamente,  é a circunferência com centro na origem e raio 1, representada 
na Figura 3.

Figura 3 – Circunferência unitária.

III – Afirmação falsa

Considerando z =x+iy, tem-se que

.

E, geometricamente,  representa uma reta com coeficiente angular -1, diferente 
.

Figura 4 – Reta y=-x+1.

Essa questão pode ser considerada de nível de dificuldade médio. Exige diversos conceitos da teoria 
de números complexos e suas interpretações geométrica e algébrica.
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QUESTÃO 14

Em um plano de coordenadas cartesianas xOy, representa-se uma praça de área P, que possui em 
seu interior um lago de área L, limitado por uma curva C fechada, suave, orientada no sentido contrário ao 

dos ponteiros de um relógio. Considere que, sobre o lago, atua um campo de forças . 

Supondo que  representa o trabalho realizado por  para mover uma partícula uma vez ao longo 

da curva C e que, comparando-se apenas os valores numéricos das grandezas, a área não ocupada 

pelo lago é igual a , conclui-se que 

A.  

B.  

C.  

D. 

E. 

Gabarito: alternativa A

Autoria: Cármen Regina Jardim de Azambuja

COMENTÁRIO:

A resolução da questão requer conhecimento de integral curvilínea de função vetorial, integral dupla, 
derivadas parciais e Teorema de Green. Como não se tem a equação da curva, vamos usar o teorema 
de Green que expressa uma integral curvilínea ao longo de uma curva fechada no plano, como uma 
integral dupla sobre a região limitada pela curva.

Teorema de Green: sejam C uma curva fechada simples, suave por partes, orientada no sentido 
anti-horário e R a região fechada delimitada por C. Se é um campo vetorial contínuo com 
derivadas parciais de 1ª ordem contínuas em um domínio que contém R, então
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.

Como a curva e o campo vetorial dados satisfazem as condições do teorema, vamos utilizá-lo;

 (1)

De (1) tem-se a área do lago dada por .Como a área não ocupada pelo lago é , conclui-se 

que a área da praça, que é igual a área ocupada pelo lago mais a não ocupada pelo lago, é igual a T, 
o que leva à alternativa A como sendo a correta.

Esta questão tem um nível de dificuldade fácil, pois, se o respondente conhecer o Teorema de Grenn, 
a questão é uma aplicação simples desse teorema.
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QUESTÃO 15

Para tentar liquidar o estoque de televisores cujo valor oferecido no crédito, após acréscimo de 
20% sobre o valor da tabela, era de R$ 1.320,00, uma loja lançou uma nova campanha de vendas que 
ofereceu as seguintes condições promocionais, com base no valor da tabela:

I. uma entrada de 25%, e o restante em cinco parcelas iguais mensais; ou

II. uma entrada de 60%, e o restante em oito parcelas iguais mensais.

O cliente que comprar o televisor nessa promoção pagará em cada parcela

A. R$ 55,00, se escolher a opção II.

B. R$ 66,00, se escolher a opção I.

C. R$ 192,50, se escolher a opção II.

D. R$ 198,00, se escolher a opção II.

E. R$ 275,00, se escolher a opção I.

Gabarito: alternativa A

Autoria: Gabriela Wehr

COMENTÁRIO:

O preço inicial do televisor corresponde a 100% do valor da tabela, porém sofreu um aumento de 
20%. Logo, está valendo 120% do seu valor inicial. Sendo assim, o fator de capitalização é

O Fator de Capitalização é um número pelo qual se deve multiplicar o valor da aplicação inicial para 
se obter, como resultado final, o seu novo valor acrescido do percentual de aumento utilizado. No caso 
dos televisores, é conhecido o valor final. Logo, divide-se o mesmo pelo fator de capitalização para se 
conhecer o valor de tabela (inicial).
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Considerando a condição I: 

É dada uma entrada de 25% do valor de tabela ( ). Essa entrada deve 
ser descontada do valor do produto , e o restante é dividido em cinco 
parcelas iguais de R$ 165,00 ( ).

Considerando a condição II: 

Analogamente, para a condição II, com entrada de 60% do valor de tabela ( ). 
Desconta-se esse percentual do valor do produto ( ), e o restante é dividido 
em 8 parcelas iguais de R$ 55,00 ( ).

Esta questão pode ser considerada fácil, pois basta definir o fator de capitalização, que nada mais 
é do que o valor percentual na forma unitária. Com o mesmo, determina-se o valor inicial do televisor 
para cálculo das parcelas.

REFERÊNCIAS 
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QUESTÃO 16

Suponha que um instituto de pesquisa de opinião pública realizou um trabalho de modelagem mate-
mática para mostrar a evolução das intenções de voto nas campanhas dos candidatos Paulo e Márcia 
a governador de um Estado, durante 36 quinzenas. Os polinômios que representam, em porcentagem, 
a intenção dos votos dos eleitores de Paulo e Márcia na quinzena x são, respectivamente,

P(x)= -0,006x2 + 0,8x + 14

e

M(x)= 0,004x2 + 0,9x + 8

em que 0 ≤ x ≤ 36 representa a quinzena, P(x) e M(x) são dados em porcentagens. De acordo com 
as pesquisas realizadas, a ordem de preferência nas intenções de voto em Paulo e Márcia sofreram 
alterações na quinzena:

A. 6

B. 12

C. 20

D. 22

E. 30

Gabarito: alternativa C

Autoria: Maria Salett Biembengut

COMENTÁRIO:

Neste problema, a intenção de votos é representada por um modelo polinomial de grau 2. A inter-
secção das duas curvas é dada por: 

P(x)                 =               M(x) 

-0,006x2 + 0,8x + 14 = 0,004x2 + 0,9x + 8

-0,010x2 + 0,1x-6 = 0
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Por meio da fórmula de Bhaskara, tem-se

Cuja raiz, pertencente ao domínio da função, é x = 20

Pode-se observar a quinzena em que a ordem de preferência sofre alteração também na represen-
tação gráfica:

O grau de dificuldade desta questão é baixo, pois somente são necessários conhecimentos básicos 
sobre intersecção de funções e raízes de polinômios de grau 2.

Destaca-se que função polinomial só é válida para “modelar” dados quando o domínio da situação 
problema seja “pequeno”, isto é, em um intervalo pequeno e limitado. 

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 17

Considere a função ƒ: ℝ→ℝ definida por y = ƒ(x) = x4 - 5x2 + 4, para cada 

x Î ℝ. A área da região limitada pelo gráfico da função y = ƒ(x), o eixo Ox e as retas

x =0 e x =2 é igual a 

A.  unidades de área.

B.  unidades de área.

C. unidades de área.

D.  unidades de área.

E.  unidades de área.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Cármen Regina Jardim de Azambuja e Marilene Jacintho Müller

COMENTÁRIO:

A questão envolve conhecimentos sobre Integral Definida e sua aplicação no cálculo de áreas de 
regiões planas.

Para resolvê-la, vai-se utilizar o resultado dos seguintes teoremas e propriedade encontrados em 
livros de Cálculo Diferencial e Integral de reconhecidos autores:

I) Teorema: “Se for contínua em [a,b], então é integrável em [a,b]”.

II) Teorema Fundamental do Cálculo, Parte I. “Suponha que seja contínua em [a,b] e seja 

uma antiderivada de  em [a,b]. Então ”.
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III) Teorema: “Se a função for contínua em [a,b] e para cada  em [a,b], então a área 

sob a curva  e acima do intervalo [a,b] é definida por A= ”.

IV) Propriedade: “Se f for integrável em um intervalo fechado contendo os três pontos a,b,c, então 

, não importando como os pontos estão ordenados”.

Solução: 

A função dada é polinomial de 4º grau, contínua em IR e, portanto, integrável no intervalo dado. 

Para analisar o sinal que a função assume dentro do intervalo [0,2], devem-se determinar os zeros da 

função, isto é, resolver a equação  (1). 

Fazendo a substituição de , tem-se  cujas raízes são y=4 e y=1. Portanto 

as raízes da equação (1) são  e .

Nos intervalos (0,1) e (1,2) é contínua e não tem zeros, portanto  tem o mesmo sinal em todo 

o intervalo. Esse sinal pode ser determinado por um valor de teste adequadamente escolhido.

Assim, como >0, segue que  para todo x  do intervalo [0,1].

Analogamente, como <0, então  para todo x  do intervalo [1, 2 ].

Este estudo pode ser visto no gráfico da função nesse intervalo.

Gráfico 1

Então para calcular a área da região pedida deve-se dividir o intervalo [0,2] em dois intervalos: [0,1], 

no qual  e [1,2], no qual . Assim,

Aplicando o teorema Fundamental do Cálculo obtém-se o seguinte:
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Dessa forma, conclui-se que a alternativa correta é a D, excluindo-se as demais alternativas.

Esta questão é de grau médio de dificuldade, uma vez que é necessário encontrar os zeros da função 
para reconhecer a região cuja área deve ser determinada.
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QUESTÃO 18

Duas grandezas x e y são ditas comensuráveis se existe um número racional q tal que a medida de 
x é igual a q vezes a medida de y.

Com base nesse conceito, são grandezas comensuráveis:

A. a aresta de um cubo de volume V e a aresta de um cubo de volume 2V.

B. a área e o perímetro de um círculo, quando o raio é um número racional.

C. a área e o diâmetro de um círculo, quando o raio é um número racional.

D. o comprimento e o diâmetro de uma circunferência.

E. a diagonal e o lado de um quadrado.

Gabarito: alternativa B

Autoria: Maria Beatriz Menezes Castilhos

COMENTÁRIO:

O conceito de comensurabilidade é fundamental para a construção dos números reais, em especial, 
para a teoria de Dedekind1. É explorado por autores de livros de Análise Matemática, relacionando-o 
a conteúdos de geometria e proporcionando atividades de aplicação para o estudante, como forma de 
introdução ao desenvolvimento histórico e formal do conteúdo.

Segundo Ávila (2005), a descoberta de grandezas incomensuráveis foi feita pelos pitagóricos e 
representou um momento de crise na Matemática. Isso porque, a partir de relações numéricas entre 
grandezas, Pitágoras2 esperava que a razão de dois segmentos de reta pudesse sempre ser expressa 

1  Matemático alemão, Julius Richard Dedekind nasceu a 6 de outubro de 1831, em Braunschweig, e fa-
leceu a 12 de fevereiro de 1916 na mesma localidade. Seus trabalhos sobre números irracionais conduziram a 
desenvolvimentos importantes em teoria dos números. Adepto das concepções de Cantor a respeito do infinito, 
sua análise sobre a natureza do número, sobre a indução matemática e as definições de conjunto finito e infinito 
foram contribuições de importância maior.

2  Da vida de Pitágoras quase nada pode ser afirmado com certeza, já que ele foi objeto de uma série de 
relatos tardios e fantasiosos, como os referentes a viagens e contatos com as culturas orientais. Parece certo, 
contudo, que o filósofo tenha nascido em 580 a.C. na cidade de Samos. Fundou uma escola mística e filosófica 
em Crotona (colônias gregas na península itálica), cujos princípios foram determinantes para a evolução geral da 
matemática e da filosofia ocidental sendo os principais temas a harmonia matemática, a doutrina dos números 
e o dualismo cósmico essencial. Acredita-se que Pitágoras tenha sido casado com a física e matemática grega 

http://pt.wikipedia.org/wiki/580_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Samos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crotona
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
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como a razão de dois números naturais, intuindo daí que o número (natural) fosse a essência de toda a 
Natureza. Essa importância dada ao número natural levou os gregos a inventarem um modo de falar em 
igualdade de razões, mesmo no caso de grandezas incomensuráveis, criando a Teoria das Proporções, 
utilizando apenas números inteiros positivos, exposta no Livro V dos Elementos de Euclides e atribuída 
a Eudoxo3. Tal teoria atrasou por mais de mil anos o desenvolvimento da Aritmética e da Álgebra, pois 
subordinou essas disciplinas aos estudos da Geometria.

Ávila (2005) ainda acrescenta que:

Foi somente a partir do início do século XIII que a “matemática numérica” começa a 
chegar à Europa, vinda da Índia e da China por intermédio dos árabes. Três séculos mais 
tarde, a Álgebra começa a se desenvolver, sobretudo na Itália, preparando o terreno para 
todo o desenvolvimento da Geometria Analítica e do Cálculo no século XVII.

Para a escolha da alternativa correta desta questão, cada uma das alternativas será analisada, a 

fim de classificá-la como verdadeira ou falsa.

A alternativa (A) é falsa.

Chamando de a a medida da aresta do cubo de volume V e de b a medida da aresta do cubo de 

volume 2V, temos as seguintes relações:  e . 

Portanto, , o que significa que . Usando-se o mesmo argumento que 

Lima (1982, p. 62) para mostrar que não existe número racional cujo quadrado é 2, prova-se que não 

existe número racional cujo cubo é 2, concluindo-se, assim, que  é um número irracional. Logo, 
a aresta do cubo de volume V e a aresta do cubo de volume 2V não são grandezas comensuráveis. 

A alternativa (B) é verdadeira.

Chamando de r a medida do raio ( ), de A a medida da área e de P a medida do perímetro do 

círculo, temos as seguintes relações:  e . Portanto, , o que significa 

que . Como  e  é um corpo, temos que . Logo, a área e o perímetro de um 

círculo, quando o raio é um número racional, são grandezas comensuráveis.

A alternativa (C) é falsa.

Chamando de r a medida do raio ( ), de A a medida da área e de d a medida do diâmetro do 

círculo, temos as seguintes relações:  e . Portanto, , o que significa 

que . Como  e  é um corpo, tem-se que . Ainda, por ð  ser irracional, con-

forme Lima (1982), o produto , de um irracional por um racional, é um número irracional. Logo, a 

área e o diâmetro de um círculo, quando o raio é um número racional, não são grandezas comensuráveis. 

Theano, que foi sua aluna. Supõe-se que ela e as duas filhas tenham assumido a escola pitagórica após a morte 
do marido, provavelmente em 496 a.C. ou 497 a.C., em Metaponto.

3  Eudoxo, astrônomo e matemático grego, nasceu em Cnidos, atual Turquia, em 400 a.C. e morreu em 350 
a.C. Estudou matemática com Arquites, filosofia na escola de Platão em Atenas e astronomia em Heliópolis. Foi 
o primeiro a dar uma explicação sistemática dos movimentos do Sol, da Lua e dos planetas: para isso, construiu 
um modelo de 27 esferas concêntricas no qual a esfera exterior correspondia às estrelas como pontos fixos no 
céu e, no centro, a esfera Terra. Ainda dividiu a esfera celeste em graus de longitude e latitude. Em matemática, 
se atribui a Eudoxo a teoria da proporção e a elaboração de um método de calcular áreas de regiões delimitadas 
por curvas, o Método da Exaustão.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Theano
http://pt.wikipedia.org/wiki/496_a.C.
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=497_a.C.&action=edit&redlink=1
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A alternativa (D) é falsa.

Chamando de r a medida do raio, de C a medida do comprimento e de d a medida do diâmetro da 

circunferência, temos as seguintes relações:  e . Portanto, , o que 

significa que . Como  é irracional, o comprimento e o diâmetro de uma circunferência não 

são grandezas comensuráveis.

A alternativa (E) é falsa.

Chamando de d a medida da diagonal e de L a medida do lado do quadrado, tem-se a seguinte 

relação:  e . Como  é irracional, a diagonal e o lado de um quadrado não são 

grandezas comensuráveis.

O nível de dificuldade desta questão é médio, uma vez que, embora as alternativas tratem de temas 
elementares da geometria, pode ser necessário verificar todas para se chegar à solução. Além disso, 
nem todos os cursos de análise matemática trabalham com o conceito de comensurabilidade.
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QUESTÃO 19

Sob certas condições, o número de colônias de bactérias,  horas após ser preparada a cultura, é 
dado pela função

. .

O tempo mínimo necessário para esse número ultrapassar 6 colônias é de 

A. 1 hora.

B. 2 horas.

C. 3 horas.

D. 4 horas.

E. 5 horas.

Gabarito: alternativa A (conforme gabarito oficial)

Autoria: Marilene Jacintho Müller

COMENTÁRIO:

A questão envolve conhecimentos sobre funções, resolução de equações e inequações polinomiais do 
2º grau e equações exponenciais, bem como aplicações de propriedades das potências. Tais conteúdos 
podem ser encontrados em livros de Ensino Fundamental e Médio e de Cálculo Diferencial e Integral.

Para resolver a questão deve-se considerar x >6. Daí, x >6 e x

>6. Fazendo a substituição , tem-se >6 e . Considerando a 

equação  cujas raízes são y=3 e y=-1, conclui-se que a desigualdade  

se verifica para y<-1 ou y>3. Portanto, como  (positivo), tem-se y= , o que leva a .

Dessa forma, embora o gabarito oficial considere correta a alternativa A, o tempo mínimo necessário 
para esse número ultrapassar 6 colônias é superior a 1 hora, opção que não consta entre as possíveis 
respostas do problema.
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Caso a solução encontrada estivesse entre as alternativas apresentadas, esta questão poderia ser 
considerada de nível fácil, uma vez que, além da leitura e interpretação inicial, é necessária apenas a 
utilização de conteúdos de Matemática Básica para resolvê-la.
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QUESTÃO 20

Considerando a, b e c pertencentes ao conjunto dos números naturais e representando por a | b a 
relação “a divide b”, analise as proposições abaixo. 

I. Se a | (b + c), então a | b ou a | c.

II. Se a | bc e mdc(a,b) = 1, então a | c.

III. Se a não é primo e a | bc, então a | b ou a | c. 

IV. Se a|b e mdc(b,c) = 1, então mdc(a,c) = 1.

É correto apenas o que se afirma em

A.  I.

B.  II.

C.  I e III.

D.  II e IV.

E. III e IV.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Neda da Silva Gonçalves e Thaísa Jacintho Müller

COMENTÁRIO:

O trabalho com números naturais e inteiros é desenvolvido em todos os cursos de Matemática, tanto 
na Licenciatura como no Bacharelado. A relação de divisibilidade apresenta-se, então, como um tópico 
extremamente importante na Teoria dos Números, que pode ser encontrada em livros como Santos 
(1998), Milies e Coelho (2006).

Na presente questão, observa-se que:

• a primeira afirmação é falsa. Por exemplo, sabe-se que 6 | 8+4 mas 6  8 e 6  4;

• a segunda afirmação é verdadeira, pois: se a | bc, então existe um inteiro x tal que ax = 
bc e como mdc(a, b)=1, é possível afirmar, de acordo com o teorema de Bèzout (MILIES; 
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COELHO, 2006, p. 65) que existem inteiros r e s tais que ar + bs = 1. Multiplicando esta 
última igualdade por c, chega-se a acr + bcs = c. Fazendo a substituição de bc por ax, 
segue que acr+axs =c, isto é, c = a (cr + xs) e portanto a | c;

• a terceira afirmação é falsa, visto que 6 | 3 x 8, porém 6  8 e 6  3;

• a quarta afirmação é verdadeira. De fato, se mdc(a, c) = d então d | a e d | c. Por outro 
lado, se d | a então d | b, pois por hipótese a | b. Portanto, considerando que d | c e 
d | b, é necessário que d seja igual a 1, visto que mdc(b, c) =1, também por hipótese. 
Assim, mdc(a, c)=1.

Tem-se então a segunda e a terceira afirmações verdadeiras.

Esta questão pode ser considerada com nível médio de dificuldade, pois a relação de divisibilidade 
inclui muitos conteúdos na Teoria dos Números, os quais devem estar bem sistematizados para a re-
solução imediata.
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QUESTÃO 21

Os analistas financeiros de uma empresa chegaram a um modelo matemático que permite calcular a ar-

recadação mensal da empresa ao longo de 24 meses, por meio da função  

em que  é o tempo, em meses, e a arrecadação  é dada em milhões de reais.

A arrecadação da empresa começou a decrescer e depois retomou o crescimento, respectivamente, 
a partir dos meses:

A.  e 
B.  e 
C.  e 
D.  e 
E.  e 

Gabarito: alternativa D

Autoria: Cármen Regina Jardim de Azambuja e Marilene Jacintho Müller

COMENTÁRIO:

Na bibliografia de Cálculo Diferencial e Integral, encontra-se a definição de ponto crítico: “Um ponto 
c do domínio de uma função é chamado de ponto crítico da se  ou não existe.”

Além disso, o crescimento e o decrescimento de uma função podem ser verificados através do sinal 
de sua derivada, conforme o teorema: 

“Seja f uma função contínua em um intervalo [a,b] e diferençável no intervalo aberto (a,b).

a) Se  para todo valor de x  em (a,b), então é crescente em [a,b].

b) Se  para todo valor de x  em (a,b), então é decrescente em [a,b].

c) Se  para todo valor de x  em (a,b), então é constante em [a,b].”

A função dada é polinomial, contínua e derivável para todo , logo satisfaz as condições do teorema.

A derivada de A(x) é .
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Por outro lado, =0 quando =0, isto é, quando  ou . Encontrados os 

pontos críticos da função, estuda-se o seu crescimento ou decrescimento nos intervalos [0,9], [9,13] e [13,15].

Vale lembrar que se é uma função contínua em  e , , então  tem 

sinal constante neste intervalo .

Analisando o sinal da derivada no intervalo (0,9) através de um valor de teste, escolhido dentro do 

intervalo, por exemplo , como , conclui-se que f é crescente em [0,9].

Analisando o sinal no intervalo (9,13), como , f é decrescente no intervalo [9,13].

Analisando o sinal no intervalo (13,24), como , f é crescente no intervalo [13,15].

Então a arrecadação da empresa começou a decrescer a partir 9º do mês, e retornou o crescimento 
a partir do mês 13, o que leva à resposta D, eliminando as demais alternativas.

Esta questão é de grau médio de dificuldade, pois, inicialmente, requer interpretar o enunciado para 
após buscar conceitos e teoremas relativos ao estudo do comportamento de funções para resolvê-la.

REFERÊNCIAS 
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QUESTÃO 22

Considere u(x,y) = f(x–4y) + g(x+ 4y), em que f e g são funções reais quaisquer, deriváveis até a 
segunda ordem, com uxx  0, para todo x e y. Nesse caso, é igual a:

A. –16

B. –8

C. 0

D. 8 

E. 16

Gabarito: alternativa E

Autoria: Luiz Eduardo Ourique e Augusto Vieira Cardona

COMENTÁRIO:

Sejam r = x – 4y e s = x + 4y. Então u(x,y) = f(r(x,y))) + g(s(x,y)), onde f e g são funções reais derivá-
veis até segunda ordem. Uma vez que f e g são funções de uma variável, usamos a notação  para 
denotar a derivada de primeira ordem de f.

Calculando as derivadas parciais de u em relação a x, de primeira e segunda ordem, obtêm-se: 

ux(x,y)= rx + sx= + , e uxx(x,y)= rx + sx =  + ,  
pois rx = sx =1.

Analogamente, calculando as derivadas parciais de u, de primeira e segunda ordem, em relação a 
y, obtém-se: 

uy(x,y)= ry + sy = (–4)  + 4 , pois ry = –4 e sy = 4, e uyy(x,y)= (–4) ry + 4

sy = 16(  + ) = 16uxx. 

Assim, o cálculo direto mostra que  é igual a 16 .

A questão proposta é uma aplicação da regra da cadeia para o cálculo de derivadas parciais de 
funções de várias variáveis. Nos livros de cálculo de autores como Stewart (2001), Larson (1994) e 
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Thomas (2003), a regra da cadeia e suas aplicações são apresentadas, para funções de duas e três 
variáveis e suas composições. A função u(x,y) dada é também um caso particular de solução da equação 
da onda. Visto que a função u é a composição de f e g com funções lineares, e essa regra é bastante 
utilizada nas aplicações mais usuais das funções de várias variáveis, pode-se considerar que o nível 
de dificuldade desta questão é fácil, sendo possível obter a solução por um cálculo direto. 
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QUESTÃO 23

Catedral Metropolitana de Brasília
A construção da Catedral, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, teve início em 12 de agosto de 1958, 

em plena construção da nova capital. Em 1959, mesmo antes da inauguração de Brasília (1960), a sua 
forma estrutural (pilares de concreto armado, na forma de um hiperboloide de revolução) já estava pronta. 
O fechamento lateral entre os pilares só ocorreu em 1967, pouco antes de sua consagração, em 12 de 
outubro do mesmo ano, ocasião em que recebeu a imagem de Nossa Senhora Aparecida. De 1969 a 
1970, o complexo foi concluído com o espelho d’água ao redor da Catedral, o batistério e o campanário.

PORTO, C. E. Um estudo comparativo da forma estrutural de dois monumentos  
religiosos em Brasília: A Catedral e o Estupa Tibetano. Disponível em:  

<www.skyscraperlife.com/arquitetura-e-discussoes-urbanas/22122- 
obras-de-oscar-niemeyer.html>. Acesso em 30 ago. 2011.

Figura I - Catedral Metropolitana de Brasília

Nesse contexto, considere na figura abaixo os elementos principais da hipérbole associada aos 
arcos hiperbólicos da Catedral Metropolitana de Brasília.
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Figura II – Corte esquemático da Catedral, representando os arcos hiperbólicos. 
 (NIEMEYER, 1958, p. 14).

Supondo que o eixo real (ou eixo transverso) da hipérbole na figura II mede 30 m e que a distância 
focal mede 50 m, analise as seguintes asserções.

Se  é o foco da hipérbole, então a diretriz associada a ela é a reta .

PORQUE

A equação reduzida dessa hipérbole é 

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa A

Autoria: Tânia Cristina Baptista Cabral

COMENTÁRIO:

Para resolver esta questão é necessário saber definições e conceitos pertinentes ao estudo de cô-
nicas, curvas planas obtidas de intersecções de cone circular de duas folhas por um plano. No caso em 
questão, os conceitos e as definições dizem respeito ao conhecimento advindo do estudo da hipérbole, 
cuja equação é dada na forma reduzida. Esses estudos são apoiados por textos de geometria analítica, 
ou que abordem esse tema, usados como referências nos cursos de Licenciatura em Matemática e de 
Bacharelado em Matemática conforme constam na bibliografia aqui sugerida. 
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Para tratar o problema, é preciso que se admita uma definição de hipérbole, tal como o lugar geomé-
trico dos pontos P de um plano cujo módulo da diferença das distâncias a dois pontos fixos do mesmo 
plano, denominados focos, é constante. Daí segue a necessidade de nos estudos serem observados 
os elementos geométricos que constituem a hipérbole. São introduzidos então os pontos fixos como 
os focos, o segmento focal, a distância focal, o ponto médio do segmento focal denotado centro da 
hipérbole, os vértices como as intersecções da hipérbole com a reta que passa pelos focos, o eixo 
transverso ou real, o eixo não transverso ou imaginário, as diretrizes, as assíntotas e a excentricidade. 

Alguns desses elementos são indicados na figura II. Tendo essa figura como referência, no proble-

ma é suposto que o eixo real mede 30 cm, portanto  decorrendo que  e . É 

suposto ainda que a distância focal mede 50 cm, logo , decorrendo que  e . 

Consideradas essas informações, as proposições podem receber esses dados. 

Consideremos a segunda asserção,  (1). A equação da hipérbole pode ser construída 

a partir do fato de que , tendo como referência a forma reduzida  indicando 

que b é o semieixo não transverso, a é o eixo real e estar a hipérbole centrada na origem. É preciso 

lembrar que esta equação é deduzida do fato que a hipérbole é formada pelos pontos P cuja diferença 

entre as distâncias aos pontos ditos focos é uma constante positiva. Então, 

. Logo a equação (1) é verdadeira.

A primeira afirmativa diz que se , então a diretriz a ela associada é . O 

foco dado indica que o eixo real está sobreposto ao eixo dos x tal como ilustra a figura II, cuja equação 

verificou-se ser verdadeira. Sabe-se dos estudos das cônicas que a diretriz correspondente ao foco é 

a reta perpendicular à reta focal à distância  do centro; M é a coordenada do ponto de interse-

ção das retas e e é a excentricidade que pode ser definida como a razão entre a distância de um ponto 

P da hipérbole a um dos focos pela distância de P à reta diretriz mais próxima do foco em questão, 

. Tem-se também que a excentricidade pode ser calculada como  sendo estritamente 

maior que 1. Logo,  determina que , resultando o valor do ponto de intersecção da 

reta diretriz com o eixo real como . Estando o foco posicionado à esquerda da origem, a equação 

da reta diretriz é  ou . Logo a primeira proposição é verdadeira.

Os comentários até aqui eliminam as respostas C, D e E. Para decidir entre os itens A e B, é preciso 
compreender que a equação dada informa que a hipérbole é centrada na origem e que os tamanhos dos 
semieixos estão em acordo com os dados sobre a reta diretriz e o foco. Assim, a segunda afirmação 
pode ser tomada como uma justificativa correta da primeira. 

A questão aqui comentada destaca a importância do conhecimento tratado como ferramenta na 
elaboração de soluções a problemas que, como modelos, aproximem-se da realidade. Como o próprio 
problema mostra, a concepção de uma catedral pode ser idealizada a partir do esboço da hipérbole. 
Além dessa aplicação na arquitetura, há trabalhos que mostram como estudo da hipérbole pode ser 
usado em métodos de localização em navegação e na descrição de trajetória de partículas.
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O grau de dificuldade da questão é simples, dado que o conhecimento em nível elementar de gra-
duação requerido permite decidir entre as alternativas qual é a correta. 

REFERÊNCIAS

BALDIN, Y. Y; FURUYA, Y. K. S. Geometria Analítica para todos e Atividades com Octave e GeoGebra. São 
Carlos: EdUFSCar, 2011.

STEWART, J. Cálculo: volume II. São Paulo: Cengage Learning, 2013.



COMENTADO MATEMÁTICA
2011

56

QUESTÃO 24

Um instrumento de desenho é constituído de três hastes rígidas AB, AC e BD, articuladas no ponto 
A, mas fixas em B. A figura a seguir é um esquema desse instrumento, em que as hastes foram subs-
tituídas por segmentos de reta.

Na extremidade C, foi colocado um grafite que permite desenhar, sobre uma folha de papel, uma 
curva γ ao se girar AC em torno de A, mantendo-se fixos AB e BD, que são lados do ângulo α.

Nessa situação, qualquer que seja o ângulo agudo α, a curva γ interceptará a semirreta de origem 
B e que passa por D em

A. (A) dois pontos E e F distintos, e os triângulos BAE e BAF são congruentes.
B. (B) dois pontos E e F distintos, e os triângulos BAE e BAF são semelhantes, mas não congruentes.

C. (C) um único ponto se, e somente se, .

D. (D) um único ponto se, e somente se, .

E. (E) nenhum ponto se, e somente se, .

Gabarito: alternativa E

Autoria: Augusto Vieira Cardona e Cíntia Rodrigues de Araújo Peixoto

COMENTÁRIO:

Para analisar a questão, inicialmente, devem-se conhecer conceitos geométricos, tais como seg-
mentos e ângulos congruentes, semirreta, triângulos, relações trigonométricas num triângulo retângulo, 
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congruência e semelhança de triângulos. Esses conceitos podem ser encontrados em livros como 
Barbosa (2000). No entanto, para facilitar o entendimento da resolução desta questão, alguns desses 
conceitos serão apresentados ao longo do desenvolvimento da mesma.

Quanto às alternativas (A) e (B), a curva γ poderia cortar a semirreta em dois, um ou nenhum ponto. 
Considerando que ele corte a semirreta em dois pontos, pode-se argumentar: dois triângulos são ditos 
congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo 
que lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. Dois triângulos são ditos semelhantes se for 
possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices de modo que ângulos corres-
pondentes sejam congruentes e lados correspondentes sejam proporcionais. Portanto, os triângulos 
BAE e BAF não são congruentes nem semelhantes, pois os ângulos BÂE e BÂF não são congruentes, 
como vemos na Figura 1. Logo, as alternativas (A) e (B) são falsas.

Figura 1

Nesta questão é dada uma figura-esquema do instrumento, onde as hastes foram substituídas por 
segmentos de reta. No entanto, a pergunta é feita em relação à intersecção da curva γ com a semirreta 
de origem B e que passa por D. Esse é um ponto essencial ao problema.

Quanto às alternativas (C), (D) e (E), deve-se considerar que, caso a curva γ tangencie a reta , 

exatamente, no ponto C, o triângulo resultante ABC será retângulo e, portanto, . Neste 

caso, se , então a curva γ não cortará a reta  e, se , então a curva 

γ cortará a reta  em dois pontos. No entanto, o problema se refere à semirreta , o que altera 
sensivelmente a interpretação dessas alternativas, conforme se observa nos exemplos desenhados e 
comentados a seguir.

Figura 2

Conforme a Figura 2, em que E é o ponto de intersecção da extremidade C da haste com a semirreta 

, tem-se que  garante a intersecção da curva γ com a semirreta  em um único 
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ponto, mas pode-se ter a intersecção em um único ponto, também, quando  (Figura 3), 

ou seja, as alternativas (C) e (D) são falsas.

Figura 3

Dessa forma, a alternativa correta é a (E), pois não ocorrerá uma intersecção da curva γ com a 

semirreta  se, e somente se,  (Figura 4).

Figura 4

Este problema é de um nível de dificuldade médio, pois embora trabalhe com conceitos básicos 
de Geometria e Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo, pode induzir o estudante ao erro, 
considerando a alternativa (C) como correta, ao não se perceber que se considera a intersecção da 

curva γ com a semirreta .

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 25

Considere F: IR3→IR uma função diferenciável e suponha que F(x, y, z) = 0 define implicitamente 
funções não nulas e diferenciáveis z = f(x, y), y = g(x, z) e x = h(y, z).

Nessa situação, analise as afirmações abaixo.

I. 

II. Se , então

 

III. 

É correto o que se afirma em

A. II, apenas.

B. III, apenas.

C. I e II, apenas.

D. I e III, apenas.

E. I, II e III.

Gabarito: alternativa C

Autoria: Liara Aparecida dos Santos Leal

COMENTÁRIO:

Analisando a veracidade das proposições I, II e III:

A proposição I é verdadeira, pois sendo z definida como função diferenciável das variáveis x e y, sua 
derivada parcial com relação à variável x é definida por:
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A proposição II também é verdadeira, pois usando o Teorema para Diferenciação Implícita conforme 
apresentado em Thomas (2012, p. 242), aplicado à função diferenciável F com F(x, y, z) = 0, e consi-
derando a variável z = f(x, y) definida implicitamente como função de x e y, tem-se que, para todo par 
(x, y) no domínio de f,

F(x, y, z) = F(x, y, f(x, y)) = 0

Assumindo que F e f sejam funções diferenciáveis e usando a Regra da Cadeia apresentada em Thomas 
(2012, p. 239) para diferenciar a equação F(x, y, z) = 0, com relação à variável independente x, tem-se:

 =  

Portanto, 

.

Obs.: , pois y é considerado constante ao diferenciar em relação a x.

Supondo , é possível resolver a equação para a derivada parcial de z em relação à 
x, obtendo-se:

A proposição III é falsa, pois, pelo Teorema da Diferenciação Implícita aplicado às demais 
funções y = g(x, z) e x = h(y, z), tem-se:

 e 

Portanto, 

O nível de dificuldade desta questão é considerado médio, uma vez que é necessário ter conheci-
mentos de importantes teoremas na teoria de funções de várias variáveis que, em geral, são estudados 
através de aplicações práticas.

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO DISCURSIVA 3

Em um prédio de 8 andares, 5 pessoas aguardam o elevador no andar térreo. Considere que elas 
entrarão no elevador e sairão, de maneira aleatória, nos andares de 1 a 8.

Com base nessa situação, faça o que se pede nos itens a seguir, apresentando o procedimento de 
cálculo utilizado na sua resolução.

A. Calcule a probabilidade de essas pessoas descerem em andares diferentes.

B. Calcule a probabilidade de duas ou mais pessoas descerem em um mesmo andar.

Autoria: Bárbara Patricia O. Pasini e Cecilia de Fátima Queiroz Rokembach

COMENTÁRIO:

Inicialmente apresentam-se as definições básicas necessárias aos cálculos para a solução do que 
é pedido em cada uma das alternativas.

DEFINIÇÕES:

Segundo Walpole et al. (2009), um Experimento é qualquer processo que permite ao pesquisador 
fazer observações que gere um conjunto de dados.

“O conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento estatístico é chamado de espaço 
amostral para o experimento” (NAVIDI, 2012, p. 68). Para o mesmo autor, evento é definido como um 
subconjunto de um espaço amostral.

O teorema do evento complementar apresentado por Morettin (2009) informa que o cálculo da Pro-
babilidade do evento complementar de A é obtido por meio da expressão:

Navidi (2012) afirma que se dois eventos A e B são independentes, então: 

Esse resultado pode ser estendido para qualquer número de eventos, lembra o autor. Assim, para, 
por exemplo, cinco eventos independentes, A, B, C, D e E, vale a seguinte igualdade:
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P(A ∩ B ∩ C ∩ D ∩ E) = P(A). P(B). P(C). P(D). P(E)

Conforme Julianelli et al. (2009, p. 35), “Dado um conjunto de n elementos, e sendo p um número 
inteiro e positivo tal que p ≤ n, chama-se arranjo simples dos n elementos dados, agrupados p a p, a 
qualquer sequência de p elementos distintos, formada com elementos do conjunto”. O número de ar-
ranjos é dado pela seguinte fórmula:

Supondo que um evento A possa acontecer de k maneiras diferentes, em um total de N modos 
possíveis, igualmente prováveis, a probabilidade de ocorrência do evento é definida, por Julianelli et al. 
(2009), como sendo:

Segue-se, agora, com o desenvolvimento dos itens solicitados na questão:

A. Calcule a probabilidade de essas pessoas descerem em andares diferentes.
Apresentam-se dois tipos de resolução para este item, uma usando conceitos de análise combinatória 

e a outra, a independência de eventos.

Solução I:
O cálculo de k (número de maneiras possíveis das cinco pessoas descerem em andares diferentes) 

é dado por: 

Assim, as cinco pessoas podem descer em andares diferentes de 6.720 maneiras, considerando 
os andares de 1 a 8.

Esse valor também pode ser obtido por meio do princípio multiplicativo, também chamado de 
princípio fundamental da contagem: se alguma escolha pode ser feita de M diferentes maneiras e 
alguma escolha subsequente pode ser feita de N maneiras diferentes, então há M x N maneiras pelas 
quais essas escolhas podem ser feitas sucessivamente. Esse princípio pode ser estendido quando 
forem realizadas n escolhas sucessivas (JULIANELLI et al., 2009).

Assim, aplicando o princípio multiplicativo, tem-se 8 x 7 x 6 x 5 x 4 = 6720 maneiras diferentes de 
escolhas em que as cinco pessoas saem do elevador em andares diferentes.

Por outro lado, cada uma das cinco pessoas podem descer de oito formas diferentes nos andares, 
então o cálculo do N (número total de possíveis maneiras das cinco pessoas descerem do elevador 
nos andares de 1 a 8) é dado por:
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N= 8x8x8x8x8= (8)5 = 32.768, isto é, o número de elementos do espaço amostral.

Desse modo, a probabilidade de as cinco pessoas descerem em andares diferentes é:

.

Solução II:
Outra maneira para o cálculo da probabilidade pode ser usando eventos independentes. 

Assumindo que as pessoas escolhem os andares independentemente, cada pessoa escolhe um dos 
oito andares, e a probabilidade de escolha é  para cada uma.

Então, como são cinco pessoas a escolher independentemente, tem-se: 

que representa a probabilidade de exatamente uma pessoa descer em algum andar.

Pela definição de arranjo, conforme calculado na solução I, as pessoas podem descer de 6.720 maneiras.

Assim, tem-se que a probabilidade de as cinco pessoas descerem em andares diferentes é:

Destaca-se que o número 6.720 representa o número de elementos do evento de interesse e 32.768 
é o número de elementos do espaço amostral (conjunto de todas as possibilidades).

B. Calcule a probabilidade de duas ou mais pessoas descerem em um mesmo andar.
Como o evento de duas ou mais (das cinco) pessoas descerem em um mesmo andar é o comple-

mentar do evento analisado anteriormente, em que as cinco pessoas descem em andares diferentes, 
então, pode-se afirmar que:

=
 

O nível de dificuldade desta questão é fácil, uma vez que são exigidos conhecimentos básicos da 
teoria das probabilidades ou da maneira de combinar grupos. Também as soluções podem ser encon-
tradas de maneiras diferentes.
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QUESTÃO DISCURSIVA 4

Considere a sequência numérica definida por

Use o princípio de indução finita e mostre que , para todo número natural  e para 

, seguindo os passos indicados nos itens a seguir:

A. escreva a hipótese e a tese da propriedade a ser demonstrada; (valor: 1,0 ponto)

B. mostre que , para todo ; (valor: 1,0 ponto)

C. prove que , para todo ; (valor: 3,0 pontos)

D. mostre que ; (valor: 3,0 pontos)

E. suponha que  e prove que ; (valor: 1,0 ponto)

F. conclua a prova por indução. (valor: 2,0 pontos)

Autoria: Maria Beatriz Menezes Castilhos
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COMENTÁRIO:

A presente questão aborda o princípio da indução finita aplicado a uma sequência definida por recorrência. 

O Princípio da Indução trata-se do terceiro axioma de Peano4, e uma demonstração na qual ele é 
empregado chama-se demonstração por indução. Ele pode ser enunciado da seguinte maneira:

Seja P uma propriedade referente a números naturais. Se 1 gozar da propriedade P e se, 
do fato de um número natural n gozar de P puder-se concluir que n+1 goza da propriedade 
P, então todos os números naturais gozam dessa propriedade.

Os três axiomas de Peano fundamentam toda a teoria dos números naturais. Segundo Lima (1982), o 
Princípio da Indução é muito útil para demonstrar proposições que se referem a inteiros e está implícito 
em todos os argumentos em que se diz “e assim por diante”, “e assim sucessivamente”, etc.

Também com base nesse princípio, é possível definir objetos indutivamente ou por recorrência, o 
que foi feito na sequência apresentada nesta questão. Tal sequência é do tipo em que o termo geral é 
definido por uma função de um ou mais de seus termos precedentes, diferentemente de sequências 
que são definidas por funções reais de um subconjunto infinito dos números naturais (ÁVILA, 2006).

Segue o desenvolvimento da solução, conforme indicado na questão:

A. Saber identificar a hipótese e a tese é o primeiro passo para a compreensão de uma sentença mate-

mática. A definição de ambas permite estabelecer estratégias para desenvolver uma demonstração. 

Hipótese é aquilo que se vai considerar verdadeiro na sentença e tese é aquilo que se deve provar.

Nesta questão tem-se:

Hipótese:  é a sequência definida por

 onde  ou .

Tese: para todo .

B. Para mostrar que , basta observar que o denominador  é positivo para 

qualquer valor de  e, como , o numerador  também é positivo.

4  Nascido em Cuneo, atual Itália, em 1858, e falecido em Turín, em 1932, o matemático italiano Giuseppe 
Peano estudou na Universidade de Turín, cidade em que sua família se havia mudado em 1870. Suas contribuições 
mais recordadas são as referentes à axiomática da matemática. A esse respeito cabe destacar seus axiomas sobre 
o conjunto dos números naturais ou sobre a estrutura de um espaço vetorial, assim como a definição do conceito 
de aplicação linear. Interessado no uso da lógica mais como meio de exposição da matemática do que como 
seu fundamento (ao estilo de Frege ou Russell), desenvolveu uma sintaxe muitos de cujos símbolos (como os de 
pertinência, união ou intersecção) são hoje em dia empregados de forma universal. Em seu constante empenho 
de expulsar a antiguidade do âmbito das definições e dos teoremas matemáticos, teve por costume denunciar 
as incorreções presentes na obra tanto de seus predecessores como de seus contemporâneos; converteu-se, 
assim, em um especialista do contraexemplo, o mais famoso dos quais foi a redefinição do conceito de curva 
anteriormente proposto por Camille Jordan.
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C. Como , mostrar que  equivale a mostrar que 

. Ou ainda, equivale a mostrar que . E isso é 

verdade, pois  sempre que . Observando que, por hipótese, 

, conclui-se que , o que valida o fato de que  e, consequentemente, 

D. Por b), sabe-se que . Por c), sabe-se que . Como raiz quadrada é uma função cres-

cente, conclui-se que .

E. Tem-se que . Como se considera , então por c) e d), conclui-se que 

.

F. A propriedade a ser demonstrada é: , para todo número natural. Por hipótese (

), , então a propriedade vale quando . Se a propriedade é verdadeira, isto é, 

se , para algum valor , então, por e), , o que valida a propriedade 

para . Logo, pelo Princípio da Indução,  para todo .

Esta questão é considerada fácil, pois embora solicite uma demonstração por indução, conduz a 
prova com demonstrações parciais, que ajudam o aluno a chegar à solução. Além disso, o Princípio da 
Indução é um assunto muito presente, tanto nos cursos de Álgebra quanto nos de Análise Matemática.
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QUESTÃO DISCURSIVA 5

O Teorema do Valor Intermediário é uma proposição muito importante da análise matemática, com 
inúmeras aplicações teóricas e práticas. Uma demonstração analítica desse teorema foi feita pelo ma-
temático Bernard Bolzano [1781-1848]. Nesse contexto, faça o que se pede nos itens a seguir:

A. enuncie o Teorema do Valor Intermediário para funções reais de uma variável real; (valor: 2,0 pontos)

B. resolva a seguinte situação-problema: 
O vencedor da corrida de São Silvestre – 2010 foi o brasileiro Mailson Gomes dos Santos, que 
fez o percurso de 15 km em 44 min e 7 seg. Prove que, em pelo menos dois momentos distintos 
da corrida, a velocidade instantânea de Mailson era de 5 metros por segundo. (valor: 4,0 pontos)

C. descreva uma situação real que pode ser modelada por meio de uma função contínua f, definida 

em um intervalo [a, b], relacionando duas grandezas x e y, tal que existe  com  

para todo , . Justifique sua resposta. (valor: 4,0 pontos)

Autoria: Liara Aparecida dos Santos Leal

COMENTÁRIO:

As funções contínuas possuem inúmeras propriedades importantes. A presente questão aborda 
uma dessas propriedades – conhecida por Teorema do Valor Intermediário. Esse teorema tem uma 
visualização geométrica muito evidente. Em linguagem corrente, ele afirma que o gráfico de uma função 
contínua definida num intervalo fechado, ao passar de um lado a outro do eixo dos x, necessariamente 
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tem de cortar esse eixo. Até o final do século XVIII, esse resultado foi aceito como evidente, sem que 
ninguém pensasse em demonstrá-lo, uma atitude muito de acordo com o espírito da época. Foi Bolzano5 
o primeiro matemático a fazer uma tentativa séria de demonstrar esse teorema, de maneira puramente 
analítica, num trabalho publicado em 1817, que seria mais tarde considerado como um dos marcos do 
início do rigor na análise das primeiras décadas do século XIX (ÁVILA, 2006). 

Segue o desenvolvimento da solução, conforme indicado na questão:

A. Teorema do Valor Intermediário6: Se a função real f: [a, b] → IR é contínua, então, para todo k 

satisfazendo , existe  tal que f(c) = k. 

B. O tempo, em segundos, do corredor foi igual a (44 x 60) + 7 = 2647 segundos.
A velocidade média desse corredor foi de 15000/2647 = 5,67 m/s. Admitindo-se que a fun-
ção que modela a velocidade do corredor está definida no intervalo [0, 2647], é uma função 
contínua nesse intervalo e que v(0) = v(2647) = 0, então existirá, pelo menos, um momento 

t0 da prova, com  em que a velocidade foi de 5,67 m/s. Considerando ago-

ra v = 5 m/s, observa-se que  e também  

Logo, com base no Teorema do Valor Intermediário, aplicado aos intervalos [0, t0] e [t0, 

2647], pode-se afirmar que existem pelo menos dois instantes  e ,  

tal que .

C. Exemplo: Problema de queda livre
Considere uma caixa no topo de um edifício de 100 m de altura. Ao cair dessa posição, supondo 
apenas a ação da força da gravidade, a altura da caixa em relação ao solo pode ser modelada por 
uma função contínua no intervalo de tempo [0, T], em que T é o tempo em que a caixa atinge o solo.

Seja H a altura da caixa em relação ao solo. Então, H(t) = , em que g é a aceleração 

da gravidade constante e . Tem-se que H(0) = 100 e H(T) = 0.

A função H é estritamente decrescente, portanto em qualquer instante tem-se que 

, para qualquer , com .

O padrão de resposta para o item c) desta questão, divulgado no gabarito oficial, indica que o exem-
plo solicitado pode ser: 

Qualquer situação-problema que seja modelada por uma função contínua em um intervalo 
[a, b] que seja estritamente crescente ou decrescente, ou uma função em que .

5  Bernard Bolzano nasceu e morreu em Praga, Tchecoslováquia, e, embora fosse padre, tinha ideias con-
trárias às da Igreja. Suas descobertas matemáticas foram muito pouco reconhecidas por seus contemporâneos. 
Em 1817 publicou o livro Rein Analytisches Beweis (Prova puramente analítica). Os estudos científicos de Bolzano 
foram muito avançados para o seu tempo, nos fundamentos de vários ramos da matemática, a saber, a teoria 
das funções, a lógica e a noção de cardinal. Depois de demonstrar o teorema do valor intermédio, deu o primeiro 
exemplo de uma função contínua não derivável sobre o conjunto dos números reais. Paradoxos do Infinito publi-
cada postumamente, em 1851, foi considerada sua obra mais notável.

6  Esta é a versão mais geral do Teorema do Valor Intermediário. No caso particular em que k=0, sendo f 
contínua em [a, b] e tendo f(a) e f(b) sinais contrários, o teorema afirma que existe pelo menos uma raiz de f no 
intervalo (a, b).
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No entanto, cabe observar que, para verificar as condições apresentadas no item c), a função não 
necessita ser estritamente crescente ou decrescente no intervalo (a, b). Basta que seja injetora em 
um subintervalo de (a, b) e tal que as imagens desse subintervalo sejam diferentes das imagens dos 
demais pontos de [a, b].

O exemplo ilustrado no gráfico a seguir descreve o peso de um recém-nascido nos 30 primeiros dias 
de vida. Ao nascer, o bebê tem um peso de 3 kg, perde 10% desse peso até o 5º dia, recuperando-o 
até o 15º dia, e, a partir daí, engorda até o final do primeiro mês.

Nesse caso, qualquer valor no subintervalo (15, 30) pode ser tomado como k. Por exemplo, k pode 
ser o instante em que o peso do bebê é 3,5 kg.

Outro ponto a destacar quanto ao padrão de resposta é que a condição f(a) ≠ f(b) não é suficiente para 
a função satisfazer o exemplo. Como pode ser observado no gráfico a seguir, a função representada 
satisfaz f(0) ≠ f(3,5), porém não existe k ∈ (0; 3,5) tal que f(k) ≠ f(x) para qualquer x ∈ (0; 3,5).

O nível desta questão é considerado médio, pois, embora o Teorema do Valor Intermediário seja um 
teorema clássico nos cursos de Cálculo e Análise Matemática, o domínio do conteúdo para aplicar em 
situações-problemas exige certo grau de maturidade do estudante.

3,5
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COMPONENTE ESPECÍFICO 
LICENCIATURA

QUESTÃO 26

Na Sociologia da Educação, o currículo é considerado um mecanismo por meio do qual a escola 
define o plano educativo para a consecução do projeto global de educação de uma sociedade, reali-
zando, assim, sua função social. Considerando o currículo na perspectiva crítica da Educação, avalie 
as afirmações a seguir.

I. O currículo é um fenômeno escolar que se desdobra em uma prática pedagógica expressa por 

determinações do contexto da escola.

II. O currículo reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre o 

ensino e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente.

III. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza intervenções, uma vez que o conteúdo é 

condição lógica do ensino.

IV. O currículo é a expressão da harmonia de valores dominantes inerentes ao processo educativo.

É correto apenas o que se afirma em

A. I.

B. II.

C. I e III.

D. II e IV.

E. III e IV.

Gabarito: alternativa B

Autoria: Isabel Cristina Machado de Lara e Miriam Pires Correa de Lacerda
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COMENTÁRIO:

De acordo com Silva (2009) o currículo deve ser considerado como campo cultural de construção e 
produção de significados e sentidos, bem como de identidades. Desse modo, existem relações sociais e 
de poder não só no próprio currículo, como nas teorias a seu respeito. A Teoria Crítica do currículo coloca 
sob suspeita a visão tradicional de currículo, na qual, segundo Apple (2006, p. 115): “O que interessava a 
esses primeiros elaboradores do currículo era a preservação do consenso cultural e, ao mesmo tempo, 
a alocação de indivíduos em seus ‘devidos’ lugares em uma sociedade industrializada interdependente”.

Para Moreira e Silva (1995), o currículo educacional não pode ser pensado como resultado de uma 
constituição histórica e social que deve ser difundido dentro das escolas como “[...] produção de rela-
ções assimétricas de poder no interior da escola e da sociedade” (p. 21). Para Silva (2009) o currículo 
produz sujeitos específicos e particulares. 

O currículo, ao lado de muitos outros discursos, nos faz ser o que somos. Por isso, o 
currículo é muito mais que uma questão cognitiva, é muito mais que construção do conhe-
cimento, no sentido psicológico. O currículo é a construção de nós mesmos como sujeitos 
(SILVA, 2009, p. 196).

Além disso, Silva (2009), ao abordar a questão do poder como elemento que está inserido no currí-
culo, ressalta as separações de saberes e narrativas inclusas no processo de seleção de conhecimento 
e dos resultados das divisões dos diferentes grupos sociais. 

Paulo Freire critica a visão bancária de currículo:

Esta concepção bancária [...] sugere uma dicotomia inexistente homens‐mundo. Ho-
mens simplesmente no mundo e não com o mundo  e  com  os outros. Homens especta-
dores e não recriadores do mundo  (FREIRE, 2001, p. 62).

De acordo com o autor:

É  preciso  que  a  educação  esteja  –  em  seu  conteúdo,  em  seus programas  e  
em seus  métodos –  adaptada  ao  fim que se  persegue: permitir  ao  homem  chegar  
a ser sujeito, construir‐se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 
homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história (FREIRE, 1980, p. 39).

Desse modo, critica-se a realidade estática do currículo no qual os estudantes relacionam-se com 
o mundo, pois o diálogo torna-se fundamental.

Além disso, em relação aos conteúdos, para Freire (2005) não pode existir uma prática educativa sem 
conteúdo, porém o ensino desses conteúdos deve estar relacionado a uma visão crítica da realidade 
na qual o estudante está inserido.

Diante desses pequenos fragmentos, de alguns autores que tratam da Teoria Crítica do currículo, 
evidencia-se que:
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Assertiva 1: É Falsa. 

O currículo não poderia estar expresso por determinações do contexto da escola. Fica clara a redução 
do currículo à prática pedagógica que se alimenta, exclusivamente, do contexto da escola desconside-
rando todos os atravessamentos do contexto sociopolítico e cultural mais amplo. 

Assertiva 2: É Correta.

A Teoria do Currículo pode ser pensada como espaço de formação de professores sempre que 
possibilitar ao docente compreender e explicar contextos nos quais atua. Um professor que investiga 
a realidade social na qual está inserido, que tem clareza do potencial transformador de sua ação, terá 
muito mais condições de fazer escolhas que envolvem o currículo numa perspectiva emancipatória. 
É nesse sentido que o currículo reflete uma proposta educacional que contempla a articulação entre 
ensino e pesquisa na perspectiva do desenvolvimento docente.

Assertiva 3: É Falsa.

O currículo deve ser considerado como local de intervenções que leva em conta não apenas o con-
teúdo como condição de ensino, mas sim a realidade sociocultural na qual o estudante está imerso. Na 
afirmação III, o currículo é entendido como “rol”. É petrificado! Uma listagem de conteúdos que deve 
ser cumprida sem questionamento. Nega completamente a possibilidade de intervenção e criação da 
proposta pela escola considerando a realidade para a qual se volta. 

Assertiva 4: É Falsa.

De acordo com a Teoria Crítica do Currículo, valores e ideologias dominantes são postos sob sus-
peita, o que vai de encontro ao afirmado no item IV. As teorias críticas são teoria de desconfiança e 
jamais trabalham em prol da manutenção do status quo.

Por fim, considera-se que esta questão é fácil, levando em conta que o tema currículo deve estar 
presente em diferentes disciplinas dos cursos de Licenciatura, inclusive em Matemática. A Teoria Crí-
tica do Currículo não é nova, sendo discutida, no âmbito acadêmico, há mais de 20 anos, desse modo 
apresenta leituras e discussões fundamentais para a formação docente. As alternativas não apresentam 
uma leitura complexa e são facilmente contrapostas à perspectiva crítica da Educação.
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QUESTÃO 27

O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. 
São o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas desdobradas 
em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino propriamente dito.

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004, p. 72.

Considerando que, para desenvolver cada operação didática inerente ao ato de planejar, executar 
e avaliar, o professor precisa dominar certos conhecimentos didáticos, avalie quais afirmações abaixo 
se referem a conhecimentos e domínios esperados do professor.

I. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los 

de modo contextualizado.

II. Domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas, por se configurarem instrumentos 

quantitativos precisos e fidedignos.

III. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade de escolhê-los conforme 

a natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes.

IV. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, que deve conter todos os conteúdos a serem 

trabalhados durante o ano letivo.

É correto apenas o que se afirma em

A. I e II

B. I e III

C. II e III

D. II e IV

E. III e IV

Gabarito: alternativa B

Autoria: Miriam Pires Correa de Lacerda 
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COMENTÁRIO:

A assertiva I está correta.

É inegável que o professor precisa evidenciar sólido conhecimento no campo em que se propõe a 
ensinar. No entanto, só isso não basta. É necessário que ele seja capaz de articular esse conteúdo com 
situações concretas e diversificadas que façam sentido para os alunos. Nessa lógica, é possível afirmar 
que quanto mais próximos estiverem os conhecimentos escolares a serem ensinados das vivências dos 
alunos e dos contextos pelos quais eles transitam maior significado terão para eles.

Para Libâneo (1990, p. 45),

ao selecionar os conteúdos da série em que irá trabalhar, o professor precisa analisar 
os textos, verificar como são abordados os assuntos para enriquecê-los com sua própria 
contribuição e a dos alunos, comparando o que se afirma com fatos, problemas, realidades 
da vivência real dos alunos. 

A assertiva II é falsa. 

Para avaliar o trabalho, o professor poderá construir distintos instrumentos, tendo sempre claro que 
eles precisam ser adequados às suas finalidades.

Efetivamente, as provas objetivas demandam cuidado em sua elaboração, bem como são instrumen-
tos quantitativos válidos. No entanto, não podem ser os únicos instrumentos de avaliação do professor. 
Provas, testes, atividades em grupo, seminários... constituem-se em bons instrumentos para que o 
professor possa acompanhar o desempenho dos alunos, desde que informem como está acontecendo 
a aprendizagem dos alunos e, nessa medida, sejam também uma referência para planejamento de 
intervenções adequadas à reorientação do trabalho pedagógico, sempre que necessário. 

No entanto, considerando-se o enunciado da questão, a assertiva “domínio das técnicas de elabo-
ração de provas objetivas” não pode ser equiparada a tarefas didáticas, tais como planejamento, 
ensino e avaliação – aqui entendido em sentido muito mais alargado, como visto anteriormente. 

A assertiva III está correta.

Os métodos de ensino dizem respeito ao caminho que o professor escolhe para organizar seu tra-
balho “até os objetivos que se sintetizam na aprendizagem” (RANGEL, 2005, p.13). Os procedimentos 
referem-se às diferentes formas como se fazem as intervenções na sala de aula. Devem necessariamente 
estar adequados aos objetivos que são propostos, levar em consideração a natureza do conteúdo a 
ser ensinado, as características dos alunos, o tempo, os recursos físicos e materiais de que se dispõe. 
Para Haydt (2000, p. 144),

Os procedimentos de ensino devem, portanto, contribuir para que o aluno mobilize 
seus esquemas operatórios de pensamento e participe ativamente das experiências de 
aprendizagem, observando, lendo, escrevendo, experimentando, propondo hipóteses, solu-
cionando problemas, comparando, classificando, ordenando, analisando, sintetizando, etc.
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A assertiva IV é falsa.

Considerar que o livro didático contém todos os conteúdos a serem trabalhados é empobrecer muito 
o trabalho que pode ser realizado. O livro didático, entre outros, é um recurso posto à disposição do pro-
fessor para o desenvolvimento e a organização do trabalho em sala de aula. Vale destacar, no entanto, 
quão importante é mobilizar outros recursos pedagógicos para enriquecer/complementar o trabalho.

Considero uma questão de dificuldade média, pois exige que o respondente tenha clareza quanto às 
operações didáticas que dão suporte ao ensino. No entanto, do ponto de vista epistêmico e pedagógico, 
o grau de dificuldade tende a ser estabelecido após a sua aplicação e confrontado com os resultados 
devidamente contextualizados no campo. Destaco, no entanto, que a elaboração da questão está clara, 
consistente e coesa.
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QUESTÃO 28

Figura. Brasil: Pirâmide Etária Absoluta (2010-2040)

Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm>. 
Acesso em: 23 ago. 2011.

Com base na projeção da população brasileira para o período 2010-2040 apresentada nos gráficos, 
avalie as seguintes asserções:

Constata-se a necessidade de construção, em larga escala, em nível nacional, de esco-
las especializadas na Educação de Jovens e Adultos, ao longo dos próximos 30 anos.

PORQUE

Haverá, nos próximos 30 anos, aumento populacional na faixa etária de 20 a 60 anos 
e decréscimo da população com idade entre 0 e 20 anos
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A respeito dessas asserções, analise a opção correta:

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa D

Autoria: João Feliz Duarte de Moraes e Miriam Pires Correa de Lacerda

COMENTÁRIO: 

A pirâmide etária é um tipo de gráfico organizado, que nos permite analisar a distribuição da popu-
lação por classes de idade, dividindo-as por sexo. Esse gráfico é formado por barras sobrepostas, que 
se concentram em torno de um eixo. As barras inferiores representam a população mais jovem e as 
barras superiores referem-se à população mais velha. Do lado esquerdo do eixo sempre se quantifica 
a população masculina e, do lado direito, a população feminina, conforme podemos observar nas pirâ-
mides apresentadas nesta questão.

O relatório do Banco Mundial requisitado e financiado para o Brasil, com primeira impressão em 
março de 2011, “Envelhecendo num país mais velho”, uma das suas principais conclusões foi a de que 
as variações na estrutura etária da população resultarão em maiores pressões fiscais sobre os sistemas 
públicos de saúde e previdência, enquanto as pressões fiscais sobre o sistema educacional financiado 
pelo governo diminuirão. 

Minayo (2012) apresentou um editorial no Caderno de Saúde Pública, chamado “O envelhecimento 
da população brasileira e os desafios para o setor saúde”, destacando em face da revolução demográ-
fica brasileira, que é crucial investir na promoção da autonomia e da vida saudável desse grupo social, 
assim como prover atenção adequada às suas necessidades.

Felix (2009), em sua dissertação de mestrado com o título “Economia da Longevidade: o envelheci-
mento da população brasileira e as políticas públicas para os idosos”, aponta em suas conclusões que 
a velhice é uma responsabilidade a ser dividida entre o indivíduo, a iniciativa privada e o Estado, este 
último com papel mais relevante em decorrência do envelhecimento populacional demandar políticas 
em várias áreas.

A primeira assertiva da questão em análise, portanto, é falsa. Observa-se nas pirâmides o aumen-
to da população idosa, topo da pirâmide mais largo, representando aumento da população idosa ao 
passo que a base vai tornando-se ao longo do tempo mais estreita. Não há evidências que justifiquem 
o aumento de escolas especializadas na Educação de Jovens e Adultos para os próximos 30 anos.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 37º, a EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) no Brasil é destinada àqueles que, em idade própria, não tiveram acesso ou enfrentaram 
problemas de continuidade, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. Considerando que 
a população de jovens adultos aumentará (a projeção dessa estimativa é apresentada nos gráficos) a 
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questão é investir na criação de escolas que deem conta dessa demanda, que não é necessariamente 
dos que não tiveram acesso ou interromperam sua escolaridade.

A segunda assertiva é verdadeira, pois se percebe facilmente, nas pirâmides ao longo dos períodos 
apresentados, um aumento populacional na faixa etária entre 20 e 60 anos, ou seja, há um alargamento 
das pirâmides nesta faixa, enquanto ocorre o contrário com a faixa entre zero e 20 anos.

O nível de dificuldade da segunda assertiva é baixo: trata-se de uma simples interpretação visual dos 
gráficos. Exigia uma leitura entre os dados, habilidade de comparar quantidades e fazer a interpretação 
e a integração dos dados no gráfico, de acordo com a concepção de Curcio, citado por Pagan e Magina 
(2011). A primeira assertiva, apesar de ser fácil, segundo a nossa interpretação, segue as recomenda-
ções dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em que o aluno deve compreender e emitir juízos sobre 
informações estatísticas de natureza social, econômica, política ou científica apresentadas em textos, 
notícias, propagandas, censos, pesquisas e outros meios (PCN, 1997). 

Para acertar esta questão o aluno deveria levar em conta notícias do cotidiano, como, por exem-
plo: o aumento na expectativa média de vida no Brasil traz implicações para as aposentadorias com 
a elevação do fator previdenciário; o número de alunos matriculados na educação básica vem caindo, 
entre outros indicadores. Para Curcio, citado por Pagan e Magina (2011), essa proposição exigia uma 
leitura além dos dados, requeria uma predição ou inferência com base nos dados, informação que não 
era explicitada no gráfico.

Destaca-se que a questão não forneceu dados brutos para a realização de nenhum cálculo.
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QUESTÃO 29

Na escola em que João é professor, existe um laboratório de informática, que é utilizado para os 
estudantes trabalharem conteúdos em diferentes disciplinas. Considere que João quer utilizar o labo-
ratório para favorecer o processo ensino- aprendizagem, fazendo uso da abordagem da Pedagogia de 
Projetos. Nesse caso, seu planejamento deve 

A. ter como eixo temático uma problemática significativa para os estudantes, considerando as pos-

sibilidades tecnológicas existentes no laboratório.

B. relacionar os conteúdos previamente instituídos no início do período letivo e os que estão no banco 

de dados disponível nos computadores do laboratório de informática.

C. definir os conteúdos a serem trabalhados, utilizando a relação dos temas instituídos no Projeto 

Pedagógico da escola e o banco de dados disponível nos computadores do laboratório.

D. listar os conteúdos que deverão ser ministrados durante o semestre, considerando a sequência 

apresentada no livro didático e os programas disponíveis nos computadores do laboratório.

E. propor o estudo dos projetos que foram desenvolvidos pelo governo quanto ao uso de laboratórios de 

informática, relacionando o que consta no livro didático com as tecnologias existentes no laboratório.

Gabarito: alternativa A

Autoria: Tânia Cristina Baptista Cabral, Thaísa Jacintho Müller e Miriam Pires Correa de Lacerda

COMENTÁRIO:

O nível desta questão não é fácil, pois envolve compreensão de teorias de aprendizagem e seus 
aspectos concernentes aos domínios da psicologia. 

É preciso ter conhecimento das concepções sobre ensino e aprendizagem que geraram a Peda-
gogia de Projetos. Foram as ideias e os conceitos de John Dewey que permitiram a Wiliam Kilpatrick 
propor a Pedagogia de Projetos como metodologia para a condução dos processos de aprendizagem. 
Portanto, já nesse ponto, é preciso que se tenha conhecimento sobre o movimento da Escola Nova. 
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Nessa corrente é pressuposto que, ao se trabalhar com projetos, condições são providas para envolver 
alunos e professor na lida com conhecimentos e informações necessários para a construção de uma 
solução coletiva e significativa. Assim, alguns cuidados tomados quanto ao planejamento e à execução 
da Metodologia de Projetos, propicia-se um ambiente que favoreça o desenvolvimento de habilidades 
com relação ao fato de os alunos terem de fazer escolhas, tomarem decisões e argumentarem em favor 
de suas decisões. 

Nesse sentido, a articulação entre os próprios sujeitos e entre estes e os conhecimentos diversos 
ocorre se a prática educativa conceber, em essência, um processo em que sejam articuladas a pesquisa, 
a ação e a discussão de ideias, consideradas as situações experimentadas pelos sujeitos em aprendiza-
gem. As problemáticas significativas devem manter vínculo com a complexidade que são a sala de aula 
e o contexto escolar reais. Em outras palavras, as situações vividas, estão eivadas de condicionantes 
e possibilidades que devem ser consideradas para o desenvolvimento de relações subjetivas na lida 
com diferentes saberes e conhecimentos já estabelecidos. 

Em essência, o método de projetos é caracterizado pelo seguinte:

• não há ordem preestabelecida dos conteúdos que resolvem o problema;

• o trabalho pode ser multidisciplinar, implicando envolvimento de várias disciplinas e 
especialistas;

• o trabalho exige envolvimento pessoal de todos, pois a tarefa é coletiva, realizada em grupo;

• o professor é um mediador das discussões e seu principal papel é elaborar encami-
nhamentos para estimular o desenvolvimento dos temas; o professor é um orientador;

• o trabalho implica responsabilidade de cada aluno, não há tempo nem lugar para des-
culpas ou justificativas para a indisciplina. O aluno deve ser cuidadoso, disciplinado e 
deve cumprir sua parte na tarefa porque dela dependem os demais companheiros e a 
evolução para a solução do problema.

Os paradigmas que sustentam essa prática educativa podem ser assim enunciados: aprende-se 
fazendo e falando. Por fim, tem-se claro que a proposta do trabalho com projetos visa romper com dois 
velhos paradigmas da aula expositiva: 1) o conhecimento é apresentado como uma estrutura linear e 
fechada que sempre esteve pronta e 2) o aluno passivamente ouve e absorve informações.

Portanto a organização do trabalho em Projetos é uma intervenção pedagógica que confere ao processo 
de aprender outro significado no qual as necessidades de aprendizagem afloram na tentativa de resolver situ-
ações problemáticas. Ela é potencialmente capaz de gerar situações reais e diversificadas de aprendizagem.

Assim, a alternativa A é a correta, uma vez que os demais itens vão de encontro às ideias que sus-
tentam a Pedagogia de Projetos, engessando fortemente o planejamento do professor e obstaculizando 
as possibilidades de realização de um trabalho significativo para o grupo de alunos. Vale destacar que 
no trabalho por projetos as pessoas se envolvem para descobrir ou produzir algo novo, procurando 
respostas para questões ou problemas reais.
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QUESTÃO 30

QUINO. Toda a Mafalda. Trad. Andréa Stahel M. da Silva et al. São Paulo:  
Martins Fontes, 1993, p. 71. 

Muitas vezes, os próprios educadores, por incrível que pareça, também são vítimas de uma formação 
alienante, não sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo que ensinam e quando 
interrogados dão respostas evasivas: “é pré-requisito para as séries seguintes”, “cai no vestibular”, “hoje 
você não entende, mas daqui a dez anos vai entender”. Muitos alunos acabam acreditando que aquilo 
que se aprende na escola não é para entender mesmo, que só entenderão quando forem adultos, ou 
seja, acabam se conformando com o ensino desprovido de sentido. 

VASCONCELLOS, C. S. Construção do conhecimento em sala de aula. 13. ed. São Paulo:  
Libertad, 2002, p. 27-8. 

Correlacionando a tirinha de Mafalda e o texto de Vasconcellos, avalie as afirmações a seguir.

I. O processo de conhecimento deve ser refletido e encaminhado a partir da perspectiva de uma 

prática social.

II. Saber qual conhecimento deve ser ensinado nas escolas continua sendo uma questão nuclear 

para o processo pedagógico. 

III. O processo de conhecimento deve possibilitar compreender, usufruir e transformar a realidade.

IV. A escola deve ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular, mesmo que sejam desprovidos 

de significado e sentido para professores e alunos.

É correto apenas o que se afirma em:

A. I e III.

B. I e IV.

C. II e IV.
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D. I, II e III.

E. II, III e IV.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Daniela Rodrigues Ribas, Miriam Pires Correa de Lacerda e Monica Bertoni dos Santos

COMENTÁRIO:

As três primeiras afirmações são verdadeiras e referem questões amplamente abordadas nos docu-
mentos oficiais mais recentes que embasam e fundamentam o ensino da Educação Básica. Segundo as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (2013, p. 152), a escola tem o desafio de priorizar processos capazes de 
gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, 
políticas, culturais e laborais. Isso só pode ser possível se os conteúdos trabalhados tiverem sentido e 
significado para professores e alunos, diferentemente do que é proposto na afirmação IV. Assim, são 
consideradas corretas as três primeiras assertivas.

Considerando a primeira assertiva, entende-se que o processo de conhecimento, efetivamente, deve 
ser encaminhado a partir da perspectiva de uma prática social, considerando a aprendizagem como 
uma experiência coletiva. 

A aprendizagem é uma experiência social, e a escola tem um compromisso com a socialização do 
conhecimento histórica e socialmente construído.

Connel (1995), ao discutir a possibilidade da construção de um currículo democrático, afirma que só 
estaremos promovendo a Justiça Curricular quando não só assegurarmos o acesso ao ensino e aos 
conhecimentos socialmente valorizados, mas, sobretudo, quando nos dispusermos a questionar o tipo 
de educação que estamos oferecendo aos nossos alunos de classes populares. Há que se oferecer 
“uma situação na qual se tem, não apenas um acesso igualitário das crianças e jovens das classes 
subalternas ao conhecimento dominante, mas, principalmente, a inclusão do conhecimento próprio das 
culturas subalternas no currículo oficial” (SILVA, 2000, p.73).

Considerando a segunda assertiva, entende-se que o que deve ser ensinado nas escolas continua 
sendo uma das questões nucleares para o processo pedagógico. Como bem coloca Silva (2001), a 
questão que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é saber qual conhecimento deve 
ser ensinado. A seleção do que entra e do que sai do currículo envolve necessariamente uma ação de 
poder. Por que esse conteúdo e não outro? Quem garante que a escolha é efetivamente o que aquele 
grupo demanda? Na esteira dessas indagações, está uma outra muito importante que responde que 
tipo de homem a escola quer formar.

Na terceira assertiva, é considerado que o processo de construção do conhecimento possibilite 
compreender, usufruir e transformar a realidade. Para que isso aconteça, o conhecimento não é trans-
ferido ou depositado pelo outro (educação bancária, concepção empirista), nem é inventado pelo sujeito 
(concepção apriorista), mas sim construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. O 
sentido do conhecimento ou a sua finalidade é contribuir na formação do educando na sua globalidade, 
o que envolve a formação da consciência, do caráter e da cidadania, por isso, o processo educativo 
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precisa assegurar ao aluno o desenvolvimento de suas próprias capacidades de aprender, possibilitando 
a sua inserção crítica e participativa na sociedade na qual se inscreve com vistas a sua transformação. 

A quarta assertiva é considerada falsa e refere que devem ser ensinados os conteúdos previstos 
numa matriz curricular, mesmo que sejam desprovidos de significado e sentido para professores e alunos 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Efetivamente, ensinar conteúdos, exclusivamente, 
porque estão previstos na matriz curricular sem se preocupar em questionar a sua relevância para os 
sujeitos que estão diretamente envolvidos nos processos de ensinar e aprender, é ignorar a adequação 
do ensino às peculiaridades dos alunos. O aprender/ensinar precisa transformar-se em ato criativo que 
convoca os sujeitos envolvidos nesse processo a outras formas de adesão à escola para muito além da 
simples transmissão, rememoração que lhes chega através de conteúdos absolutamente esvaziados 
de sentido e significação. 

Esta questão é considerada de nível médio de dificuldade, na medida em que um bom estudo das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, tema obrigatório no Curso de Licenciatura, 
proporciona subsídios para respondê-la.
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QUESTÃO 31

Ao trabalhar o conteúdo análise combinatória, o professor propôs que os alunos calculassem quantos 
números distintos de três algarismos podem ser formados a partir de quatro algarismos escolhidos por eles.

A seguir, são destacadas as escolhas dos algarismos e as respostas dadas por quatro alunos dessa 
turma: Ana, Luis, Paulo e Roni.

I. Ana escolheu os algarismos 0, 3, 5 e 7. Sua resposta foi 24, por levar em consideração apenas 

números com algarismos diferentes entre si.

II. Luis escolheu os algarismos 2, 4, 7 e 8. Sua resposta foi 24, por levar em consideração apenas 

números com algarismos diferentes entre si.

III. Paulo escolheu os algarismos 3, 4, 5 e 6. Sua resposta foi 16, por levar em consideração a 

possibilidade de haver algarismos repetidos nos números formados.

IV. Roni escolheu os algarismos 1, 2, 3 e 4. Sua resposta foi 64, por levar em consideração a pos-

sibilidade de haver algarismos repetidos nos números formados.

O professor verificou que é coerente com as escolhas e a resposta somente o que se justifica em

A. I.

B. II.

C. I e III.

D. II e IV.

E. III e IV.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Cármen Regina Jardim de Azambuja

COMENTÁRIO:

Esta questão pode ser resolvida pelo princípio fundamental da contagem ou utilizando as fórmulas 
de arranjos com elementos repetidos ou arranjos com elementos distintos (arranjos simples). 
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A. Resolvendo pelo Princípio Fundamental da Contagem: “Se uma decisão 1d  pode ser tomada de 

x maneiras e se, uma vez tomada a decisão , a decisão  puder ser tomada de y maneiras, 

então o número de maneiras de se tomarem as decisões e  é xy”.

Como a questão propõe calcular quantos números distintos de três algarismos podem ser forma-
dos a partir de quatro algarismos escolhidos por eles, entende-se que o número poderia ter algarismos 
repetidos ou não.

Por exemplo, escolhidos os algarismos 1, 2, 3 e 4, pode-se formar o número 341 como também o 
número 333, então a resposta correta seria 64, isto é, quatro maneiras para escolher a centena, quatro 
maneiras para escolher a dezena e quatro maneiras para escolher a unidade, totalizando 4 x 4 x 4 = 64 
números, estando certa a resposta de Roni.

Se o entendimento da questão for de que os números formados devem ter algarismos diferentes entre 
si, então tem-se quatro maneiras para escolher a centena, três maneiras para escolher a dezena e duas 
maneiras para escolher a unidade, totalizando 4 x 3 x 2 = 24 números, estando certa a resposta de Luis.

Ana pensou da mesma forma que Luis, mas como escolheu o zero como um dos algarismos não 
levou em consideração que um número iniciado em zero, como por exemplo 035, não é considerado 
um número de três algarismos.

Então as respostas coerentes entre os algarismos escolhidos, a solução e a justificativa são as de 
número II (de Luis) e a de número IV (de Roni), o que leva a responder a alternativa D. 

B.  Resolvendo por arranjos, isto é, grupos de  elementos escolhidos entre  elementos, onde 

 e  um número positivo tal que  que diferem entre si pela ordem ou pela natureza 

dos elementos que compõem cada grupo.

Neste caso, Roni usaria a fórmula de arranjos com elementos repetidos , enquanto Luis 

usaria a fórmula de arranjos simples 

Esta questão é fácil, na medida em que pode ser resolvida sem mesmo saber as fórmulas vistas 
na Análise Combinatória, bastando utilizar o princípio multiplicativo que deve ser trabalhado desde o 
Ensino Fundamental.
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QUESTÃO 32

No intuito de proporcionar uma reestruturação dos princípios norteadores da educação nacional, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) transformou em direito do cidadão 
e dever do Estado antigos anseios de diversos movimentos populares, entre eles, a oferta de educação 
escolar regular para jovens e adultos, como se vê no trecho destacado a seguir:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de:

[...]

VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que 
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.

Considerando a modalidade de ensino de que trata esse fragmento da Lei n.º 9394/1996, e para 
tornar o ensino de matemática mais significativo para quem aprende, o professor deve priorizar

I. atividades que promovam um processo de negociação de significados constituídos com o con-

teúdo destacado e o sujeito social.

II. atividades que padronizem os procedimentos matemáticos realizados pelos alunos, pois, dessa 

forma, promoverá o domínio da notação matemática.

III. atividades que, a partir de situações cotidianas, promovam a percepção da relevância do co-

nhecimento matemático.

IV. a linguagem simbólica, pois, dessa forma, poderá promover a percepção das especificidades 

dessa área de conhecimento.

É correto apenas o que se afirma em

A. I.

B. II.

C. I e III.

D. II e IV.

E. III e IV.

Gabarito: alternativa C

Autoria: Daniela Rodrigues Ribas e Monica Bertoni dos Santos
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COMENTÁRIO:

Para garantir condições de permanência de jovens e adultos trabalhadores na escola, os currículos 
escolares devem “pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e espaço” (BRASIL, 
2013, p. 41). As diferentes áreas, de forma integrada, devem procurar reduzir a distância entre as ativi-
dades cotidianas e a prática escolar. 

Consideradas verdadeiras, as assertivas I e III dizem respeito à seleção de atividades relacionadas à 
Matemática do dia a dia que promovam a aprendizagem e a construção de conceitos significativos que 
possam contribuir tanto para a formação de jovens e adultos que ingressarão ou já atuam no mundo do 
trabalho como para a sua permanência na escola. Segundo Kunzler (2008), “[...] só há aprendizagem 
quando existe significação. É necessária a busca constante de temas geradores que motivem e desa-
fiem os alunos, desestabilizando e confrontando compreensões iniciais para que novas aprendizagens 
sejam construídas” (p. 166). Segundo D’Ambrósio (1993), “é preciso considerar a importância que os 
diferentes pesquisadores dão à interação social no processo de construção do conhecimento” (p. 37), 
enfatizando, ainda, a importância da compreensão desse processo por professores de Matemática e do 
seu entendimento de que a “Matemática estudada deve, de alguma forma, ser útil aos alunos ajudando-
-os a compreender, explicar ou organizar a sua realidade” (p. 35). 

Em especial, a Matemática deve ser considerada uma área do conhecimento que faz parte do dia 
a dia, das manifestações artísticas, sociais e culturais, proporcionando a integração entre o sujeito, o 
trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, não priorizando a simbologia em detrimento do significado 
matemático.

As assertivas II e IV são consideradas falsas, na medida em que atribuem importância fundamental 
ao domínio de simbologia e dos procedimentos matemáticos padronizados nas aprendizagens relacio-
nadas a essa área do conhecimento.

Esta questão é considerada de nível médio de dificuldade, pois temas relacionados à significação 
dos conceitos matemáticos, à sua contextualização e à integração da Matemática com outras áreas do 
conhecimento são muito abordados nas disciplinas pedagógicas dos Cursos de Licenciatura.

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 33

Para introduzir conceitos relativos a cilindros, um professor de matemática do ensino médio pediu a 
seus estudantes que fizessem uma pesquisa sobre situações práticas que envolvessem essas figuras 
geométricas. Dois estudantes trouxeram para a sala de aula as seguintes aplicações:

Situação I:

O raio hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, tubos, dutos e outros 
componentes das obras hidráulicas. Ele é definido como a razão entre a área da seção transversal 
molhada e o perímetro molhado. Para a seção semicircular de raio r ilustrada abaixo, qual é o valor do 
raio hidráulico?

CHOW, V. T. Hidráulica dos Canais Abertos, 1982.

Situação II:
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Ao analisar as duas situações como possibilidades de recursos didáticos, seria correto o professor 
concluir que

A. a situação I é inadequada porque induz os estudantes à apreensão equivocada do conceito de 

cilindro.

B. a situação I é adequada porque permite a discussão de que todas as interseções do cilindro 

com planos são semicircunferências.

C. a situação II é inadequada porque induz os estudantes à apreensão equivocada do conceito de 

volume do cilindro.

D. a situação II é adequada porque permite mostrar que o volume do cilindro é igual à quantidade 

de jabuticabas multiplicada pela média dos volumes das jabuticabas.

E. as situações I e II são adequadas e permitem que sejam explorados os conceitos de seção 

transversal, área da superfície cilíndrica e volume do cilindro.

Gabarito: alternativa E

Autoria: Maria Salett Biembengut

COMENTÁRIO:

As situações I e II são adequadas, pois permitem ao professor explorar alguns conceitos rela-
tivos a cilindros. 

Na situação I, o raio hidráulico é definido como a razão entre a área da seção transversal e o perí-
metro do semicírculo:

,

isto é, o raio hidráulico é metade do raio da seção circular. Por meio dessa aplicação podem ser de-
senvolvidos conceitos e a definição de área da seção transversal e perímetro de uma circunferência. 

Na situação II o professor pode sugerir ao estudante que estime quantas jabuticabas em média pode 
conter na lata de 1 L, dividindo o volume da lata pelo volume médio de uma fruta. O volume médio da 
jabuticaba pode ser obtido por meio da expressão para cálculo do volume da esfera:

,

onde r é uma estimativa do raio médio da jabuticaba, que pode ser determinado pela média aritmética 
das medidas dos raios de algumas frutas. Dessa forma uma estimativa do número N de jabuticabas 
que pode conter na lata é dado por:

,

onde VL e VJ são respectivamente o volume da lata e o volume da jabuticaba medidos na mesma unidade. 
Essa aplicação permite explorar conceitos de volumes de cilindros e também esferas, bem como obter 
estimativas de medidas experimentais. 
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O grau de dificuldade desta questão é fácil, pois requer somente conceitos básicos de geometria 
espacial, embora exija uma visão ampla do que significa ensinar geometria.

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 34

No que se refere à organização curricular, avalie as asserções a seguir.

Com relação à organização curricular na área de matemática, as ideias de linearidade e acumulação 
têm presenças marcantes em diversas produções didáticas da área, pois esse processo linear de trabalho 
pedagógico é fundamental para a apresentação da conexão e hierarquia das estruturas matemáticas.

PORQUE

Por meio da linearidade, os conteúdos matemáticos são dispostos dos mais simples para os mais 
complexos, obedecendo a uma estrutura lógica em que cada novo assunto pode ser assimilado pelo 
aluno, o que propicia o desenvolvimento pleno de sua autonomia acadêmica.

A respeito dessas asserções, assinale a resposta correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta 

da primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa E

Autoria: Daniela Rodrigues Ribas e Monica Bertoni dos Santos

COMENTÁRIO:

As duas asserções são proposições falsas, na medida em que a organização curricular da Matemá-
tica não necessariamente deve prever a hierarquia de conteúdos, nem a sua acumulação por parte dos 
indivíduos. “Os conteúdos já não são mais hipercompartimentados, como se fosse possível compreendê-
-los apenas por intermédio de uma série reduzida de passos a serem seguidos” (SILVA, 2013, p. 264).
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Abandona-se a ideia de conteúdos dispostos linearmente, do mais simples para o mais complexo, da 
sua acumulação pela memória, e parte-se para uma organização curricular que revele uma variedade 
de conexões entre blocos de conteúdos e entre temas que já foram abordados. A escolha de conteúdos 
deve propiciar ao aluno um “fazer matemático” por meio de um processo investigativo que o auxilie na 
apropriação de conhecimentos. 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, [...] “a escola de hoje não pode mais 
ficar restrita ao ensino disciplinar de natureza enciclopédica” (BRASIL, 2006, p. 69). O ensino da Mate-
mática deve favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências, e em especial da resolução 
de problemas, o que contribui para a construção da autonomia. 

As ideias da não linearidade e da não compartimentalização dos conteúdos matemáticos em favor 
de um currículo em espiral em que os alunos, a partir da ação, constroem o seu conhecimento têm sido 
muito discutidas, tanto na formação inicial como na formação continuada de professores, o que torna 
essa questão de nível médio de dificuldade.
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QUESTÃO 35

Na perspectiva da matemática, de uma forma geral, o jogo é objeto de estudo no campo das probabi-
lidades, enquanto, na perspectiva da pedagogia, é analisado como possibilidade de produção de apren-
dizagens. A Educação Matemática propõe análises que permeiam essas duas situações em conjunto, 
buscando uma interface voltada para a exploração de conceitos e procedimentos matemáticos, análise 
de dados e interpretação de soluções, por meio de atividades lúdicas em que o desenvolvimento da 
autonomia do aluno pode ser estimulado. A partir dessas observações, analise as asserções a seguir.

A interface mencionada no texto é possível, pois tanto a matemática quanto o jogo se realizam no 
campo da materialidade.

PORQUE

Sob a perspectiva de atividade matemática, o jogo se encontra no plano epistemológico da matemática 
que visa abstrair o real, proporcionando um espaço em que o aluno pode, de forma criativa, testar, 
validar e socializar seus esquemas de ação.

Acerca dessas assercõ̧es, assinale a resposta correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta 

da primeira.

C. A primeira assercã̧o é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira assercã̧o é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Daniela Rodrigues Ribas e Monica Bertoni dos Santos



COMENTADO

98

COMENTÁRIO:

Analisando a primeira assertiva, verifica-se que é falsa, pois é equivocado afirmar que tanto a Ma-
temática como o jogo se realizam no campo da materialidade. Isso é verdadeiro quando referido ao 
jogo, que traz para a sala de aula a possibilidade de ação sobre os objetos, entendendo-se, como refere 
Micotti (s/data, p. 64), que “A experiência lógico-matemática baseia-se, de acordo com Piaget (3:242-
76), nas ações que a pessoa exerce sobre os objetos” e que a “A abstração se dá a partir da atividade 
exercida sobre os objetos, sem considerar as qualidades deles”. No entanto, é falso quando referido à 
Matemática, pois a Matemática é vista, segundo Bicudo (s/data, p. 46), como “Ciência, ou seja, como 
um corpo de conhecimentos organizado de modo lógico e explicitado em uma linguagem específica”.

A segunda proposição é verdadeira, pois os diferentes tipos de jogos, aliados ao ensino da Matemá-
tica, além proporcionar o desenvolvimento da sociabilidade e da autonomia, são espaços de problemas 
que auxiliam “a estruturar o pensamento dos alunos” (GROSSI, 2006, p. 9) e, se bem escolhidos e 
explorados, podem ser “um elemento auxiliar de grande eficácia para alcançar alguns dos objetivos de 
ensino, dentre eles, ajudar o aluno a desenvolver suas potencialidades, tanto intelectuais quanto afetivas 
e físicas” (RÊGO E RÊGO, 2001, p. 25).

O nível de dificuldade da questão é considerado alto, não propriamente em função do conteúdo, 
mas em função da maneira como está formulada. Uma leitura mais rápida feita por um leitor que usa 
jogos como recurso no ensino de Matemática pode considerar que o conceito se materializa no jogo, o 
que não acontece devido à natureza abstrata do conhecimento matemático. Os conceitos matemáticos 
estão subjacentes nos jogos, o que propicia a sua generalização pelo educando.
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COMPONENTE ESPECÍFICO 
BACHARELADO

QUESTÃO 36

Seja A um conjunto e seja ~ uma relação entre pares de elementos de A. Diz-se que ~ é uma relação 
de equivalência entre pares de elementos de A, se as seguintes propriedades são verificadas, para 
quaisquer elementos a, a’ e a’’ de A:

(I)   a ~ a;

(II)  se a ~ a’, então a’ ~ a;

(III) se a ~ a’ e a’ ~ a’’, então a ~ a’’.

Uma classe de equivalência do elemento a de A com respeito à relação ~ é o conjunto 

O conjunto quociente de A pela relação de equivalência ~ é o conjunto de todas as classes de equi-
valência relativamente à relação ~, definido e denotado como a seguir:

A função π : A→A/~ é chamada projeção canônica e é definida como. π (a) = a, ∀ a ∈ A. Considerando 
as definições acima, analise as afirmações a seguir.

I. A relação de equivalência ~ no conjunto A particiona o conjunto A em subconjuntos disjuntos, 

as classes de equivalência.

II. A união das classes de equivalência da relação de equivalência ~ no conjunto A resulta no 

conjunto das partes de A.

III. Qualquer relação de equivalência no conjunto A é proveniente de sua projeção canônica.

IV. As três relações seguintes

=
≡ (mod n)
≥

são relações de equivalência no conjunto dos números inteiros ℤ.

a = {x ∈ A : x ~ a}

A / ~ = {a : a ∈ A}
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É correto apenas o que se afirma em

A. I.

B. II.

C. I e III.

D. II e IV.

E. III e IV

Gabarito: alternativa C

Autoria: Neda da Silva Gonçalves e Thaísa Jacintho Müller

COMENTÁRIO:

Na presente questão, observa-se que:

• A primeira afirmação é verdadeira. Esse fato advém do próprio conceito de partição de 
um conjunto associada à de classes de equivalência apoiada na proposição que diz: 
se ~ é uma relação de equivalência em um conjunto A, então A/~ é uma partição de A 
(HEFEZ, 2010, p. 23).

• A segunda afirmação é falsa, visto que o conjunto das partes de um conjunto A é for-
mado por todos os subconjuntos de A. Logo, existirão elementos cuja intersecção é 
diferente do vazio, exigência de uma partição. Por outro lado, sabe-se que a partição é 
um subconjunto próprio do conjunto das partes de A. Tais conceitos podem ser vistos, 
por exemplo, em Hefez (2010) e Santos (2006).

• A terceira afirmação é verdadeira, pois provém da proposição: se P é uma partição do 
conjunto A, então existe uma relação de equivalência ~, em A, de modo que A/~ = P 
(HEFEZ, 2010, p. 23).

• A quarta afirmação é falsa. Sabe-se que a relação “≥” é uma relação de ordem que 
não satisfaz a simetria (correspondente ao item II no enunciado da questão), uma das 
propriedades da relação de equivalência.

Então as afirmações I e III são verdadeiras.
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Esta questão pode ser considerada com nível médio de dificuldade, considerando-se que é direcio-
nada a concluintes de cursos de Bacharelado. Os conteúdos envolvidos são básicos, porém geralmente 
distribuídos em mais de uma disciplina do curso, o que faz com que o aluno necessite efetuar ligações 
no momento de resolução da questão.
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QUESTÃO 37

Para resolver a equação x2= cos (x) utiliza-se a Fórmula de Taylor da função cos (x). Considerando 
essa observação, analise as afirmações a seguir:

I. As raízes dessa equação, obtidas com uma aproximação de segunda ordem na Fórmula de 

Taylor, são         .

II. O erro de truncamento de uma aproximação de segunda ordem para cos (x) é limitado por

III. Ao usar aproximações de quarta ordem em vez de aproximações de segunda ordem para  

cos (x), os erros de truncamento são reduzidos em 25%.

É correto apenas o que se afirma em:

A. I.

B. II.

C. III.

D. I e II.

E. II e III.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Eliete Biasotto Hauser

COMENTÁRIO:

Para analisar as afirmações dadas, é preciso considerar que, pelo Teorema de Taylor, se uma função 
f for derivável até a ordem n + 1 em um intervalo aberto I contendo a, então para cada x em I existe um 
número c entre x e a tal que
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(1)

onde  é o resto para a aproximação de ordem n de f, que representa 

todos os termos de ordem maior do que n.

Também, pelo teorema da estimativa do resto, se existirem constantes positivas M e r tais que 

 para todo t entre a e x, inclusive, então o resto Rn(x) no Teorema de Taylor satisfará 

a desigualdade  

                                                                                        (2)

Se essas condições forem válidas para todo n e todas as outras condições do Teorema 
de Taylor forem satisfeitas por f, então a série convergirá para f(x).

A expansão em série de Taylor da função , com a=0, é

                       (3)

I – Afirmação verdadeira

A aproximação de Taylor, de segunda ordem, para a função cos(x) é 

                             ,                         (4)
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representada graficamente em vermelho na figura a seguir.

Assim, substituindo a equação (4) na equação dada tem-se:

.

e portanto as raízes são .

II – Afirmação verdadeira

Considerando n=2 na equação (2) e sabendo que , tem-se

 .

Então, obtém-se 

III – Afirmação falsa

Considere-se a aproximação de Taylor, de quarta ordem

,

representada graficamente em vermelho na figura abaixo.
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Escolhe-se, por exemplo,             , que tem valor exato conhecido.

Assim, 

,

e, nesse caso, o erro relativo é 
%.

Agora, 

,

e o erro relativo usando a aproximação de quarta ordem é 

%.

Essa questão tem grau médio de dificuldade, relacionando conceitos da série de Taylor com cálculo 
de raízes e teoria de erros.
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QUESTÃO 38

O conjunto                                                                                       , com a operação usual de produto 

de matrizes, forma um grupo, em que o elemento neutro é a matriz identidade                         . Dado um 

elemento A ∈ G define-se a ordem de A como sendo o menor inteiro positivo m tal que Am=I, caso m 
exista. Se não existir, diz-se que A tem ordem infinita.

Considerando 
                                

 e                           , avalie as asserções a seguir.

O elemento AB tem ordem seis.

PORQUE

A tem ordem três e B tem ordem dois.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta 

da primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Neda da Silva Gonçalves e Thaísa Jacintho Müller

COMENTÁRIO:

Em primeiro lugar, observe-se que:

                 
, ou seja, a ordem de A é 3.
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Além disso,

                                                                      
, isto é, a ordem de B é 2.

Por outro lado,

AB =  e portanto:

; 

Pode-se observar que as potências apresentam uma regularidade. Os elementos da diagonal secun-
dária de cada uma delas são iguais e os elementos da diagonal principal para cada potência aumentam, 
obedecendo à soma desses elementos nas duas matrizes (potências) anteriores. É fácil observar esses 
fatos quando são analisados os termos da matriz AB e seus sinais.

Os conceitos aqui envolvidos podem ser encontrados em bibliografias que tratem de estruturas algé-
bricas, especialmente de grupos, tais como Gonçalves (2003), Lang (2008) ou Garcia e Lequain (2002).

O nível de dificuldade desta questão é fácil, uma vez que o conceito de ordem é dado no enunciado, 
portanto, para se chegar à resposta correta, basta que as multiplicações de matrizes sejam realizadas. 
É possível, caso não seja vista a regularidade mencionada, que sejam realizados todos os cálculos das 
potências, chegando-se a (AB)6 e observando-se que esta não é a matriz identidade.
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QUESTÃO 39

O gráfico abaixo representa o traço da curva parametrizada diferenciável plana 

a(t) = (esen(t)–2cos(4t))(cost,sent)

para t  R.

A respeito desta curva, avalie as afirmações a seguir.

a é injetiva no intervalo (0,2p).

a tem curvatura constante.

a(t+2p)= a(t) para todo t  R.

a tem vetor unitário em t = 0, com  = (–1,0).

O traço de a está contido em um círculo de raio r < (e+2).

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

É correto o que se afirma apenas em 

A. II.

B. I e II.

C. I e IV.

D. III e V.

E. III, IV e V.
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Gabarito: alternativa D

Autoria: Luiz Eduardo Ourique e Augusto Vieira Cardona

COMENTÁRIO:

A curva a não é injetiva no intervalo (0,2p), pois, nesse intervalo, existem dois pontos t1 t2, tais que 
a(t1) = a(t2) = (0,0). De fato, a função f(t) = esen(t) – 2cos(4t), tem pelo menos dois pontos de intersecção 
diferentes nesse intervalo, pois f(t) = g(t) – h(t), onde g(t) = esen(t) é crescente no intervalo (0, p/2), varian-
do de 1 até e; a função g(t) é decrescente no intervalo (p/2, p), variando de e até 1, atingindo, portanto, 
seu máximo, igual a e, no ponto t = p/2. Por outro lado, a função h(t)=2cos(4t), decresce de 2 até –2, no 
intervalo (0, p/4), e cresce de –2 até 2, no intervalo (3p/4, p). Portanto, nos intervalos (0, p/4) e (3p/4, p) 
têm-se as duas raízes da função f(t), já que essa função é contínua. Portanto, existem dois pontos t1 e t2 
do intervalo (0,2p), nos quais a imagem de a é o ponto (0,0). Assim, o que se afirma em I não é correto.

A curva a não tem curvatura constante, pois as únicas curvas com curvatura constante não nula 
são as circunferências, e a não é uma circunferência, como se pode ver graficamente. Assim, o que 
se afirma em II não é correto.

A afirmativa III é correta, pois:

a(t+2p)=(esen(t+2p)–2cos(4(t+2p)))(cos(t+2p),sen(t+2p))=(esen(t+2p)–2cos(4t+8p)))(cos(t+2p),sen(t+2p))= 
(esen(t)–2cos(4t))(cos(t),sen(t))= a(t), uma vez que as funções seno e cosseno são 2p-periódicas, logo, 
cos(u+8p)=cos(u). 

Quanto à afirmativa IV, o cálculo do vetor tangente resulta  = ((costesent + 8sen(4t))cost+(esen(t)–

–2cos(4t))(–sen(t)), (costesent + 8sen(4t))sent+ (esen(t)–2cos(4t))cost). Em t = 0, resulta  (1, –1), 
portanto a afirmativa é falsa. 

A afirmativa V é verdadeira, pois | esen(t) –2cos(4t) | < |esent| + 2| cos(4t) |  e +2. Como o vetor (cost,sent) 
é um vetor unitário, o traço da curva  está contida em um círculo de raio r < e +2. 

Assim, são verdadeiras as afirmativas III e V. 

A solução desta questão envolve o conhecimento das definições básicas da geometria diferencial, 
como o traço de uma curva, o vetor tangente, a curvatura, como se veem nos livros de Tenenblat (2008), 
Pressley (2001) e Araújo (2008), e propriedades de algumas operações com vetores. O gráfico pode 
ser utilizado para analisar as afirmativas, evitando alguns cálculos, como as afirmativas I e IV, porém, 
isso exige um pouco mais experiência do aluno, razão pela qual considera-se esta uma questão difícil. 
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QUESTÃO 40

Considerando E um espaço métrico, A Ì E um conjunto aberto e (xn) Ì E uma sequência convergente 
para p Î A, analise as afirmações abaixo.

I. O complementar de A é fechado em E.

II. Toda vizinhança aberta de p está contida em A.

III. xn Î A, para todo n suficientemente grande.

É correto apenas o que se afirma em

A. I.

B. II.

C. III.

D. I e II.

E. I e III.

Gabarito: alternativa E

Autoria: Augusto Vieira Cardona e Tânia Cristina Baptista Cabral

COMENTÁRIO:

Para resolver essa questão, é necessário conhecimento de definições pertinentes ao estudo de 
espaços métricos, que inclui também raciocínios na situação abstrata das teorias de conjuntos, com a 
necessária habilidade para trabalhar com operadores e quantificadores lógicos. O uso das definições 
obriga a que, por exemplo, o aluno tenha que admitir que, segundo elas, um conjunto possa ser aber-
to e fechado simultaneamente. As concepções espontâneas, firmadas no senso comum, devem ser 
superadas para que o aluno entre no mundo da matemática, independentemente se está vinculado ao 
Curso de Licenciatura ou ao Curso de Bacharelado em Matemática.

As definições e os conceitos necessários para resolver o problema são encontrados em textos 
sobre espaços métricos usados como referências em ambos os cursos mencionados. Para facilitar o 
entendimento da resolução dessa questão, definições e conceitos serão mencionados na análise que 
segue, diante de um diagrama simples como recurso para “organizar” o problema.
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Parte-se da definição de um espaço métrico que é um par ordenado (E,d) em que E é um conjunto e 
d é uma função definida no produto cartesiano de E por ele mesmo, assumindo valores no conjunto dos 
números reais não negativos. Tal função é denominada função distância, satisfazendo a quatro postulados.

No diagrama ao lado estão representados o espaço E, o conjunto aberto A, um elemento p de A, 
uma bola aberta centrada neste elemento e uma sequência (xn) 
de elementos do espaço convergindo para p. O conjunto A foi 
desenhado como pontilhado para “representar” a definição de 
conjunto aberto, isto é, um conjunto A é dito aberto se para um 
elemento arbitrário x de A, existe um número real positivo r tal 
que a bola aberta centrada em x de raio r está inteiramente con-
tida em A. Assim, o conjunto A é aberto se, e somente se, todos 
seus pontos são interiores, ou ainda, A é uma reunião de bolas 
abertas. É necessária a definição de bola aberta na métrica d, 
de centro x Î E e raio r como sendo o conjunto de elementos 
do espaço métrico cuja distância até x é menor do que o raio r.

A partir daqui são interpretadas as afirmações do problema. Na primeira é afirmado que o comple-
mentar de A é fechado em E. O complementar de A em relação a E é o conjunto de elementos de E que 
não pertencem a A. Partindo da definição que diz que um conjunto F é fechado se seu complementar é 
aberto, a proposição fica, como se costuma dizer, trivialmente verdadeira. Se se entender por fechados 
os conjuntos que contêm todos seus pontos aderentes, haverá algo a ser demonstrado, necessitando-
-se da definição de aderência de um ponto ao conjunto. Um ponto a é dito aderente ao subconjunto F 
quando existem pontos do subconjunto arbitrariamente próximos de a ou, especificando, quando toda 
bola aberta de centro nesse ponto contém pelo menos um elemento de F, que bem pode ser o próprio 
a. Então, a ideia é considerar um ponto aderente do complementar F de A em relação a E e argumentar 
que esse ponto pertence a F. De fato, se não estivesse em F, estaria em A, logo seria interior ao conjunto 
aberto A, ou seja, seria centro de uma bola aberta inteiramente contida em A, portanto a interseção 
dessa bola com complementar de A seria vazia, contradizendo que o ponto é aderente ao complementar 
de A. A primeira afirmação então é verdadeira.

Na segunda afirmação é dito que toda vizinhança aberta de p está contida em A. Segundo a definição, 
vizinhança de um ponto é todo aberto que contém o ponto; as bolas abertas são vizinhanças de seus 
centros. Em vermelho aparece no desenho uma bola centrada em p que não está contida em A. Essa 
situação é possível sempre que existam elementos do espaço métrico E que não pertencem ao conjunto 
A. Sendo x um ponto fora de A considera-se uma vizinhança formada por uma bola aberta centrada em 
p com raio r que seja maior que a distância de p a x. Então existirão pontos dessa vizinhança que não 
pertencem a A. Como nada foi dito sobre A, a não ser que seja um aberto contido em E, deve-se supor 
que A possa ser menor que E, caso em que a afirmação não vale, como visto. Com isso, elimina-se a 
segunda proposição que afirma que toda vizinhança de p está contida em A.

Por fim, a terceira proposição supõe que a sequência (xn) converge para p e afirma que xn Î A, para 
todo n suficientemente grande. A demonstração que se refere a essa proposição é então a seguinte: como 
A é aberto, existe uma bola B de centro p e raio ε contida em A. Como ε é positivo e a sequência converge 
para p, existe N tal que sen > N tem-se que xn pertencente à bola B, por consequência xn pertence à A.

Relativamente a essa definição, cabe o seguinte comentário. Sem dúvida alguma, a definição de 
convergência de sequências é a situação de maior visibilidade didática para a introdução do conceito de 
limite e a questão apanha o ponto nevrálgico dos cursos de graduação em matemática e que caracteriza 
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a passagem do ensino médio para o superior. Desde Arquimedes a humanidade levou muitos séculos 
até explicitar a estrutura lógica desse conceito e, a partir de Weierstrass, fazer dele o fundamento da 
matemática do século 20. Essa estrutura lógica depende de três quantificadores. Diz-se que a sequ-
ência (xn) converge para p, nessa situação de espaços métricos, se para todo número real ε > 0 existe 
um natural N tal que, para todo n > N, a distância de xn a p é menor que ε. Então, tem-se a sequência 
de quantificadores “para todo... existe... para todo...” 

Por fim, a alternativa correta é a E, pois apenas as afirmações I e III são corretas. Tendo sido tra-
balhados pelo aluno os conceitos de espaços métricos, conjuntos abertos e conjuntos fechados, a 
dificuldade da questão pode ser considerada em nível médio em razão das muitas ideias, conceitos e 
definições articulados e exigidos para a solução.

REFERÊNCIAS

DOMINGUES, H. H. Espaços Métricos e Introdução à Topologia. São Paulo: Atual, 1934.

LIMA, E. L. Espaços métricos. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1977.

NETO, E. R. Espaços métricos. São Paulo: Nobel, 1973.



COMENTADO MATEMÁTICA
2011

113

QUESTÃO 41

Um peso atado a uma mola move-se verticalmente para cima e para baixo de tal modo que a equa-
ção do movimento é dada por 

em que s(t) é a deformação da mola no tempo t. Sabe-se que s(t) =2 e 1(t)s' = , para t=0. Para a função 
deformação s(t), tem-se que s(t) = 0 quando t é igual a:

A.  .

B.  .

C.  .

D.  .

E.  .

Gabarito: alternativa E

Autoria: Luiz Eduardo Ourique

COMENTÁRIO:

A equação que modela o movimento da mola é uma equação diferencial linear, de segunda ordem, 
com coeficientes constantes e homogênea. A equação característica desta equação é r2+16 =0, cujas 
raízes são r = . Assim, a solução geral dessa equação é s(t) = c1cos(4t) + c2sen(4t). Usando a pri-
meira condição inicial, s(0)=2, conclui-se que s(0)=c1, .logo, c1 = 2.



COMENTADO

114

Derivando a função deformação, obtém-se –4c1sen(4t) + 4c2cos(4t). Calculando no ponto t = 

0, obtém-se 4c2. A condição inicial  implica 4c2.= 1, logo, c2 =  . 

A solução do problema é, portanto, a função s(t) = 2cos(4t) + sen(4t). Supondo s(t) = 0, vem: 

2cos(4t) + sen(4t) = 0, ou 2cos(4t) = – sen(4t). Equivale a : = – 8, ou seja, tan(4t) = –8. 

Usando a função inversa, resulta: 4t = arctan(–8), ou t = arctan(–8). Logo, a resposta correta é a 
letra E, pelo cálculo direto. 

A resolução dessa equação envolve inicialmente conhecimentos básicos de métodos de resolução 
de equações diferenciais lineares e problemas de valores iniciais, como estudado nos livros de Bronson 
(1977), Di Prima (2001) e Sotomayor (1979). A técnica empregada neste texto usa a equação característica 
da equação diferencial, cujas raízes são números complexos conjugados e a correspondente solução 
geral da equação. As condições iniciais dadas determinam univocamente a solução do problema, o 
que requer o conhecimento das regras básicas de derivação. No cálculo do instante em que a defor-
mação é nula, são necessários conhecimentos das funções trigonométricas e suas inversas. Portanto, 
considerando todos esses aspectos, pode-se dizer que é médio o nível de dificuldade desta questão. 

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 42

Considere a transformação linear definida por,  

Com relação a esse operador, analise as asserções a seguir.

O núcleo de T é um subespaço vetorial de de dimensão 1

PORQUE

T é um operador normal.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta 

da primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Gabarito: alternativa D

Autoria: Vera Lúcia Martins Lupinacci

COMENTÁRIO:

Para responder esta questão, é necessário o conhecimento da definição de operador linear normal, 
bem como os conceitos de núcleo de um operador linear e dimensão de um subespaço vetorial.

Os autores Anton e Rorres (2012) destacam as seguintes definições: A é uma matriz real se suas 
entradas são números reais e A é uma matriz complexa se suas entradas podem ser números comple-
xos; a matriz conjugada de A, denotada por , é a matriz formada tomando o conjugado complexo de 

cada entrada de A; a matriz transposta conjugada de A, denotada por , é definida por 

; a matriz quadrada complexa A é dita matriz normal se e somente se A comuta com a matriz , ou 
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seja, ; o operador linear T é normal, se a matriz que o representa numa base é normal.

Considere a base usual  do espaço vetorial . As imagens dos vetores da base 

B segundo a transformação linear T são os vetores . Assim, a matriz 

associada a essa transformação linear é a matriz real . Note que, e também, 

. Portanto, , ou seja, a matriz A comuta com a sua 

matriz conjugada, o que equivale a dizer que A é uma matriz normal e consequentemente o operador 
linear T é normal. Portanto, a segunda asserção é verdadeira.

Segundo Boldrini (1980), o núcleo de T, denotado por N(T), é o conjunto formado por todos os vetores 

do domínio 2IR que tem imagem igual ao vetor nulo, isto é, T(xy)=(0,0). Assim, (2x + 6y, 6x + 2y)=(0,0) 

Por comparação dos vetores, tem-se o sistema homogêneo, . 

Então, N(T) = . Portanto, a dimensão do subespaço núcleo é 0. 

A primeira asserção é falsa.

O nível de dificuldade desta questão é médio, por exigir o conhecimento de vários conceitos impor-
tantes de Álgebra Linear, dentre eles a definição de operador linear normal. O candidato que desconhece 
essa definição que envolve espaços vetoriais no corpo dos números complexos não resolve a questão. 

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 43

Considerando  o campo elétrico criado por uma carga q localizada 

na origem, analise as afirmações abaixo.

I. O campo elétrico  criado pela carga q é de classe C1 em 3.

II. Independe do raio da superfície esférica o fluxo do campo  através de uma superfície esférica 

de raio r, centrada na origem, cuja normal n  aponta para fora da esfera.

III. É sempre um número maior que 4 o fluxo do campo  através de uma superfície esférica de 

raio r, centrada na origem, cuja normal  aponta para fora da esfera.

É correto o que se afirma em

A. II, apenas.

B. III, apenas.

C. I e II, apenas.

D. I e III, apenas.

E. I, II e III.

Gabarito: alternativa A

Autoria: Augusto Vieira Cardona e Luiz Eduardo Ourique

COMENTÁRIO:

Segundo Lima (1981, p. 204) um campo de vetores  num subconjunto XÌn é simplesmente uma 
aplicação :X n. Lima (1981, p. 249-250) também afirma que a aplicação f:U n é de classe 
C1 no aberto UÌn se f é diferenciável e a aplicação derivada f’ é contínua em U. Portanto, o campo 
elétrico  criado pela carga q não é de classe C1 em 3, pois esse campo vetorial não está definido 
em (0,0,0). Assim, a afirmação I é falsa.
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Segundo Stewart (2006, p. 1098-1099), o fluxo do campo  através de uma superfície orientada S, 

com vetor normal unitário , é dado por . E mais, afirma que o vetor unitário normal 

a uma superfície esférica de raio r, centrada na origem, é dado por .

Portanto,

pois a área de uma superfície esférica de raio r é  (STEWART, 2006, p. 1089). Esse resultado 

garante a veracidade da afirmação II e mostra que a afirmação III é falsa, pois não se verifica quando 

. 

O resultado acima é um caso especial da Lei de Gauss (STEWART, 2006, p. 1115), que afirma que 
o fluxo de um campo elétrico criado por uma carga q através de uma superfície fechada envolvendo 
essa carga é constante.

Esta questão é de nível de dificuldade médio, considerando que a sua resolução envolve apenas 
conceitos básicos do Cálculo Vetorial.

REFERÊNCIAS
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QUESTÃO 44

Um dos problemas mais antigos da Matemática é encontrar raízes de equações polinomiais. Quando 
se fala de variáveis complexas, sabe-se que toda equação polinomial de grau n possui exatamente n 
zeros. No entanto, um problema que surge nesse ponto é que nem sempre conseguimos dizer quem 
são essas raízes. Como corolário do Princípio do Argumento, um dos principais resultados da análise 
complexa e particularmente da teoria dos Resíduos, tem-se o teorema de Rouché, que possibilita, em 
algumas situações, localizar os zeros equações polinomiais. Segue abaixo o enunciado desse teorema.

Considere f e g funções que são meromorfas (holomorfas a menos de um conjunto discreto de 

polos) em um subconjunto não vazio, aberto e conexo  do conjunto dos números complexos e 

 uma curva fechada simples (sem autointerseções), cujo interior R esteja contido em U. Se 

 não contém polos de f e nem zeros de g e para todo , então

em que e  denotam, respectivamente, o número de zeros e o número de polos de 

uma função h em A.

Considerando o teorema acima e a equação , conclui-se que existem raízes dessa 
equação que satisfazem à condição

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

Gabarito: alternativa B

Autoria: Maria Beatriz Menezes Castilhos e Luiz Eduardo Ourique
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COMENTÁRIO:

O problema de encontrar raízes de equações polinomiais pode ser trabalhado em vários níveis de 
ensino, com diferentes abordagens. Entretanto, no universo dos números complexos, a solução desse 
problema envolve conhecimentos desenvolvidos em livros de matemática superior da área de funções 
de variáveis complexas, tais como os dos renomados autores Ávila (2000), Churchill (1975), Neto (1993) 
ou Colwell e Mathews (1976).

A resolução da questão consiste em considerar a função  e, para cada 
alternativa, fazer uma escolha adequada das funções f e g para que as hipóteses do teorema sejam 
satisfeitas na região correspondente. 

Para a alternativa (A), na qual  corresponde à curva  e R corresponde à região 

, escolheu-se e . Observa-se que, por serem polinomiais, f, g e f + g são ho-

lomorfas e, em particular, meromorfas, em C e, portanto, não possuem polos. Além disso, g, por ser 

constante, também não possui zeros. Ainda tem-se, para z na curva ,

,

o que implica .

Dessa forma, as hipóteses do teorema são verificadas e, portanto, considerando ainda as observa-
ções anteriores, tem-se:

Logo, não havendo zeros de f + g em R, a equação não possui raízes que satis-
façam a condição . 

A alternativa (A) é falsa.

Para a alternativa (B), na qual  corresponde à curva  e R corresponde à região 

, escolheu-se e . Também para essa escolha observa-se que, por serem poli-
nomiais, f, g e f + g são holomorfas, e em particular meromorfas, em C e, portanto, não possuem pólos. 
Além disso, f possui cinco zeros, todos iguais a zero, na região R. Ainda tem-se, para z na curva )I(ã ,

 e ,

o que implica .

Dessa forma, as hipóteses do teorema são verificadas e, portanto, considerando ainda as observa-
ções anteriores, tem-se:

Portanto, f + g possui zeros na região em R, correspondente a . Porém, pela alternativa 

(A), a equação não possui raízes que satisfaçam à condição . Logo, as 

cinco raízes da equação satisfazem à condição .

Conclui-se, a partir daí, que as demais alternativas, (C), (D), (E) são falsas, uma vez que f + g, que 
é uma função polinomial de grau cinco, possui exatamente cinco zeros e todos satisfazem à condição 
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. Ou seja, todas as raízes da equação  estão na região correspondente à 

condição .

A questão é considerada difícil, uma vez que o teorema envolvido, embora apresentado no enunciado, 
envolve vários conceitos e hipóteses a serem verificadas.
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QUESTÃO 45

A aplicação  ilustrada na figura abaixo é uma isometria entre a faixa plana S1 e o cilindro 
circular reto S2. A isometria leva o segmento de reta r1 em um arco de circunferência em S2 e o segmento 
de reta r2 em um segmento de reta de S2. 

Nessa situação, a imagem do segmento de reta r3 pela isometria  é uma 

A. espiral da superfície S2.

B. curva plana contida em S2.

C. geodésica da superfície S2.

D. linha assintótica da superfície S2.

E. linha de curvatura da superfície S2.

Gabarito: alternativa C

Autoria: Luiz Eduardo Ourique
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COMENTÁRIO:

O estudo de superfícies é estudado na geometria diferencial, disciplina que é uma fronteira entre a 
Geometria, o Cálculo e a Álgebra Linear. No caso específico desta questão, é uma aplicação do conceito 
de isometria entre superfícies, uma aplicação que, por definição, preserva distâncias no espaço. Exemplos 
típicos de isometrias são as translações e as rotações no espaço. As únicas geodésicas da superfície 
S1 são os segmentos de retas, enquanto as geodésicas de S2 são os meridianos (retas verticais), os 
paralelos (circunferências) e as hélices. Em particular, o segmento de reta r3 é uma geodésica de S1.

Uma vez que toda isometria leva geodésicas da superfície S1 em geodésicas da superfície S2, con-
forme se vê em Pressley (2001), a imagem da reta r3 pela isometria  é uma geodésica da superfície 
S2. Visto que esse é um exemplo clássico de isometria entre superfícies e as geodésicas do cilindro 
circular são conhecidas nos textos elementares de geometria diferencial, considera-se que esta é uma 
questão de nível fácil.
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