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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01.  Para Vergnaud, apud DCRC*, “um desafio da educação 
consiste no uso de problemas significativos para que o 
conhecimento, tanto em seu aspecto teórico quanto prático, 
possa ser visto pelos aprendizes como ajuda relevante para a 
solução de problemas reais”. Entre as competências seguintes, 
constantes da BNCC – Base Nacional Comum Curricular**, 
assinale aquela que tem relação direta com o teor da citação do 
matemático francês.  
(A) “Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto 

das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 
diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que 
contribui para solucionar problemas científicos e 
tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 
inclusive com impactos no mundo do trabalho”.  

(B) “Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e 
qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de 
modo a investigar, organizar, representar e comunicar 
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 
crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes”. 

(C) “Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e 
a capacidade de produzir argumentos convincentes, 
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para 
compreender e atuar no mundo”. 

(D) “Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive 
tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver 
problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 
conhecimento, validando estratégias e resultados”. 

*CEARÁ. Documento Curricular Referencial do Ceará: educação infantil e ensino 
fundamental / Secretária da Educação do Estado do Ceará. - Fortaleza: SEDUC, 2019, p. 379-

380. 
**BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 267. 

 
02.  Quanto à aplicação das estratégias de ensino e de 
aprendizagem atinentes à Matemática, alguns documentos de 
referência, como os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais e 
a BNCC, preconizam a utilização de jogos com esse fim; o DCRC 
(op. cit., p. 382) também o faz, em virtude de os jogos: 
(A) serem considerados como uma metodologia em que é 

possível aos discentes compreender os conceitos 
matemáticos mediante a relação entre o passado e o 
presente, visualizando a construção e a utilidade de certos 
conteúdos que se ensinam. 

(B) permitirem a participação ativa do discente no processo de 
aprendizagem, sendo, pois, excelentes alternativas para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de 
interpretação, do convívio em sala de aula e do respeito a 
regras. 

(C) serem uma metodologia a qual pode ser concebida como a 
técnica ou a arte de explicar, de conhecer, de entender os 
fenômenos naturais, explorando os diversos contextos 
culturais. 

(D) constituírem uma metodologia de ensino na qual o docente 
propõe aos discentes situações-problema que se 
caracterizam pela investigação e exploração de novos 
conceitos. 

 
 
 
 
 
 

03. A cultura digital representa um meio relevante de 
abordagem transversal no ambiente educacional, por isso, no 
DCRC (op. cit., p. 102), ancorando-se na BNCC, apontam-se três 
dimensões relacionadas a esse tipo de cultura (computação e 
programação; pensamento computacional; cultura e mundo 
digital) e suas respectivas subdimensões. Entre as subdimensões 
abaixo listadas, qual mantém uma ligação mais restrita com a 
área da Matemática? 
(A) Utilização de ferramentas digitais. 
(B) Linguagens de programação. 
(C) Domínio de algoritmos. 
(D) Mundo digital. 
 
04. Na BNCC (op. cit., p. 266), menciona-se o conceito de 
letramento matemático com base no PISA (Programme for 
International Student Assessment) 2012*: “Letramento em 
matemática é a capacidade do indivíduo de formular, aplicar e 
interpretar a matemática em diferentes contextos, o que inclui 
o raciocínio matemático e a aplicação de conceitos, 
procedimentos, ferramentas e fatos matemáticos para 
descrever, explicar e prever fenômenos. Além disso, o 
letramento em matemática ajuda os indivíduos a reconhecer a 
importância da matemática no mundo e agir de maneira 
consciente ao ponderar e tomar decisões necessárias a todos os 
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos”. Para esse 
programa, “é fundamental que os estudantes sejam ativos na 
resolução de problemas, e para tanto deverão dominar os 
processos de formular, empregar e interpretar”. Em referência 
ao que cada processo envolve, analise as assertivas abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta. 
 

I - Formular matematicamente envolve refletir sobre soluções 
matemáticas e interpretá-las em um determinado contexto de 
problema. 
II - Empregar envolve aplicar a razão e utilizar conceitos 
matemáticos. 
III - Interpretar envolve a capacidade de identificar oportuni-
dades de utilização da matemática. 
 

(A) Somente II está correta. 
(B) Apenas I está correta. 
(C) I e III estão corretas. 
(D) I e II estão corretas. 

 
*<https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/rel

atorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf> – p. 18 (acesso em 
26/12/2022). 
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05.  Considerando que as “Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Fundamental da Rede Pública de Ensino de Fortaleza 
consideram a avaliação etapa fundamental, ao envolver a 
comunidade escolar em momentos de reflexão crítica sobre 
práticas e aprendizagens desenvolvidas”* e que, “neste sentido, 
o processo de avaliação integra o caráter diagnóstico, formativo 
e somativo”*, é INCORRETO afirmar que: 
(A) o aspecto diagnóstico-avaliativo aprecia o nível no qual se 

encontra o discente, não importando o momento de seu 
percurso escolar. 

(B) cabe ao caráter somativo estabelecer o perfil do aluno de 
acordo com o seu desempenho somente na série 
imediatamente anterior àquela que ele está cursando. 

(C) será orientado pelos resultados obtidos nos momentos de 
diagnóstico o desenvolvimento do ensino, nas diversas áreas 
componentes da proposta pedagógica da escola. 

(D) a orientação e a reorientação do processo de elaboração do 
conhecimento diz respeito ao aspecto formativo da 
avaliação, com vistas à aprendizagem e à construção da 
autonomia discente. 

*FORTALEZA. Secretaria Municipal de Educação. Orientações gerais para o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico do ensino fundamental 2022. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1onAIkPkyHJuV0xYpvsvUxveaF9pdRyys/view> - p. 42 
(acesso em 26/12/2022). 

 

DIDÁTICA 
 
06. A partir do texto que se segue, assinale a opção correta. 
 
A Didática nos ensina que, tendo em vista o sucesso do 
processo de ensino e aprendizagem, a prática educativa não 
pode ocorrer de maneira espontânea, sem planejamento, metas 
e instrumentos, baseando-se no puro praticismo. Daí, cumpre 
considerar a importância das contribuições da Didática na 
formação do profissional da educação. No contexto atual, essas 
contribuições dizem respeito a:  
(A) fundamentar a ação docente, quanto às formas viáveis e 

eficazes de consolidar a teoria e a prática na construção do 
sucesso do ensino e da aprendizagem. 

(B) fornecer aos profissionais da educação procedimentos de 
ensino considerados válidos, embora sem respaldo de 
qualquer teoria.   

(C) fortalecer, com exclusividade, o conhecimento teórico do 
professor, eliminando de vez a dicotomia entre a teoria e a 
prática.  

(D) Assegurar, aos profissionais da educação, uma base teórico-
prática destinada à utilização de metodologia voltada para a 
memorização dos conhecimentos ensinados.  

 
07. Preencha as lacunas:  

 

A autonomia no processo de ensino e aprendizagem refere-se à 
__________________ ativa dos alunos na _______________ do 
próprio______________, para se tornarem______________ do 
seu ________________. 

 

A opção que contém a sequência correta e na ordem é: 
(A) atenção, memorização, conteúdo, especialistas, mercado de 

trabalho. 
(B) adesão, condução, professor, membros, grupo de interesses.  
(C) participação, construção, conhecimento, protagonistas, 

projeto de vida. 
(D) compreensão, posição, receptor, continuidade, histórico de 

família. 

08. O planejamento é uma atividade que projeta, organiza e 
sistematiza o fazer docente no que diz respeito aos seus fins, 
meios, forma e conteúdo. No campo Educacional, o supracitado 
planejamento ocorre em diferentes níveis. Relacione a coluna 
da direita com a da esquerda, associando os níveis de 
planejamento às suas especificidades e/ou exemplificações. 
 

1 Planejamento 
Educacional 

(      ) Busca o direcionamento 
sistemático das atividades a 
serem desenvolvidas, dentro e 
fora da sala de aula, com o 
objetivo de facilitar o 
aprendizado dos alunos. 

2 Planejamento 
Curricular 

(       ) Envolve a definição dos assuntos 
que serão aprendidos pelos 
alunos durante o ano, além da 
forma e da ordem como eles 
serão apresentados.  

3 Planejamento 
do Ensino 

(       ) Acontece em nível macro; refere-
se ao planejamento de todo o 
sistema educacional do país e diz 
respeito aos direcionamentos da 
política educacional e a melhor 
forma de alcançá-la. 

(      ) Pode ser dividido nos seguintes 
subníveis: planejamento de 
curso, de modalidade de ensino, 
de área, de disciplina, de unidade 
e de aula. 

(      ) Refere-se à definição das 
políticas educacionais federais, 
estaduais e municipais. 

A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 3, 2, 1, 3, 1. 
(B) 1, 2, 2, 3, 3. 
(C) 2, 3, 1, 1, 2. 
(D) 3, 1, 1, 2, 2. 
 
09. Planejar o currículo de forma integrada e em conjunto com os 
envolvidos é muito importante para o melhor aproveitamento do 
tempo nas escolas. A aprendizagem dos alunos está diretamente 
correlacionada com o tempo que passam envolvidos em tarefas 
relevantes para a construção da própria aprendizagem. Dentre 
os aspectos que podem ajudar o professor a otimizar o tempo 
pedagógico, encontra-se:  
(A) deixar que os alunos sempre escolham a melhor disposição 

para ficarem em sala. 
(B) ter um bom planejamento da aula. 
(C) atentar somente para as atividades de sala de aula sem 

preocupação com deveres de casa.  
(D) evitar trabalhar regras e sanções disciplinares, combinados 

com a turma.  
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10. A Base Nacional Comum Curricular deve nortear a 
organização curricular dos sistemas e das redes escolares de 
todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se 
espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 
escolaridade. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) 
estabeleceu 10 (dez) competências gerais que devem ser 
desenvolvidas, transversalmente, ao longo de toda a Educação 
Básica. Relacione a coluna da direita com a da esquerda, 
associando o objeto das competências gerais, preconizadas pela 
BNCC, com o detalhamento dela em subdimensão. 

 
1 Conhecimento (      ) Fruição, desenvolvendo sentimen-

to de pertencimento. 
(      ) Compreensão e escrita de 

algoritmos. 
2 Repertório 

Cultural 
(      ) Aprendizagem ao longo da vida e 

autonomia para aprender. 
(      ) Construção de redes de apoio. 

3 Cultura Digital (      ) Utilização de diferentes repre-
sentações e abordagens para 
visualizar e analisar dados. 

4 Trabalho e 
Projeto de Vida 

(       ) Discussão de ideias da realidade do 
aluno. 

 
A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 2, 3, 1, 4, 3, 1. 
(B) 3, 2, 4, 1, 1, 4. 
(C) 1, 4, 2, 3, 4, 3. 
(D) 2, 1, 3, 4, 3, 2. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. “Aparentemente, aprendemos na escola não somente a 
resolver operações aritméticas, mas também atitudes e valores 
relativos ao que é apropriado em matemática. A matemática, 
aprendemos implicitamente que é uma atividade que se pratica 
por escrito, é algo para aqueles que vão à escola. E esta é a 
forma apropriada de resolver problemas. Esta ideologia não 
apenas inibe o cálculo oral, mas também desvaloriza este tipo 
de saber popular, que não tem lugar na escola nem pode ser 
reconhecido num sistema de promoção em que todas as 
avaliações são feitas por escrito.” (p. 65-66) 

CARRAHER, Terezinha Nunes; W. CARRAHER, David Willian; SCHLIEMANN, 
Analúcia Dias. (Org.). Na vida dez, na escola zero. São Paulo, Cortez, 1988. 

 
É possível correlacionar o argumento dos autores sobre o 
cálculo oral e o escrito com quais conceitos da teoria 
vigotskiana sobre aprendizagem? 
(A) Fala egocêntrica e discurso interno. 
(B) Conceitos espontâneos e conceitos científicos. 
(C) Não há relação entre o texto e a teoria vigotskiana. 
(D) Zona de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento 

Proximal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. No livro Na vida dez, na escola zero (CARRAHER, Terezinha 
Nunes; W. CARRAHER, Dvid Willian; SCHLIEMANN, Analúcia 
Dias., Org. São Paulo, Cortez, 1988), os autores consideram que 
o cálculo oral é uma forma original para realizar operações 
aritméticas que as crianças recorrem no dia a dia. 
 
De acordo com essa obra, como são classificados os dois 
diferentes procedimentos utilizados pelas crianças para 
realizarem o cálculo oral? 
(A) Heurística de decomposição (para a multiplicação e a 

divisão) e heurística de agrupamento repetido (para a adição 
e a subtração). 

(B) Heurística de agrupamento repetido (para a adição e 
divisão) e heurística de decomposição (para a multiplicação 
e a subtração). 

(C) Heurística de decomposição (para a adição e a subtração) e 
heurística de agrupamento repetido (para a multiplicação e 
a divisão). 

(D) Nenhum dos itens anteriores. 
 
13. “Será impossível entendermos o comportamento da 
juventude de hoje e, portanto, avaliarmos o estado da 
educação, sem recorrermos a uma análise do momento cultural 
que os jovens estão vivendo. Isso nos leva a examinar o que se 
passa com a disciplina central nos currículos, que é a 
matemática. Não apenas da própria disciplina, o que leva a 
reflexões necessariamente interculturais sobre a história e a 
filosofia da matemática, mas, igualmente necessário, sobre 
como a matemática se situa hoje na experiência, individual e 
coletiva, de cada indivíduo.” (p. 30) 

D'AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática - Elo entre as tradições e a modernidade. 5. ed. 
Belo Horizonte: Grupo Autêntica, 2007. 

 

De acordo com o texto acima, existe uma relação cultural entre 
como indivíduos compreendem e utilizam a matemática. Desta 
forma, marque o item que contém o idealizador e nome dado a 
essa abordagem. 
(A) Ubiratan D'Ambrosio e Etnologiamatemática. 
(B) Ubiratan D'Ambrosio e Etnomatemática. 
(C) Marli Eliza Dalmazo e Etnografia. 
(D) Carl Sagan e Etnomatemática. 
 
14. O Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC) 
organizou, com base na BNCC, cinco unidades temáticas para o 
ensino de Matemática ao longo dos anos iniciais e finais de todo 
ensino fundamental para promover, dessa forma, o 
desenvolvimento das capacidades de utilização dos conceitos e 
dos recursos provenientes da aprendizagem desse componente 
curricular junto aos estudantes. 
 

Marque a única opção que contém corretamente as cinco 
unidades temáticas do ensino de matemática, conforme o 
DCRC. 
(A) Álgebra; Geometria; Números simples e complexos; 

Estatística; Grandezas e Medidas. 
(B) Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; e 

Probabilidade e Estatística. 
(C) Estatística; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; e 

Números. 
(D) Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; e 

Logaritmo. 
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15. O letramento matemático é fundamental para todos os 
sujeitos na sociedade contemporânea, uma vez que a 
capacidade de interpretar, compreender e propor problemas 
matemáticos das mais diferentes naturezas utilizando conceitos, 
conhecimentos e habilidades que são aprendidas na escola, mas 
que não se limitam a ela, e permitem desenvolver em cada 
indivíduo uma postura autônoma e independente diante das 
mais diferentes e complexas demandas sociais que já não 
podem ser resolvidas apenas pela intuição ou senso comum. 
 

Segundo a BNCC, o letramento matemático pode ser definido 
como: 
(A) “tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo 

especial de pensamento – pensamento algébrico – que é 
essencial para utilizar modelos matemáticos na 
compreensão, representação e análise de relações 
quantitativas de grandezas e, também, de situações e 
estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros 
símbolos.” 

(B) “definido como as competências e habilidades de raciocinar, 
representar, comunicar e argumentar matematicamente, de 
modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 
formulação e a resolução de problemas em uma variedade 
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e 
ferramentas matemáticas.” 

(C) “tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, 
que implica o conhecimento de maneiras de quantificar 
atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos 
baseados em quantidades.” 

(D) “propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos 
presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, 
das ciências e da tecnologia.” 

 

16. Segundo Walle (2009, p. 122): 
 

“A criança com habilidades limitadas deve ter um ensino 
cuidadoso e muita prática em usar a calculadora. Uma 
calculadora com uma impressora é útil porque cria um registro 
impresso do trabalho feito.” 

WALLE, John A. Van D. Matemática no ensino fundamental: formação de 
professores e aplicação em sala de aula.  6. ed. Porto Alegre: Penso, 2009. 

 

Por mais simples que pareça, a calculadora é uma tecnologia 
educacional e, como apontado na citação, pode contribuir para 
o desenvolvimento do pensamento computacional, sobretudo, 
para as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. 
 

De acordo com a BNCC, indique a alternativa correta sobre qual 
deve ser a postura do professor em sala de aula a respeito do 
uso da calculadora para o ensino de matemática. 
(A) A calculadora é irrelevante para o ensino de matemática, 

por isso, o professor deve proibir o seu uso em sala de aula. 
(B) A calculadora deve ser utilizada apenas pelo professor, para 

conferir e verificar as respostas dos exercícios de 
matemática. 

(C) A calculadora, enquanto tecnologia educacional, é 
fundamental para o ensino de matemática e o professor 
deve liberar o seu uso em sala de aula sem que haja 
qualquer ressalva ou orientação prévia. 

(D) A calculadora (assim como planilhas eletrônicas e outros 
softwares educacionais) é uma tecnologia educacional, 
portanto, o professor deve não só orientar corretamente o 
uso dessa ferramenta em sala de aula, como também 
instruir os estudantes sobre os seus limites e possibilidades. 

17. “Hoje já sabemos que, associada à ____________________, 
está a ___________________ do jogo. Uma das interfaces mais 
promissoras dessa associação diz respeito à consideração dos 
erros. O jogo reduz a consequência dos erros e dos fracassos do 
jogador, permitindo que ele desenvolva iniciativa, 
autoconfiança e autonomia. No fundo, o jogo é uma atividade 
séria que não tem consequências frustrantes para quem joga, 
no sentido de ver o erro como algo definitivo ou insuperável.” 
(p. 10). 

SMOLE, Kátia Cristina S.; DINIZ, Maria Ignez de Souza V.; MILANI, Estela. 
Cadernos do mathema - ensino fundamental: jogos de matemática de 6º a 9º 

ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 
Marque o item que melhor corresponde as lacunas do texto no 
que se refere ao uso de jogos para o ensino de matemática. 
(A) dimensão lúdica e dimensão educativa. 
(B) dimensão lúdica e dimensão disciplinar. 
(C) dimensão educativa e dimensão do aprimoramento. 
(D) educação e dimensão social. 
 
18. “No jogo, as regras são parâmetros de decisão, uma vez que, 
ao iniciar uma partida, ao aceitar jogar, cada um dos jogadores 
concorda com as regras que passam a valer para todos, como 
um acordo, um propósito que é de responsabilidade de todos. 
Assim, ainda que haja um vencedor e que a situação de jogo 
envolva competição, suas características estimulam 
simultaneamente o desenvolvimento da cooperação e do 
respeito entre os jogadores porque não há sentido em ganhar a 
qualquer preço. Em caso de conflitos, as regras exigem que os 
jogadores cooperem para chegar a algum acordo e resolver seus 
conflitos.” (p. 12) 

SMOLE, Kátia Cristina S.; DINIZ, Maria Ignez de Souza V.; MILANI, Estela. 
Cadernos do mathema - ensino fundamental: jogos de matemática de 6º a 9º 

ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 
A partir do texto, pode-se concluir que as atividades que 
envolvem jogos pedagógicos (para além da aprendizagem 
matemática) são uma ótima oportunidade para abordar com os 
estudantes as competências: 
(A) socioemocionais. 
(B) lúdicas e fantásticas. 
(C) lógico-computacionais. 
(D) linguísticas e analíticas. 
 
19. A transversalidade é a abordagem educacional que busca 
discutir, pelo prisma dos diferentes componentes curriculares, 
temas de emergência social e de alcance nacional e que têm 
como fim a formação de valores individuais e globais além 
atitudes e comportamentos que integram a formação integral 
das crianças e dos jovens. 

Adaptado de CIFUENTES, José Carlos; PRESTINI, Sirlene Aparecida Matos 
Martins. A transversalidade e a educação matemática. In MENEGHETTI, Renata 
Cristina. Educação matemática: vivências refletidas. São Paulo: Centauro, 2006. 

 
Dada a atualidade do tema e a sua relevância para esfera social 
contemporânea, qual alternativa abaixo corresponde 
corretamente a um dos temas transversais propostos pelo DCRC 
a ser abordado no componente curricular de matemática? 
(A) Educação para o Marketing Digital. 
(B) Educação Bancária. 
(C) Criptomoedas. 
(D) Educação Financeira. 
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20. A Base Nacional Comum para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica (BNC - Formação Continuada) 
define as Competências Gerais e Específicas para 
aperfeiçoamento do trabalho docente com base nas três 
dimensões fundamentais para a composição do saber-fazer do 
professor que atua na educação formal, são elas: 
Conhecimento, Prática e Engajamento profissionais. 
 

A formulação da BNC - Formação Continuada tem como 
objetivo alinhar tanto a formação inicial de professores como a 
formação continuada a qual outro documento normativo? 
(A) Base Nacional Comum Curricular. 
(B) Plano Nacional de Educação. 
(C) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
(D) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 

21. A resolução de problemas é uma estratégia de ensino 
utilizada para oportunizar a aprendizagem da matemática 
confrontando os saberes prévios dos estudantes com a sua 
capacidade de não apenas resolver problemas, mas também 
elaborar soluções criativas para eles, algumas vezes distintas 
daquelas propostas pelos livros didáticos, que os possibilitem a 
solução dos desafios propostos pelo professor. Contudo, isso 
não significa que o docente deva abandonar a orientação ou a 
exposição de regras durante a proposta, ao contrário, tão 
importante quanto encontrar respostas contundentes para 
resolver os enigmas e os problemas matemáticos é conhecer 
seus conceitos e procedimentos científicos. 
Ao trabalhar a resolução de problemas como estratégia didática 
é preciso compreender os seus fundamentos e concepções. 
Marque a única alternativa abaixo que NÃO corresponde à 
resolução de problemas enquanto estratégia didático-
metodológica. 
(A) A exposição dos caminhos e das soluções dos problemas 

propostos pelo professor no início da atividade é 
fundamental para estimular a criatividade dos estudantes. 

(B) A cooperação e a diversão fazem parte do processo de 
aprendizagem e contribuem para desenvolver a criatividade 
e a busca por soluções originais. 

(C) As boas tarefas baseadas na resolução de problemas 
fornecem múltiplos caminhos para se chegar a uma mesma 
resposta. 

(D) A resolução de problemas concentra a atenção dos alunos e 
estimula a busca por ideias e dá sentido às mesmas. 

 
22. As diferentes concepções sobre a resolução de problemas 
podem ser resumidas em três tipos: 
 

1. Resolução de problemas como um processo, em que a ênfase 
está no desempenho e nas estratégias utilizadas pelos alunos.  
2. Resolução de problemas como um objetivo (ou meta), em 
que se ensina Matemática para resolver problemas.  
3. Resolução de problemas como ponto de partida, em que o 
problema é considerado como um elemento que desencadeia 
um processo de construção do conhecimento.  
 

Destes tipos, possui(em) suas origens nas ideias de Polya (How 
to solve it, Princeton, NJ: Princeton University Press; 1945) e 
ganha(m) destaque na década de 1970: 
(A) apenas o primeiro. 
(B) apenas o segundo. 
(C) apenas o terceiro. 
(D) tanto o primeiro quanto o terceiro. 
 

23. O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 
Ceará (Spaece) é uma avaliação externa em larga escala que é 
aplicada aos alunos dos anos finais do ensino fundamental em 
matemática. 
 

Dentre as habilidades avaliadas na atual matriz do Spaece para 
o 9º ano do Ensino Fundamental, podemos citar: 
(A) fatorar e simplificar expressões algébricas. 
(B) interpretar geometricamente os coeficientes da equação de 

uma reta. 
(C) resolver situação-problema envolvendo sistema de 

equações lineares. 
(D) reconhecer a representação gráfica das funções 

trigonométricas (seno, cosseno e tangente). 
 
24. Dentre os objetivos do Spaece, estão: 
(A) premiar estudantes, escolas e comunidades. 
(B) possibilitar uma alternativa para o acesso ao ensino 

superior. 
(C) criar um ranking de escolas, acirrando rivalidades entre as 

redes municipais. 
(D) possibilitar aos professores, dirigentes escolares e gestores 

um quadro da situação da Educação Básica da Rede Pública 
de ensino. 

 
25. As propostas de avaliações diagnósticas de matemática 
aplicadas no início do ano letivo a partir de instrumentos 
elaborados pelas redes municipais e estaduais têm ganhado 
adesões. 
 
Essa modalidade de avaliação de matemática oferece a 
possibilidade de: 
(A) avaliar capacidades emocionais dos estudantes. 
(B) diagnosticar falhas cometidas pelos professores das escolas 

vizinhas. 
(C) identificar conhecimentos prévios e dificuldades específicas 

dos estudantes. 
(D) apresentar um resultado avaliativo ideal sobre o 

desempenho dos estudantes no ano anterior. 
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26. Em 2008, os pesquisadores Ball, Thames e Phelps 
identificaram na prática do professor os conhecimentos 
necessários para desenvolver de maneira efetiva a tarefa de 
ensinar, representado na figura a seguir. 
 

 
Fonte: BALL, D.; THAMES, M.; PHELPS, G. Content Knowledge for Teaching: what makes it 

special? Journal of Teacher Education. Michigan, v. 59, n. 5 pp. 389-407. Novembro, 2008. 
(Adaptado; tradução livre) 

 

O Conhecimento Comum do Conteúdo (acima, à esquerda) 
incluiria o conteúdo disciplinar ensinado pelos professores, 
enquanto o Conhecimento do Conteúdo e do Ensino (no centro, 
à direita) seria a capacidade de selecionar 
a abordagem de ensino adequada a cada situação. 
 

São exemplos desses dois conjuntos de conhecimentos, 
respectivamente: 
(A) trigonometria e cálculo diferencial. 
(B) ensino através da resolução de problemas e funções 

exponenciais. 
(C) produto de matrizes e modelagem aplicada ao ensino de 

matemática. 
(D) história da matemática como estratégia de ensino e o uso de 

jogos no ensino de matemática para crianças. 
 
27. A cultura digital na escola, além de aumentar o engajamento 
dos alunos, é peça fundamental para a democratização do 
conhecimento.  
Um dos principais desafios para implementação da cultura 
digital nas aulas de matemática é: 
(A) o fato de o universo digital ser muito mais interessante e 

atrativo. 
(B) distância etária entre os professores de matemática e os 

estudantes. 
(C) o desinteresse dos professores pelas tecnologias de 

informação e comunicação. 
(D) a disparidade social, que dificulta e retarda a popularização 

de ferramentas tecnológicas. 
 
28. Leia o texto da habilidade EF08MA11: 
 

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência 
numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um 
fluxograma que permita indicar os números seguintes. 
 

De acordo com o DCRC, essa habilidade poderia ser trabalhada a 
partir de qual objeto específico? 
(A) Identificar que numa sequência recursiva, cada termo 

depende diretamente do termo anterior. 
(B) Construção de polígonos regulares a partir de 

circunferências. 
(C) Interpretação do conceito de congruência de triângulos. 
(D) Interpretação do conceito de grandezas proporcionais. 
 
 

29. Leia o texto da habilidade EF09MA03: 
 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive 
potências com expoentes fracionários. 
 

Essa habilidade pertence a qual unidade temática? 
(A) Álgebra. 
(B) Números. 
(C) Geometria. 
(D) Grandezas e medidas. 
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30. Dudley (2015) descreve o Estudo de Aula como uma forma de pesquisa em ação em sala de aula com foco no desenvolvimento 
do conhecimento da prática docente, envolvendo grupos de professores que planejam, ensinam, observam e analisam o 
aprendizado e o ensino nas aulas de maneira colaborativa. 
 

 
Fonte: DUDLEY, P. Lesson study: a handbook. Disponível em: <http://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/new-handbook-revisedMay14.pdf> 

 Acesso em: 13 jan. 2023. (Adaptado, tradução livre). 
 

Tal metodologia, portanto, partiria de uma reunião inicial para a análise dos dados que se dispõe sobre os alunos e dos materiais de 
ensino disponíveis, e, geralmente, três “aulas de pesquisa” planejadas, ensinadas/observadas e analisadas em conjunto por um 
grupo de professores. 
 

O Estudo de Aula, tal como descrito em Dudley (2015), poderia ser implementado: 
(A) como metodologia de planejamento pedagógico na escola. 
(B) como estratégia para elaboração de materiais didáticos. 
(C) como método de avaliação de programas de ensino. 
(D) como método de avaliação de estudantes. 
 

http://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/new-handbook-revisedMay14.pdf

