PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Concurso Público – Edital 058/2018/DDP
PROVA DISSERTATIVA

Campo de conhecimento: Matemática
Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal.

INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução das duas questões desta prova é de três horas.
2. Confira, nas folhas oficiais de resposta das questões dissertativas, seu número de inscrição e o
campo de conhecimento para o qual se inscreveu e registre essas informações nos espaços
abaixo. Assine no local indicado. Verifique se há marcações indevidas no espaço destinado às
suas respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se a sequência de cinco folhas deste caderno está
correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade identificada.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Se necessário, solicite folhas adicionais de rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
5. Transcreva as respostas da prova dissertativa para as respectivas folhas oficiais de resposta (por
exemplo: questão 1 na folha oficial da questão dissertativa 1) com caneta esferográfica de tinta
de cor preta ou azul. Elas serão os únicos documentos válidos para efeito de correção.
6. Não assine nem identifique de forma alguma as folhas oficiais de resposta das questões
dissertativas.
7. Durante a realização da prova não poderá ocorrer comunicação entre candidatos, consulta a
material didático-pedagógico, porte/uso de telefone celular, relógio (qualquer tipo), controle
remoto, fone de ouvido, pen drive, chave eletrônica de veículos, armas, boné, óculos escuros,
calculadora, MP-player, tablet, iPod ou qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Caso esteja portando algum dos objetos mencionados acima, eles deverão ser embalados,
identificados e deixados à frente na sala, em local visível, antes do início da prova. Embalagens
para tal fim serão fornecidas pela COPERVE/UFSC. Objetos eletrônicos deverão estar
desligados.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e as folhas oficiais de resposta das
questões dissertativas. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do local
de prova uma hora após seu início.
10. Os três últimos candidatos deverão retirar-se do local simultaneamente após entregar os
cadernos de prova, as folhas oficiais e assinar a ata.
__________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

CAMPO DE CONHECIMENTO

Questão 1
A escola em que você trabalha vai fazer um caderno de exercícios para alunos do Ensino Médio.
Você ficou responsável por elaborar a resolução do seguinte problema:
Três atletas A, B e C competem aos pares em uma mesma pista. A vence B por uma distância de 30
metros; B vence C por uma distância de 15 metros e A vence C por uma distância de 42 metros.
Cada atleta corre com a mesma velocidade nas duas corridas que faz. Qual é o comprimento da
pista?
Você deverá detalhar e explicitar cada um dos passos utilizados na resolução para que os alunos
sejam capazes de compreender e utilizar a mesma estratégia em outros problemas. Ao final, você
deverá listar os conteúdos envolvidos na resolução.

Folha 1

Folha 2

Folha 3

Questão 2
Na Matemática, um único contraexemplo é suficiente para assegurar que uma sentença não seja
válida. Todas as sentenças a seguir são incorretas. Para cada uma delas, dê um contraexemplo,
observando a coerência e empregando uma linguagem clara e adequada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Se o algarismo das unidades do produto de dois números naturais é 9, então pelo menos um
dos fatores é múltiplo de 3.
O determinante da soma de duas matrizes quadradas é a soma dos determinantes de cada uma
dessas matrizes.
Se A, B, C, D são números reais tais que A < B e C < D, então A – C < B – D.
Se a, b e c são números naturais e a é divisor de bc, então a é divisor de b ou a é divisor de c.
Sejam P(x) e Q(x) dois polinômios com coeficientes reais. Se P e Q têm as mesmas raízes,
então P = Q.
Toda função ímpar é injetora.

Se f :  →  e g :  →  são funções bijetoras, então g  f = f  g .
A equação x + y + xy =
48 não tem solução inteira.
Sejam A, B, C matrizes quadradas de mesma ordem, diferentes da matriz nula. Se AC = BC,
então A = B.
O produto de dois números irracionais é um número irracional.
Se o algarismo das unidades do produto de dois números naturais é 1, então o algarismo das
unidades dos fatores é 1.
n 4 + 1 é um número primo para todo número natural n , n ≥ 1 .
Se as diagonais de um quadrilátero se interceptam em ângulo reto, então o quadrilátero é um
quadrado.
A equação 3 x − 10 y =
15 não tem solução inteira.
Sejam A e B matrizes quadradas de mesma ordem e U a matriz nula. Se AB = U, então A = U ou
B = U.
Se A é um número inteiro e diferente de zero, então − A é um número negativo.
Todo polinômio de grau par tem raízes complexas.
Se a1 , a2 , a3 ,..., an e b1 , b2 , b3 ,..., bn são duas progressões aritméticas, definimos o produto dessas

duas progressões como a sequência a1b1 , a2b2 , a3b3 ,..., an bn . Então o produto de duas
progressões aritméticas crescentes também é uma progressão aritmética.
19. O quadrado de um número complexo é sempre um número real.

a 2 + b2
 a+b
20. Para quaisquer a e b números reais positivos, tem-se 
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