PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
Matemática - Licenciatura

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde pelo menos duas das seguintes consequências:











aumento da emissão de poluentes atmosféricos;
aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO –
monóxido de carbono, O3 – ozônio);
aumento da poluição visual e sonora;
aumento da temperatura local e global;
aumento do consumo de combustíveis;
aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico);
aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;
diminuição de áreas verdes;
desmatamento;
aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos;
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elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento
de água, limpeza da cidade, etc);
necessidade de ampliação de vias trafegáveis;
necessidade de ampliação de áreas de estacionamento.

b) aborde duas das seguintes intervenções:








construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas);
proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de
adversidades climáticas e relevo acidentado;
pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta;
construção de bicicletários;
investimento na segurança pública;
políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida,
saúde, propaganda);
implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas.
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PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde duas das seguintes causas:














problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na
escola);
desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc);
desemprego e falta de qualificação profissional;
precariedade da segurança pública;
uso de drogas;
desvalorização da vida humana;
banalização da violência;
sensação de impunidade;
ausência de políticas sociais;
degradação da vida urbana;
desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais;
desestruturação familiar;
desvalorização de princípios éticos e morais.

b) mencione dois dos seguintes fatores:






políticas de segurança mais efetivas;
políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas;
maior consciência cidadã e respeito à vida;
melhor distribuição de renda;
melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de
permanência na escola);
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aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;
medidas preventivas ao uso de drogas;
maior eficácia do sistema judiciário;
revisão da legislação penal;
valorização de princípios éticos, morais e familiares.

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de
junho de 2014, onde se lê:
Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes
elementos integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento
social; compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua
formação, relevantes para a realidade social; espírito científico, humanístico e
reflexivo; capacidade de análise crítica e integradora da realidade; e aptidão
para socializar conhecimentos em vários contextos e públicos diferenciados.
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PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deve apresentar uma das seguintes opções:
- Usar a definição de elipse: A soma das distancias de um ponto aos focos é igual ao
comprimento do eixo maior.
- Calcular a equação da elipse. Para isto basta ver que a distância entre os focos é 2=2c,
logo c=1 e que o eixo maior de tamanho 4 implica em 2a=4, ou seja, a=2. Assim basta
calcular b (usando que
(0,2) e sua equação fica
equação.
- Calcular a distância entre (0, 2+
ver que o resultado é 4.

) que dá b=

. O centro da elipse é o ponto

. E ver que (0, 2+

) satisfaz essa

) e cada um dos focos e soma os dois resultados e

b) T(-1,2)= (1,10) e T(1,2)=(3,6).
c) O polinômio característico de T é

que tem como raízes 2 e 3.
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PADRÃO DE RESPOSTA

a) O comprimento da hipotenusa do triângulo retângulo ABC em função de x.

b) Os comprimentos AD e AE são iguais e EC = BC = x/2, calculando AD em função de x.

c) Os cálculos do quociente AB/AD encontrando o número áureo.

,
ou, racionalizando,
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PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deve apresentar os objetivos, conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais: resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados,
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução,
analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como
instrumentos tecnológicos disponíveis;
O estudante também pode abordar os seguintes objetivos: fixação de conceitos,
motivação, construção de conceitos, trabalho em grupo, propiciando solidariedade
entre os alunos, estimulo ao raciocínio, desenvolvimento do senso crítico, disposição
para aprender e desenvolvimento da cidadania.
Outros objetivos de acordo com os PCN´s:
- identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual,
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o
espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas;
- selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliálas criticamente;
- comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar
resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da
linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações
matemáticas;
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- interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca
de soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou não na
discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo
com eles.
b) O estudante deve citar três dos seguintes conceitos matemáticos: contagem,
ordenação, conceito de função, função exponencial e logarítmica, progressão
geométrica e equações de recorrência.
c) Para n = 1 disco, apenas um movimento. Para n = 2 discos, são necessários 3
movimentos: o disco de menor diâmetro deve ser colocado sobre um dos pinos vazios;
em seguida, o de maior diâmetro sobre o outro pino (como tem diâmetro superior ao
primeiro disco, não pode ser colocado no pino ocupado pelo primeiro); por fim, o
primeiro disco, de menor diâmetro, é colocado sobre o segundo e o problema fica
resolvido. Para n = 3 discos, seguindo o raciocínio análogo, chega-se à conclusão que,
no mínimo, são necessários 7 movimentos. Sabemos que mover dois discos para um
dos pinos envolve, necessariamente, 3 movimentos, em seguida movemos o novo
disco para o pino livre e, finalmente, para deslocar os dois discos para esse pino
precisamos novamente de mais 3 movimentos. Ao todo, são 2x3+1 = 7 movimentos.
Este raciocínio permite deduzir o padrão de resposta. Isto é, para n = 4 discos,
precisamos de 2x7+1= 15 movimentos. Para n = 5 discos, 2x15+1 = 31 deslocamentos,
e assim sucessivamente. Portanto, para n discos, precisamos de
movimentos.
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