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EXAMES MATEMÁTICOS - PRÉ PAS 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Matemática 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 

relevantes e elaborando modelos para sua representação. 

[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 

resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 

modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 

modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 

como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 

[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 

forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 

de operações e relações simbólicas e formais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou 

dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Estudo dirigido, Resolução de 

exercícios, Sala de aula invertida, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Compreender a matriz de referência do PAS e conhecimento da banca do CESPE. Visão de 

preparo para os exames e vestibulares. 

 

Recursos materiais necessários 

Provas de anos anteriores e simulados. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Possibilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e argumentativo do estudante, 

a fim de mostrar que o processo do descobrimento matemático é algo vivo e em 

desenvolvimento. Estimular a produção de novas soluções, de problemas e intervir na produção 

de seus estudantes, estabelecer um clima de confiança, de maneira que eles, mesmo diante do 
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erro, encontrem motivação para continuar a produzir. Resolver problemas 

que admitem diversas possibilidades de respostas, as quais podem ser obtidas por meio de 

múltiplos métodos de solução, incluindo-se aqueles criados pelos estudantes no momento da 

resolução como uma das estratégias para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo. 

A participação do aluno acontecerá durante todo o processo. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Resolução de provas anteriores e simulados. Será baseada em processos permanentes de 

reflexão e comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento humano dos estudantes.  

 

Referências 

Materiais com provas de anos anteriores encontrados na internet. Canal MeSalve (esse e outro 

canais) do YouTube, com aulas que podem ser disponibilizadas para os alunos reforçarem 

conceitos. 
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