
 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

Curso de Especialização em Ensino de Matemática 

EDITAL Nº 44/2019  

Processo seletivo para o curso de Pós-Graduação  

Lato Sensu em Ensino de Matemática 

 

Leia com atenção as seguintes instruções antes de iniciar a prova 

 A realização da prova e o preenchimento da Folha de Respostas devem ser realizados em até 4 

horas; 

 Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica preta ou azul 

conforme o exemplo abaixo; 

 

1

2

A B C D E

A B C D E
 

 Somente será considerada como marcação válida na Folha de Respostas a questão que apresentar 

apenas uma marcação conforme o exemplo acima; 

 Confira o número de páginas (2 a 14); 

 Não é permitido nenhum  tipo de consulta, tão pouco o uso de calculadora, celulares ou qualquer 

aparelho eletrônico; 

 Será excluído do Exame, e estará sujeito às penas previstas na Lei, o candidato que:  

o agir com incorreção ou descortesia para com qualquer candidato ou fiscal do processo de 

aplicação da prova;  

o se ausentar do ambiente da prova sem o acompanhamento de um fiscal, ou entregar a 

prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da prova; 

o  for surpreendido, durante a prova, em comunicação, direta ou à distância, com outro 

candidato ou com outra pessoa não presente no local da prova, bem como se utilizando de 

qualquer meio de consulta; 

o utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento para obter aprovação ou informação 

privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de 

aplicação, as Folhas de Respostas. 

 
 

Nome do 
candidato 

 
 

Identidade 
 
 

____________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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AVALIAÇÃO ESCRITA 
 

1. Devlin (2008, p. 96), afirma que:  

Como estuda esses padrões abstratos, a Matemática muitas vezes nos permite ver - e daí talvez fazer 

uso de - semelhanças entre dois fenômenos que, `a primeira vista, parecem bem diferentes. Assim, 

podemos pensar na Matemática como um par de óculos que nos permitem ver aquilo que de outro 

modo nos seria invisível - um equivalente mental do aparelho de raios X do médico ou dos óculos de 

visão noturna dos militares. Com a Matemática, podemos tornar visível o que é invisível.  

 

De acordo com o excerto acima, o autor apresenta a Matemática como:  

A) a única área do conhecimento que é exata e pode realmente dar as devidas 

aproximações para compreensão dos fenômenos.  

B) uma condição de conhecimento, sem a qual, ninguém poderá entender corretamente 

os fenômenos físicos.  

C) a única maneira de perceber as transformações do mundo.  

D) uma área de conhecimento superior às demais. 

E) uma cosmovisão, isto é, um meio de observar e compreender o mundo criado e suas 

transformações. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. “A Matemática não é algo que diz respeito a números, mas sim, à vida. Ela é algo que nasce do 

mundo em que vivemos. Lida com ideias. E, longe de ser aborrecida e estéril, como muitas vezes é 

retratada, ela é cheia de criatividade”.  

Essa visão apresentada por Devlin (2008, p. 98) apresenta um contraponto a uma visão 

comum sobre a Matemática. Isto é, que a mesma só diz respeito a números e “contas”, 

longe da caminhada humana e compõe-se um espaço sem lugar para a criatividade.  

 

Para atuar numa perspectiva que apresente uma matemática viva e ativa, em que a sala de 

aula seja um ambiente de construção de conhecimento, um trilhar possível ao professor é:  

A) Considerar a natureza abstrata e formal da matemática como única maneira de 

apresentar as ideias matemáticas, uma vez que os objetos da Matemática são abstratos.  

B) Apresentar os aspectos criativos da Matemática como curiosidades ou apenas 

recreativamente.  

C) Apresentar a matemática como uma construção humana, com ideias e conceitos 

desenvolvidos por várias mãos, através de erros e acertos, e em várias épocas distintas.  

D) Considerar a compreensão das ideias matemáticas como privilégio de um pequeno 

nicho, e concentrar-se nesses alunos ”iluminados”, em detrimento dos demais, 

descartando o pressuposto de que todos podem aprender Matemática.  

E) Perceber a construção do conhecimento matemático como a apresentação de um 

resultado de um problema (seja a resolução de um exercício ou a prova de um 

teorema), colocando num patamar menor de importância o viés histórico-

epistemológico que permeia tal processo. 
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______________________________________________________________________________________ 

3. De acordo com Machado (2011, p.30), “no ‘terreno’ do senso comum, certas concepções sobre a 

Matemática parecem tão firmemente estabelecidas que são admitidas como verdadeiras apenas à luz 

do bom senso, sem uma análise mais apurada. Isso não constituiria problema algum não fora o fato 

de pressupostos desse tipo servirem de base para toda a sorte de ilações relativas a questões de 

ensino, determinando posturas e orientando a ação pedagógica em função das características que são 

associadas à Matemática”.  

A proposição “A Matemática é exata” é citada por Machado (2011) como um 

exemplo de concepção que, no âmbito do senso comum, é estabelecida como verdadeira. 

Na análise dessa proposição, Machado (2011), apresenta três bases que servem de apoio 

para os que defendem tal proposição. São elas: Na Matemática, as afirmações ou são 

verdadeiras ou falsas; a veracidade ou a falsidade de uma afirmação, no contexto 

matemático, é sempre demonstrável; o conhecimento matemático é expresso em números.  

Qual dos argumentos abaixo NÃO se insere na análise feita por Machado (2011), ao 

defender uma relativização nas expectativas de fundamentação da exatidão da 

Matemática? 

A) A concepção da existência de uma esfera soberana na qual os números ocupariam um 

lugar proeminente com frequência está associada a representações religiosas do 

mundo, considerado harmônico, simétrico, de relações perfeitas e absolutas. As 

verdades matemáticas e, em decorrência, as relações expressas através de números 

seriam, pois, essencialmente exatas.  

B) A defesa da demonstrabilidade de todas as proposições matemáticas de um sistema 

formal, não se sustentou com os trabalhos de Gödel (1931), que provou que é possível 

uma demonstração formal de que em qualquer sistema formal suficientemente 

abrangente a demonstração de todas as proposições é impossível ou conduz a 

inconsistências.  

C) A história do Cálculo é um bom exemplo de como um assunto, mesmo tendo como 

ponto de partida ideias nada claras, mesmo apoiando-se durante quase dois séculos 

em uma fundamentação lógica nada sólida, soube alimentar-se das próprias 

inconsistências e transformá-las em fontes fecundas para o seu desenvolvimento e de 

toda a Matemática.  

D) Em qualquer assunto, se nos restringirmos a admitir apenas frases que podem ser 

classificadas de modo transparente como verdadeiras ou falsas e a operar sobre elas 

segundo as leis da lógica formal clássica, teremos uma exatidão idêntica à que é 

atribuída por essa via à Matemática.  

E) A concepção assumida da preposição “A Matemática é exata”, se usada para 

direcionamento de práticas de ensino de Matemática, pode ter como consequência o 

distanciamento total do objetivo principal do ensino que é mostrar a relação entre a 

Matemática e os objetos da realidade. 
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4. Muitos pesquisadores, educadores matemáticos, têm defendido em suas pesquisas a 

importância de se ensinar integradamente aritmética, geometria e álgebra. Lorenzato 

(2008), para defender essa integração, apresenta ideias metodológicas para o ensino de 

Matemática. Segundo ele, “para fazer essa integração é preciso identificar pontos de 

conexão entre os campos, bem como respeitar as características de cada campo 

(vocabulário, simbologia, regras, conceitos, definições)”.  

As Figuras 1, 2 e 3, construídas com base em Lorenzato (2008), podem ser 

exploradas no processo de ensino, na perspectiva da integração aritmética, álgebra e 

geometria. A Figura 1 (B) é um rearranjo da Figura 1 (A), da mesma forma que a Figura 2 

(B) em relação à Figura 2 (A). A figura 3 é um quadrado de lado medindo         

(Observação: as medidas são dadas em unidades de comprimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no que propõe Lorenzato (2008), para atividades integradoras entre a 

aritmética, a geometria e a álgebra, julgue cada afirmativa abaixo como Verdadeira ou 

Falsa. 

I. A expressão,                                                , 

com base na Figura 1, é um exemplo de exploração, que integra aritmética e 

geometria.  
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II. A Figura 2 mostra uma generalização do resultado observado na Figura 1, e 

possibilita uma exploração integrando a álgebra e a geometria, indicando que 

                 

 

III. A partir da Figura 3 é possível explorar aritmeticamente expressões como  

                                                  .  

IV. A partir da Figura 3, podem-se mostrar os significados geométrico, aritmético e 

algébrico, para expressões denominadas por “Produto da soma pela diferença de 

dois termos”, embora saibamos que essa representação está restrita para os 

números x e y positivos.  

Pode-se dizer que: 

A) São verdadeiras apenas as afirmativas I, II e IV. 

B) São verdadeiras todas as afirmativas. 

C) Só a afirmativa I é Falsa.       

D) São Falsas apenas as afirmativas III e IV. 

E) São verdadeiras apenas as afirmativas I e III.         

______________________________________________________________________________________  

5. Um dos conceitos fundamentais estudado no âmbito da Didática da Matemática, diz 

respeito ao conceito de contrato didático. As primeiras ideias de contrato didático surgiram a 

partir de 1970. No entanto, oficialmente o termo “contrato didático” foi lançado por Guy 

Brousseau em 1978.  

Qual das afirmações abaixo NÃO ESTÁ coerentemente relacionada com o 

entendimento de Brousseau (1980) para contrato didático, no âmbito do ensino de 

Matemática? 

A) O contrato didático pode ser definido, resumidamente, como um conjunto 

constituído pelos hábitos (específicos) do professor esperados pelos alunos e pelos  

comportamentos do aluno esperados pelo docente. 

B) O contrato didático faz com que, muitas vezes, na solução de atividades em que se 

pede para o aluno “escrever livremente” sobre algo, ele escreva em linguagem 

lacônica e com sintaxe complicada, buscando seguir o modelo de linguagem do 

livro texto ou a do professor na aula.  

C) O contrato didático não é uma realidade estável, estática, estabelecida uma vez por 

todas. Pelo contrário, ele é uma realidade em evolução que acompanha a história da 

classe (turma).  

D) As “regras” que constituem o contrato didático são devidas a acordos explícitos, 

impostos pela escola ou pelos professores ou estabelecidos com os estudantes, a 

partir de uma concepção da escola, da Matemática e da repetição de modalidades.  

E) O contrato didático é um conjunto de regras, com verdadeiras e próprias cláusulas, na 

maioria das vezes, não explícitas, que organizam as relações entre o conteúdo 
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ensinado, os alunos, o professor e as expectativas no interior da classe, nas aulas de 

Matemática. 

 

6. Sobre a relação entre Educação Matemática e Didática da Matemática, a partir da Figura 4 

proposta por Godino e Batenero (1998) e apresentada por D’Amore (2007, p. 97), podemos 

afirmar que: 

Figura 4 

 

A) A Didática da Matemática inclui a Educação Matemática como subsistema.  

B) A Didática da matemática é uma área que se preocupa em identificar, caracterizar 

os fenômenos e os processos que condicionam o ensino e a aprendizagem da 

Matemática, enquanto a Educação Matemática é o sistema que inclui teoria, 

desenvolvimento e prática relativa ao ensino e aprendizagem de Matemática, tendo 

a Didática da matemática como um de seus eixos.  

C) Educação Matemática e Didática da Matemática são áreas iguais, com mesmos 

objetos de estudos e guardam diferença apenas na denominação.  

D) Considerando a Educação Matemática distinguindo-se em três âmbitos, que são: a 

ação prática e reflexiva sobre os processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática; a tecnologia matemática, que se propõe a preparar materiais para 

melhorar a eficácia da instrução matemática; e a pesquisa científica, que se ocupa de 

compreender o funcionamento da Matemática, pode-se concluir que a Didática da 

Matemática é a disciplina científica ligada ao primeiro dos três âmbitos.  

E) A Didática da matemática diz respeito, única e exclusivamente, a processos 

metodológicos para o ensino de Matemática. 

______________________________________________________________________________________ 
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7. “A tarefa da Filosofia da Educação Matemática é manter vivo o movimento de ação-reflexão-ação 

nas atividades realizadas e atualizadas em Educação Matemática, sejam elas de ensino e de 

aprendizagem, que ocorrem no âmbito escolar, sejam os que ocorrem no mundo-vida, 

cotidianamente, ou mesmo as concernentes às políticas de Educação, além de outras atividades aqui 

não mencionadas, mas que cabem no que chamamos de Educação Matemática ou a ela se referem”. 

(BICUDO, 2010, p. 23) 

Tratar aspectos da Matemática não é comum, dado que os porquês matemáticos 

muitas vezes perdem-se no que chamamos de objetividade da Matemática, onde o 

preponderante é o resultado em vez do processo, o fim de uma demonstração em 

detrimento do conhecimento adquirido com os percalços do caminho. Neste sentido, 

muitos de nossos temas em sala de aula são mostrados sem discussão e reflexão 

necessária, desperdiçando assim, ricos momentos de construção de conhecimento em vez 

de memorização mecânica e sem alma.  

Considerando os dois excertos acima e o conteúdo matemático conhecido como 

“racionalização de denominadores”, costumeiramente ministrado a turmas do nono ano 

do ensino fundamental, como responder satisfatoriamente a uma pergunta sobre o porquê 

de racionalizarmos denominadores, a fim de termos um processo mais dinâmico, com 

sentido e com vias abertas para a construção desse conceito? 

A) Mostrar que não podemos ter números irracionais nos denominadores de frações. 

Por isso, usamos este processo.  

B) Mostrar que a racionalização de denominadores é uma mera aplicação de 

multiplicação de radicais.  

C) Explicar a razão pela qual a fração com denominador irracional representa um 

valor diferente da fração com denominador racional.  

D) Apontar, através da ideia de frações equivalentes que, as frações com 

denominadores racional e irracional, sendo equivalentes, representam um mesmo 

valor. Porém, por se tratarem de números irracionais (representação decimal 

infinita e não periódica), na representação com denominador racional temos uma 

aproximação melhor.  

E) Explicar que há uma tradição em deixar valores assim, onde não aparecem números 

irracionais nos denominadores. 

______________________________________________________________________________________ 
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8. Os números irracionais tem, por definição, uma parte decimal infinita e não periódica.  

Machado (2001, p.43), tratando sobre as dificuldades que surgem ou podem surgir ao 

tratarmos a natureza exata da Matemática, explica que “a prática de acesso a um número 

irracional é a utilização de aproximações sucessivas através de números racionais”.  

 

Quanto a isto, e sem deixar de lado o aspecto da exatidão da Matemática, podemos 

considerar que:  

A) A Matemática é exata quando a tornamos exata. Isto é, quando chegamos ao ponto 

de estabelecer uma relação final entre objetos matemáticos, seja estabelecer uma 

definição, concluir uma demonstração ou resolver um problema. No processo até 

então, o caminho é feito de inexatidões, tais quais as aproximações dos números 

irracionais.  

B) Se chegamos a um estado de exatidão, não podemos considerar aproximações ou 

erros de percurso, pois estes, por serem erros, não podem contribuir para a exatidão 

de um processo.  

C) A Matemática é exata, e sendo assim, não há que se considerar aspectos históricos, 

epistemológicos, linguísticos e filosóficos para se chegar a esta exatidão, e nem se 

faz necessário para se compreender este ou aquele conceito. Enfim, Matemática é 

Matemática.  

D) Tratar a Matemática fora do ambiente de sua natureza exata é descaracterizá-la, 

pois estaria se fazendo outra coisa, que não Matemática.  

E) Para se aprender Matemática faz-se desnecessária a compreensão de outros 

aspectos do conhecimento humano, pois estes não são levados em conta quando 

trata-se de desenvolver as demonstrações ou resolver problemas na Matemática. 

______________________________________________________________________________________ 

9. Paulo Freire (1996), no Livro “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa” apresenta três eixos que, segundo ele, devem servir de sustentação e de 

reflexão de toda prática de ensino: Não há docência sem discência; Ensinar não é transferir 

conhecimentos; Ensinar é uma especificidade humana.  

Especificamente, no contexto da argumentação de Freire (1996) sobre o primeiro 

eixo, qual das afirmações abaixo apresenta consistência: 

A) O futuro professor, durante a sua formação, necessita compreender que o seu 

formador é o sujeito que, com base em suas experiências e em seus conhecimentos, 

lhe passa os saberes necessários para a sua futura prática docente. 

B) Os atos de Ensinar e de Aprender são distintos e dissociados. No entanto, o ato de 

Ensinar foi fundamental, ao longo da história da humanidade, uma vez que foi 



Processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Matemática 
 

 

Campina Grande, 09 de novembro de 2019                                                                           Página | 10  
 

através dele que mulheres e homens aprenderam os saberes acumulados por outras 

gerações ao longo do tempo. 

 

 

C) Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 

decência e com a seriedade. 

D) O educador não pode negar-se ao dever de, na sua prática docente, valorizar os 

saberes científicos em detrimento de saberes da vida cotidiana. Isso não se 

contrapõe ao fato da necessidade de reforçar a capacidade crítica do educando e a 

sua curiosidade.  

E) As instituições de ensino devem respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos 

na prática comunitária.  No entanto, não podem levar a processos de reflexão que 

examinem a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos 

conteúdos escolares.  

_____________________________________________________________________ 

10. De acordo com as concepções freirianas (FREIRE, 1996), é correto afirmar que: 

 

A) para que desempenhe seu papel com eficiência, o professor precisa compreender 

que o processo de aprendizagem se dá através de uma metodologia baseada em 

repetições de exercícios, que levam à memorização. 

B) no processo aprendizagem,  que envolve a construção e a reconstrução de 

conhecimentos, os educandos absorvem passivamente o conhecimento que é 

transmitido pelo professor. 

C) ensinar é uma atividade teórica,  e, portanto, não requer do educador que, na sua 

prática, corporifique suas palavras tornando-se um exemplo do que diz.  

D)  nas atividades que envolvem os atos de aprender e ensinar, os sujeitos envolvidos 

nesse processo, são concebidos em esferas distintas, cabendo a um a tarefa de 

ensinar e ao outro o dever de aprender.  

E) a criticidade, que é fator essencial para a prática docente, não restringe-se somente 

às reflexões que o educador deve fazer sobre ele próprio e sobre sua prática. Mas, 

também, deve servir para a não aceitação das injustiças sociais inerentes ao 

contexto da comunidade e da sociedade de modo geral.  

______________________________________________________________________ 
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11. Uma função real é dita função afim, se para cada elemento   do seu domínio existir um 

único   do seu contradomínio da forma              com   e   números reais, 

      Sobre essa função, assinale a ÚNICA afirmação que é verdade. 

 

A) É uma função injetora, mas, não é sobrejetora. 

B) É uma função sobrejetora, mas não é injetora. 

C) É uma função par 

D) Possui uma representação gráfica contendo os pontos    
 

 
           , que 

definem com a origem dos eixos       um triângulo de área igual a  
   

 
  

E) Possui uma inversa da forma                  
 

 
            

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

12. Considere um triângulo que tem os seus vértices definidos pelos pontos    do espaço, 

com: 

            
        

 

 
 

       
  

 
  

                           

A área desse triângulo, em unidades de área, é: 

A) 
  

 
 

B)    

C) 
  

 
 

D)   

E)   

______________________________________________________________________________________ 

13. Qual o total de divisores (positivos) do número        que são divisíveis por 5? 

A) 32 

B) 48  

C) 60 

D) 64 

E) 54 

______________________________________________________________________________________ 
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14. Qual deve ser o menor valor de   para que a equação, na incógnita  ,            ,   

com      ,  admita solução inteira? 

A) 50 

B) 32 

C) 25 

D) 8 

E) 16 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Quantos números naturais   existem de modo que,   
    

 
    seja um número primo? 

A) 12 

B) 6 

C)  5 

D) 4 

E)  Infinitos 

______________________________________________________________________________________ 

16. Sejam   e  , retas paralelas e não coincidentes. Sejam A, B, C, D e E, pontos distintos na 

reta   e F, G, H e K, pontos distintos na reta  . Quantos triângulos que tenham  como 

vértices três desses pontos, podemos formar?  

A) 84 

B) 70 

C) 40 

D) 96 

E) 120 

______________________________________________________________________________________ 

17. As Progressões Aritméticas (P. A.) são sequências numéricas,               nas quais a 

diferença          , com             , é sempre constante. As Progressões 

Geométricas (P. G.) são sequências numéricas              nas quais a divisão  
  

    
 , 

com               é sempre constante.  

Analise as afirmações dadas abaixo: 

I) A única condição para que a sequência de números reais          seja  P. A. e  P. G. é  
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II) Se        é dada por            com              então   define uma  

Progressão Aritmética. 

III) A soma dos termos da sequência   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
    é 1. 

 

IV) Dados três números positivos     e  , se       
         

 
, então a sequência 

        é uma P. G.. 

V) Se as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero estão em P. A. de razão 10° 

então este quadrilátero não possui ângulo interno agudo.  

Pode-se dizer que: 

A) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

B) Apensa a afirmativa III é falsa. 

C) Todas as afirmativas são verdadeiras.  

D) Apenas as afirmativas II e V são falsas.  

E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

______________________________________________________________________________________ 

18. Considere a circunferência  de centro       , que passa pelos pontos 

                      , a reta      que tem equação          e a reta     que contem 

pelos pontos      . 

É correto afirmar que:  

A) A reta   é tangente à circunferência. 

B) A reta   é secante à circunferência e contém uma de suas cordas máximas. 

C) A distância da reta   ao centro da circunferência é maior que o seu raio. 

D) A reta   é secante à circunferência gerando nesta, uma corda de comprimento igual 

ao raio. 

E) A reta  , a circunferência e a reta   possuem um ponto em comum.  

______________________________________________________________________________________ 

19. Qual o valor da expressão  
                      

                    
 ? 

A)   

B) 
 

 
 

C)   

D) 
 

 
 

E) –   

______________________________________________________________________________________ 

20. Dada a função real       
    

   
    definida para      , o valor de                 é 

aproximadamente igual a: 

A) 0 
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B)  1 

C) 2 

D) 3 

E)  4 

 

 

21. Em virtude de um desnivelamento entre o piso de uma loja e a calçada, será construída 

uma rampa com inclinação constante. A altura da base da porta de entrada da loja em 

relação ao nível da rua é de 100 cm. Sabe-se que o comprimento da base da rampa será de 

215 cm.  

Sendo α o ângulo de inclinação dessa rampa, é correto afirmar que: 

 

A) α   (30°, 45°] 

B) α   (15°, 30°] 

C) α   (60°, 75°] 

D)  α   [5°, 15°] 

E)  α   (45°, 60°] 

 

______________________________________________________________________________________ 

22. Dois móveis       partem de um mesmo ponto. Seus movimentos estão representados 

graficamente através da figura abaixo. 

 

O móvel  , após 2 minutos, percorre 4 km. O móvel   tem seu movimento representado 

por uma curva de equação         –      em que   é dado em minutos.  

Podemos, então, afirmar que os móveis se encontraram após terem percorrido uma 

distância de: 

A) 6 km  

B) 4 km  

C) 8 km  
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D) 5 km  

E) 7 km 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

23. Sejam   e   números reais positivos tais que: 

  
 
       e                         

Então, qual o valor de        ? 

A) 10 

B) 7  

C) 6  

D) 9  

E) 8 

______________________________________________________________________________________ 

24. Seja   uma função real, definida por              . Analise as seguintes 

afirmações sofre essa função: 

I)   é uma função par. 

II)            

III)         

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões): 

A) I e II 

B) II e III 

C)  I 

D)  III 

E) II 

_________________________________________________________________________ 

25. Sejam as matrizes                          , constituídas de números reais e sejam 

         as suas matrizes transpostas. Considerando essas matrizes é correto afirmar 

que: 

A)                                      

B)                                      

C)                                        

D)                                          

E)                     

______________________________________________________________________________________ 
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