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Os pontos definidos para realização da prova 

1. Relação teoria e prática escolar na formação de professores de Matemática: tendências, 
perspectivas e o papel do estágio supervisionado.

2.  Resolução de problemas: conceituação e aplicações no Ensino Básico e Superior
3.  A formação do professor e tutor para o ensino de Matemática. 
4.  A evolução da Matemática ao longo dos séculos e sua relação com o ensino. 

 

Os pontos definidos para realização da prova 

1. Alternativas metodológicas para o ensino de F
de aprendizagem.  

2. Conceituação, concepção e desenvolvimento de objetos de aprendizagem e hipermídia no 
ensino de Geometria.  

3. Tecnologias digitais no ensino de Álgebra. 
4. Interdisciplinaridade e contextualização no ensino de Teoria dos Conjuntos e Lógica.
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Pontos das Provas Escrita e Didática

Os pontos definidos para realização da prova escrita são os seguintes:

Relação teoria e prática escolar na formação de professores de Matemática: tendências, 
perspectivas e o papel do estágio supervisionado. 
Resolução de problemas: conceituação e aplicações no Ensino Básico e Superior
A formação do professor e tutor para o ensino de Matemática.  
A evolução da Matemática ao longo dos séculos e sua relação com o ensino. 

Os pontos definidos para realização da prova didática são os seguintes:

Alternativas metodológicas para o ensino de Funções: na escola, a distância e demais espaços 

Conceituação, concepção e desenvolvimento de objetos de aprendizagem e hipermídia no 

Tecnologias digitais no ensino de Álgebra.  
contextualização no ensino de Teoria dos Conjuntos e Lógica.
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são os seguintes: 

Relação teoria e prática escolar na formação de professores de Matemática: tendências, 

Resolução de problemas: conceituação e aplicações no Ensino Básico e Superior 

A evolução da Matemática ao longo dos séculos e sua relação com o ensino.  

são os seguintes: 

unções: na escola, a distância e demais espaços 

Conceituação, concepção e desenvolvimento de objetos de aprendizagem e hipermídia no 

contextualização no ensino de Teoria dos Conjuntos e Lógica. 


