
Mestrado Profissional em Matemática 1S/2023
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Ementa
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Avaliação

O conceito final será determinado pelo desempenho em duas provas nas datas 05/05/23 e 30/06/23.
Para os alunos que não atingirem o ḿınimo necessário para aprovação haverá um exame em 07/07/23,
no mesmo molde das provas.
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Esquenta

1 Reescreva as sentenças abaixo de maneira a perderem a ambiguidade:
(a) Testemunhas viram o homem passar pela janela.
(b) Carlos pediu a José para assinar o contrato.
(c) Cresce o consumo de suco feito de soja e iogurte.
(d) O vendedor disse ao cliente que seu preço estava incorreto.

2 Indique quais das seguintes afirmações são equivalentes a Se beber, não dirija.:
(a) Se não dirigir, beba.
(b) Não beba nem dirija.
(c) Não beba ou não dirija.
(d) Beba e não dirija.
(e) Se não beber, dirija.

(f) Se dirigir, não beba.
(g) Não dirigir é suficiente para beber.
(h) É necessário não dirigir ao beber.
(i) É suficiente beber para não dirigir.
(j) Beber é necessário para não dirigir.

3 Escreva a rećıproca, a negação e a contrapositiva das seguintes afirmações:
(a) Se tem sol, tem praia.
(b) Sou feliz, por isso estou aqui.
(c) Tudo que vai deixa memória.
(d) Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar.

4 Fernando Pessoa escreveu: Ah, todo cais é uma saudade de pedra!. Em Essuat́ıni não há nenhum
cais. O que acham os essuatinianos sobre esse verso?

5 Em um carro viajam o pai, dirigindo, a mãe, no banco do carona e o filho de 15 anos e sua irmã de 7

anos, ambos atrás. A filha pergunta “Por que eu não posso sentar na frente?”, ao que o pai responde “É
permitido apenas a partir dos 10 anos.”. A filha então retruca “Então porque o meu irmão está sentado
aqui atrás?”. Explique qual foi o racioćınio da menina.

6 Analise as seguintes afirmações:
(a) Porcos com asas são azuis.
(b) O que não tem remédio, remediado está.
(c) Se a Terra é plana então a Terra não é plana.
(d) Não tenho nada a declarar.

(e) Sem você meu amor, eu não sou ninguém.
(f) Esta frase é falsa.
(g) É proibido proibir.
(h) Só sei que nada sei.

7 Tudo pode ser demonstrado? Dê a sua opinião sobre as seguintes afirmações:
(a) Por um ponto não pertencente a uma reta r passa uma única reta paralela à reta r.
(b) Uma esfera pode ser fatiada em um número finito de pedaços e remontada com o dobro do tamanho
original.
(c) Existem números irracionais x e y tais que xy é racional.
(d) Todo número inteiro par maior que 2 é a soma de dois números primos.
(e) Existem infinitos números primos p tais que p+ 2 também é primo.
(f) Esta afirmação não pode ser provada.


