
 
   

 
 

  
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO:  PROFESSOR CLASSE “SL” NÍVEL I – MATEMÁTICA  

DATA: 01/06/2014 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material  mencionado acima e em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão ; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas) . 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorridas 2h (duas horas)  do seu início. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CARTÃO-

RESPOSTA destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato e 
deverá ser destacado somente pelo Fiscal de Sala.  

 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I (Para as questões de 01 a 06) . 
 

A universidade do futuro 

(Trechos de uma entrevista concedida pelo neurocientista Stephen Kosslyn à revista Veja) 

 

Veja: Como se explica, em termos cognitivos, o fato de refletir ser mais eficiente do que repetir? 

Kosslyn : Quanto mais a pessoa refletir sobre algum assunto, quanto mais profundamente ela processar uma 

informação, mais fácil será lembrar-se dela, porque a reflexão vai desencadear associações mentais entre aquele 

assunto e o que já está armazenado na memória. Ao ser convocado a reproduzir essa informação, o cérebro 

usará tais associações para chegar ao local onde ela está armazenada. Por outro lado, repetir uma fórmula 

diversas vezes não cria conexões com coisas já gravadas na memória, e portanto o cérebro vai ter mais 

dificuldade para encontrar a frase ou fórmula no seu banco de dados quando isso lhe for solicitado. 

Veja: Onde o professor entra nisso? 

Kosslyn: Ele não pode se ver mais apenas como ufm transmissor do conhecimento. É claro que continua a ter de 

dominar sua expertise, mas precisa dar uma aula diferente, de aprendizado ativo, envolvendo os alunos. Isso 

requer treinamento contínuo e muita habilidade interpessoal. As aulas tradicionais são expositivas, o que é uma 

ótima estratégia para ensinar, porque em pouco tempo o professor alcança vários ouvintes simultaneamente, mas 

é uma maneira horrível de aprender, porque o aluno se perde com facilidade, sem exercitar sua capacidade de 

abstração. Enfim, um professor com os olhos para o futuro tem de criar desafios acadêmicos à altura da 

complexidade do mundo de hoje, motivando o aluno a analisar e a aplicar o que ele aprendeu. 

(...) 

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2367 - Ano 47 - nº 14 - P. 17. Por Helena Borges) 

 

01. No texto, as afirmações a partir das quais NÃO 
se identifica implícita ou explicitamente uma 
crítica ao ensino que se pratica na atualidade é 

a) Ele não pode se ver mais apenas como um 
transmissor do conhecimento. 

b) É claro que continua a ter de dominar sua 
expertise. 

c) mas precisa dar uma aula diferente, de 
aprendizado ativo, envolvendo os alunos. 

d) mas é uma maneira horrível de aprender. 
e) porque o aluno se perde com facilidade, sem 

exercitar sua capacidade de abstração. 
 
02. A palavra/expressão destacada que, no texto, é 

utilizada em seu sentido figurado ou conotativo 
é 

a) Quanto mais a pessoa refletir sobre algum 
assunto. 

b) a reflexão vai desencadear associações 
mentais . 

c) o cérebro vai ter mais dificuldade para 
encontrar a frase ou fórmula no seu banco 
de dados . 

d) As aulas tradicionais  são expositivas. 
e) porque em pouco tempo o professor  

alcança vários ouvintes simultaneamente. 

Trecho para as questões 03 e 04. 
Por outro lado, repetir uma fórmula diversas vezes 
não cria conexões com coisas já gravadas na 
memória, e portanto o cérebro vai ter mais 
dificuldade para encontrar a frase ou fórmula no seu 
banco de dados quando isso lhe for solicitado. 
 
03. Em apenas uma das opções, a função sintática 

do termo destacado é diferente daquela que 
está marcada nas demais. Esta opção é  

a) repetir uma fórmula  diversas vezes.  
b) não cria conexões  com coisas já gravadas 

na memória. 
c) o cérebro vai ter mais dificuldade . 
d) para encontrar a frase ou fórmula . 
e) quando isso lhe  for solicitado. 

 
04. Nesse trecho, Por outro lado , é uma expressão 

que se presta à sequenciação conectiva 
relacionando ideias   

a) que exprimem causa e efeito. 
b) que se contrapõem. 
c) que se equivalem quanto ao sentido. 
d) que denotam uma condição.  
e) que contextualizam uma conclusão. 
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05. No trecho: o cérebro usará tais associações 

para chegar ao local onde ela está armazenada, 

a palavra destacada retoma, textualmente, a 

palavra em destaque, em 

a) Quanto mais a pessoa  refletir sobre algum 

assunto. 

b) quanto mais profundamente ela processar 

uma informação. 

c) porque a reflexão  vai desencadear 

associações mentais. 

d) o que já está armazenado na memória . 

e) Ao ser convocado a reproduzir essa 

informação . 

 

06. Se, no trecho: o cérebro vai ter mais dificuldade 

para encontrar a frase ou fórmula no seu banco 

de dados quando isso lhe for solicitado, a 

expressão verbal vai ter  for substituída por  

teria,  a forma  for   passará a 

a) for (permanecendo inalterada). 

b) seria. 

c) fosse. 

d) era. 

e) seja. 

 

TEXTO II (Para as questões de 07 a 10). 

 

Brincadeira é coisa séria  

Brincar é uma atividade infantil comum e 

popular. Por ser considerada "coisa de criança", a 

brincadeira nem sempre é avaliada como uma 

atividade importante para o desenvolvimento do ser 

humano.  

Na maior parte das sociedades, as 

brincadeiras infantis fazem parte de práticas culturais 

típicas. Entretanto, sabe-se que nem todas as 

crianças têm a oportunidade de brincar ou de se 

divertir, pois infelizmente ainda hoje o trabalho 

infantil é comum no dia a dia de muitas populações 

de baixa renda. 

Há algumas décadas, as crianças brincavam 

de forma espontânea pelo puro prazer da atividade. 

As brincadeiras típicas e comuns eram pega-pega, 

cobra cega, esconde-esconde, amarelinha, 

queimada, passa anel, ciranda, andar de bicicleta, 

etc. 

Embora estas brincadeiras sejam 

extremamente populares, por incrível que possa 

parecer, muitas crianças nos dias de hoje as 

desconhecem. O declínio da brincadeira livre infantil 

ocorreu principalmente a partir da década de 1960, 

pois segundo alguns pesquisadores, desde esse 

período, os adultos passaram a exercer um controle 

maior sobre as atividades da criança.   
(Revista Grandes Temas do Conhecimento - PSICOLOGIA  

(Mythos Editora, nº 02, pag. 4-9). 

 

07. O texto assume, diante do tema abordado, o 

posicionamento de que as brincadeiras 

a) devem ser sempre atividades de natureza 

popular.  

b) são atividades que têm importância 

fundamental  para o desenvolvimento das 

crianças.  

c) só serão saudáveis se forem 

reconhecidamente atividades de natureza 

livre. 

d) são atividades importantes porque 

proporcionam apenas prazer. 

e) podem até não ser atividades tão 

importantes para o desenvolvimento do ser 

humano. 

 

08. A leitura do segundo parágrafo do texto revela 

que 

a) em todas as sociedades, as brincadeiras 

infantis fazem parte das práticas culturais 

locais. 

b) somente nas sociedades contemporâneas as 

brincadeiras infantis podem ser consideradas 

práticas culturais. 

c) somente nas sociedades antigas as 

brincadeiras infantis eram consideradas 

práticas culturais e, por isso, todas as 

crianças tinham acesso a essas atividades. 

d) as brincadeiras infantis fazem parte de 

práticas culturais de muitas sociedades, mas  

há crianças que não desfrutam desse prazer 

porque têm de se dedicar a atividades de 

adultos.  

e) nas sociedades modernas, as crianças, de 

modo geral, não têm hábitos de brincar 

mesmo que as suas famílias tenham rendas 

muito altas.  
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09. Nas opções abaixo, aquela em que há uma 
declaração na qual se interpreta uma avaliação 
do autor em relação ao tema tratado, 
evidenciada pelo uso da palavra marcada é 

a) pois infelizmente  ainda hoje o trabalho 
infantil é comum no dia a dia de muitas 
populações de baixa renda. 

b) as crianças brincavam de forma espontânea 
pelo puro prazer  da atividade. 

c) Embora estas brincadeiras sejam 
extremamente  populares. 

d) O declínio da brincadeira livre infantil ocorreu 
principalmente  a partir da década de 1960. 

e) os adultos passaram a exercer um controle 
maior  sobre as atividades da criança. 

 

10. O sentido do que diz o texto em Embora estas 
brincadeiras sejam extremamente populares, 
por incrível que possa parecer, muitas crianças 
nos dias de hoje as desconhecem, ficaria 
bastante distante da sua mensagem original, se 
a palavra extremamente fosse substituída  por  

a) tremendamente. 
b) extraordinariamente. 
c) frequentemente. 
d) enormemente. 
e) imensamente. 

 

 

DIDÁTICA E FUNDAMENTOS LEGAIS E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃ O 
 

11. Diversos são os estudos que têm sido realizados 
enfatizando a história da Didática no Brasil e suas 
relações com as tendências pedagógicas. Sobre a 
temática que envolve a Didática e as tendências 
pedagógicas no Brasil é INCORRETO afirmar que  

a) a Pedagogia Libertadora tem sido empregada 
com muito êxito em vários setores dos 
movimentos sociais, como sindicatos, 
associações de bairro, comunidades religiosas. 
Parte desse êxito se deve ao fato de ser 
utilizada entre adultos que vivenciam uma 
prática política em que o debate sobre a 
problemática econômica, social e política pode 
ser aprofundado com a orientação de 
intelectuais comprometidos com os interesses 
populares. 

b) na Pedagogia Tradicional, a Didática é uma 
disciplina normativa, um conjunto de princípios 
e normas que regulam o ensino. 

c) a Didática da Escola Nova ou Didática ativa é 
entendida como “direção da aprendizagem”. 

d) as tendências de cunho progressista 
interessadas em propostas pedagógicas 
voltadas para os interesses da maioria da 
população foram adquirindo maior solidez e 
sistematização na década de 1990. São 
também denominadas “teorias reprodutivistas 
do conhecimento”. 

e) para a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, 
a escola pública cumpre a sua função social e 
política, assegurando a difusão dos 
conhecimentos sistematizados a todos, como 
condição para a efetiva participação do povo 
nas lutas sociais. 

 

12. A avaliação consiste em uma análise acerca de 
dados relevantes do processo de ensino e 
aprendizagem que auxilia o professor a tomar 
decisões sobre o seu trabalho. Nessa 
perspectiva, assinale as alternativas que 
expressam os princípios básicos da avaliação da 
aprendizagem escolar.  

I. A função de diagnóstico da avaliação está 
relacionada diretamente à verificação do 
alcance dos objetivos gerais e específicos do 
processo de ensino. 

II. A avaliação é um processo contínuo e 
sistemático que integra um processo mais 
abrangente que é o processo de ensino-
aprendizagem. 

III. A avaliação é integral, pois considera o aluno 
como um ser total e integrado e não de forma 
compartimentada. 

IV. A avaliação, enquanto orientadora do trabalho 
do professor na busca pelo alcance dos 
objetivos estabelecidos, precisa utilizar de 
forma preferencial os testes, haja vista que 
todos os resultados do ensino podem ser 
mensurados através deles. 

V. A avaliação indica os avanços e dificuldades 
do aluno, ajudando-o a progredir na 
aprendizagem, orientando-o no sentido de 
atingir os objetivos propostos. 

São VERDADEIRAS  as alternativas 
a) I, III e V. 
b) I, II e V. 

c) II, III e IV. 

d) II, III e V. 

e) I, III e IV. 
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13. Acerca do objeto de estudo da Didática, pode-
se afirmar que, EXCETO,  

a) o processo de ensino, considerado no seu 
conjunto, inclui: os conteúdos dos programas 
e dos livros didáticos, os métodos e formas 
organizativas do ensino, as atividades do 
professor e dos alunos e as diretrizes que 
regulam e orientam esse processo. 

b) o objeto de estudo da Didática é o processo 
de ensino, campo principal da educação 
escolar. 

c) o objeto de estudo da Didática é a 
Pedagogia, que analisa todo o trabalho 
realizado pelo professor na sala de aula. 

d) o processo de ensino é uma sequência de 
atividades do professor e dos alunos, tendo 
em vista a assimilação de conhecimentos e 
desenvolvimento de habilidades. 

e) a finalidade do processo de ensino é 
proporcionar aos alunos os meios para que 
assimilem ativamente os conhecimentos. 

 

14. O planejamento da ação didática é uma atividade 
consciente e sistemática que consiste em um 
processo de racionalização, organização e 
coordenação da ação docente, articulando a 
atividade escolar e a problemática do contexto 
social. Assim, sobre as funções do planejamento 
escolar, NÃO se pode afirmar que 

a) facilita ao professor a preparação das aulas, 
contribuindo para que este selecione o 
material didático em tempo hábil, saiba que 
tarefas professor e alunos devem executar e 
replaneje o trabalho frente a novas situações 
que aparecem no decorrer das aulas. 

b) atualiza o conteúdo do plano sempre que é 
revisto, aperfeiçoando-o em relação aos 
progressos feitos no campo de conhecimento. 

c) garante ao professor que os objetivos e 
metas estabelecidas serão alcançados, haja 
vista que contempla a unidade e a coerência 
do trabalho docente. 

d) expressa os vínculos entre o posicionamento 
filosófico, político-pedagógico e profissional e 
as ações efetivas que o professor irá realizar 
na sala de aula. 

e) prevê objetivos, conteúdos e métodos a partir 
da consideração das exigências postas pela 
realidade social, do nível de preparo e das 
condições sócio-culturais e individuais dos 
alunos. 

15. Acerca do planejamento da ação didática, é 

CORRETO afirmar que  

a) o planejamento é um guia de orientação, 

pois nele estão estabelecidas as diretrizes e 

os meios de realização do trabalho docente. 

b) a ação de planejar se reduz ao 

preenchimento  de formulários para o 

controle administrativo, em que há a 

previsão do trabalho do professor. 

c) o plano é um guia de orientação, pois nele 

estão registradas as diretrizes e os meios de 

realização do trabalho docente. 

d) o planejamento é onde está registrada a 

ordem sequencial de todo o trabalho que 

será realizado pelo professor. 

e) o plano de ensino é um documento rígido e 

absoluto onde estão estabelecidas as 

diretrizes e os meios de realização do 

trabalho docente. 

 

16. Na esfera da educação e do ensino existem 

vários níveis de planejamento, que variam em 

abrangência e complexidade. Assim, são tipos 

de planejamento didático ou de ensino:  

a) planejamento educacional, planejamento 

curricular e planejamento de curso. 

b) planejamento de curso, planejamento de 

unidade e planejamento escolar. 

c) planejamento curricular, planejamento de 

aula, planejamento de curso e planejamento 

escolar. 

d) planejamento de curso, planejamento de 

unidade e planejamento de aula. 

e) planejamento educacional, planejamento de 

aula e planejamento escolar. 
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17. Na sala de aula estão envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem professores e 

alunos. Sobre as relações entre professores e 

alunos na sala de aula é INCORRETO afirmar:   

a) autoridade e autonomia são dois pólos do 

processo pedagógico. A autoridade do 

professor e a autonomia dos alunos são 

realidades aparentemente contraditórias, 

mas, de fato, complementares. 

b) para atingir uma boa interação no aspecto 

cognoscitivo é preciso que o professor 

considere o manejo dos recursos da 

linguagem, falar com simplicidade sobre 

temas complexos, conhecer bem o nível de 

conhecimento dos alunos etc. 

c) o aspecto cognoscitivo se refere às formas 

de comunicação dos conteúdos escolares e 

às tarefas escolares indicadas aos alunos. 

d) os aspectos cognoscitivos e os aspectos 

sócio-emocionais estão presentes na relação 

entre professores e alunos no processo 

educativo. 

e) as relações entre professores e alunos não 

possuem relação com as condições 

organizativas do trabalho docente. 

 

18. Para a seleção de recursos de ensino alguns 

critérios devem ser observados pelo professor. 

Assim, NÃO se constitui como um critério a ser 

considerado pelo docente:  

a) simplicidade. 

b) auto-explicação. 

c) adequação aos objetivos, ao conteúdo e à 

clientela. 

d) qualidade e exatidão. 

e) funcionalidade. 

 

19. Para selecionar e organizar os conteúdos a 

serem trabalhados em sala de aula, o professor 

precisa possuir o domínio de sua disciplina e 

conhecer as necessidades e interesses de seus 

alunos, através das manifestações do ambiente 

onde vivem. O conteúdo de ensino é o 

conhecimento sistematizado e organizado de 

modo dinâmico, sob a forma de experiências 

educativas. Desse modo, o professor, ao 

selecionar os conteúdos a serem ensinados, 

deverá considerar como critério, EXCETO, 

a) validade. 

b) utilidade. 

c) significação. 

d) adequação ao nível de desenvolvimento do 

aluno. 

e) rigidez sistemática. 

 

20. Os objetivos educacionais são os resultados 

desejados e previstos para ação educativa. São 

os resultados que o professor pretende alcançar 

com a atividade pedagógica. Sobre os objetivos 

educacionais é CORRETO afirmar:  

a) objetivos gerais são aqueles previstos para 

um determinado grau ou ciclo e serão 

alcançados a curto prazo. 

b) os objetivos específicos fornecem uma 

orientação concreta para a seleção das 

atividades de ensino-aprendizagem e para a 

avaliação. 

c) um objetivo bem definido torna mais fácil a 

tarefa do professor de estabelecer os 

procedimentos mais adequados para a 

concretização do processo ensino-

aprendizagem, assegurando e garantindo o 

êxito na realização do seu trabalho. 

d) a elaboração dos objetivos específicos não 

contribui para que o professor estabeleça 

padrões e critérios para avaliar o próprio 

trabalho docente. 

e) a definição dos objetivos em um nível 

comportamental constitui um recurso 

irrelevante como elemento orientador das 

atividades do professor. 

 

21. A educação escolar brasileira compõe-se de 

a) educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. 

b) educação básica e educação superior. 

c) educação infantil e ensino fundamental. 

d) ensino médio e educação superior. 

e) educação básica e ensino médio. 
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22. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Nº 9.394/96, pode-se 

afirmar sobre o ensino fundamental, EXCETO, 

a) o ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino à distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais. 

b) a jornada escolar do ensino fundamental 

incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, não podendo ser 

ampliado o período de permanência na 

escola. 

c) é facultado aos sistemas de ensino 

desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

d) o ensino fundamental regular será ministrado 

em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

e) o ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino. 

 

23. Acerca da interdisciplinaridade, aspecto que 

deve estar presente no processo pedagógico, 

pode-se afirmar que 

a) a interdisciplinaridade questiona a 

segmentação entre os diferentes campos 

produzida por uma abordagem que não leva 

em conta a inter-relação e a influência entre 

eles. Refere-se, assim, a uma relação entre 

as disciplinas. 

b) se fundamenta na convergência com uma 

concepção de conhecimento que toma a 

realidade como um conjunto de dados 

estáveis, sujeitos a um ato de conhecer 

isento e distanciado. 

c) desconsidera a complexidade do real e a 

necessidade de se levar em conta a teia de 

relações entre os seus diferentes e 

contraditórios aspectos. 

d) se associa a uma visão compartimentada da 

realidade sobre a qual a escola, tal como é 

conhecida, historicamente se constituiu. 

e) a interdisciplinaridade começou a ser 

abordada no Brasil a partir da LDB 9.394/96. 

Anteriormente a isso, era algo que nem se 

comentava no cenário educacional brasileiro. 

24. A respeito da transversalidade no processo 

pedagógico, NÃO podemos afirmar que 

a) se refere a uma abordagem epistemológica 

dos objetos de conhecimento. 

b) diz respeito à possibilidade de se 

estabelecer, na prática educativa, uma 

relação entre aprender na realidade e da 

realidade de conhecimentos teoricamente 

sistematizados. 

c) diz respeito principalmente à dimensão da 

didática. 

d) aponta a complexidade do real e a 

necessidade de se considerar a teia de 

relações entre os seus diferentes e 

contraditórios aspectos. 

e) se fundamenta na crítica de uma concepção 

de conhecimento que toma a realidade como 

um conjunto de dados estáveis, sujeitos a 

um ato de conhecer isento e distanciado. 

 

25.  Os sistemas municipais de ensino 

compreendem 

I. As instituições do ensino fundamental, médio 

e de educação infantil mantidas pelo poder 

público municipal. 

II. Somente as instituições de educação infantil 

mantidas pelo poder público municipal. 

III. As instituições de educação infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada. 

IV. Os órgãos municipais de educação. 

V. As instituições de ensino fundamental e de 

educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada. 

São VERDADEIROS os itens 

a) I, III e IV. 

b) II, III e V. 

c) II, IV e V. 

d) I, II e V. 

e) I, II e IV. 
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26. Sobre a matrícula, a carga horária e o currículo 

no ensino fundamental de 9 (nove) anos, de 

acordo com o que estabelece a Resolução 
CNE/CEB Nº 7, de 14/12/2010 é INCORRETO 
afirmar que 

a) o foco nas experiências escolares significa 

que as orientações e as propostas 
curriculares que provêm das diversas 

instâncias só terão concretude por meio das 

ações educativas que envolvem os alunos. 

b) a carga horária mínima anual do ensino 

fundamental será de 840 (oitocentas e 
quarenta) horas relógio, distribuídas em, pelo 

menos, 200 (duzentos) dias de efetivo 

trabalho escolar. 

c) as crianças que completarem 6 (seis) anos 
após 31 de março, deverão ser matriculadas 

na educação infantil (pré-escola). 

d) não é obrigatória a matrícula no ensino 

fundamental de crianças com 6 (seis) anos 

completos ou a completar até o dia 31 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 

e) o ensino fundamental, com duração de 9 

(nove) anos, abrange a população na faixa 

etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de 
idade e se estende, também, a todos os que, 

na idade própria, não tiveram condições de 

frequentá-lo. 
 

27. A Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 05 de outubro de 1988, estabelece 

que a educação, direito de todos, é dever  

a) da família. 

b) do Estado e da família. 

c) do Estado. 

d) das instituições de ensino. 

e) do professor. 
 

28. Tendo como finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores, a educação básica é 

composta por  

a) ensino médio e ensino superior. 

b) ensino fundamental e ensino médio. 

c) educação infantil e ensino fundamental. 

d) educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. 

e) ensino fundamental e ensino superior. 

29. Acerca da Lei Nº 11.494/07, que regulamenta o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, é CORRETO 

afirmar: 

a) os fundos destinam-se somente à 

manutenção e ao desenvolvimento da 

educação básica, não podendo ser 

direcionados à valorização dos trabalhadores 

em educação, incluindo sua condigna 

remuneração. 

b) a distribuição de recursos que compõem os 

Fundos, no âmbito de cada Estado e do 

Distrito Federal, dar-se-á somente entre os 

municípios, na proporção do número de 

alunos matriculados nas respectivas redes 

de educação pública presencial. 

c) a União fica sem a responsabilidade de 

complementar os recursos dos Fundos 

sempre que, no âmbito de cada Estado e no 

Distrito Federal, o valor médio ponderado por 

aluno, calculado na forma do Anexo da Lei, 

não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente, fixado de forma a que a 

complementação da União não seja inferior 

aos valores previstos no inciso VII do caput 

do art. 60 do ADCT. 

d) a complementação da União destina-se a 

assegurar recursos financeiros aos Fundos e 

aos sistemas municipais de ensino, 

aplicando-se o disposto no caput do art. 160 

da Constituição Federal. 

e) para os fins da distribuição dos recursos de 

que trata a Lei Nº 11.494/07, serão 

consideradas exclusivamente as matrículas 

presenciais efetivas, conforme os dados 

apurados no censo escolar mais atualizado, 

realizado anualmente pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, considerando as 

ponderações aplicáveis. 
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30. A educação nacional está organizada de forma 

a garantir a todos os estudantes um ensino 

ministrado de acordo com os seguintes 

princípios, EXCETO,  

a) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

b) gestão democrática do ensino público e do 

ensino privado. 

c) garantia de padrão de qualidade. 

d) coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. 

e) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Qual o elemento da segunda linha e primeira 

coluna da inversa da matriz 
1 0 2

2 1 3

3 1 0

A

 
 =  
  

? 

a) 
9

5

−
 

b) 
2

5

−
 

c)  
6

5
 

d)  
3

5
 

e) 
1

5

−
 

 

 

 

 

32. Marque a alternativa INCORRETA. 

 

OBS.:   Nesta questão detA indica o determinante da 

matriz A. 

 

a) Se os elementos de uma fila qualquer (linha 

ou coluna) de uma matriz A, de ordem n, 

forem todos nulos, então detA  = 0. 

b) Se uma matriz A, de ordem 2n ≥ , tem duas 

filas paralelas (duas linhas ou duas colunas) 

formadas por elementos respectivamente 

proporcionais, então detA  = 0. 

c) Se uma matriz A, de ordem 2n ≥ , tem uma 

linha (ou coluna) que é combinação linear de 

outras linhas (ou colunas), então detA  = 0. 

d) A soma dos produtos dos elementos de uma 

fila qualquer de uma matriz A, de ordem 

2n ≥ , ordenadamente, pelos cofatores dos 

elementos de uma fila paralela, é igual a 

zero. 

e) Toda matriz antissimétrica de ordem ímpar e 

elementos reais tem determinante não nulo. 

 

 
33. Qual o valor de m para que o sistema 

2

3 2

2 2 3

mx y z

y z mx

x z y

+ = −
− + =
 − =

 admita soluções próprias? 

 

a) 
14

9
m

−≠  

b) 
14

9
m

−=  

c) 
14

9
m ≠  

d) 
14

9
m =  

e) 0m =  
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34. Qual o valor de m para o qual o produto das 

raízes reais da equação 23 4 0x x m− + =  é 

máximo? 

a) 
2

3
 

b) 
3

2
 

c) 
4

3
 

d) 
10

3
 

e) 
20

3
 

 

35. Se todos os salários dos funcionários de uma 

empresa forem aumentados de uma quantia fixa 

equivalente a 100 reais, qual das medidas 

estatísticas abaixo não sofrerá alteração? 

a) A média aritmética dos salários. 

b) A mediana dos salários. 

c) A moda dos salários.  

d) O desvio padrão dos salários.  

e) Todas as medidas citadas nos itens 

anteriores ficarão alteradas. 
 

36. Uma caixa contendo  barras de doce de 

goiaba pesa  gramas. Sabendo-se que 

gramas desse doce contêm  calorias 

e que cada barra contém  calorias. Qual é o 

valor de ? 

a) 12 

b) 24 

c) 36 

d) 48 

e) 60 
 

37. São dadas uma PG crescente e uma PA com 

primeiro termo igual a zero. Somam-se os 

termos correspondentes das duas sequências e 

obtém-se a sequência { }1,1, 2, ... . Qual a soma 

dos cinco primeiros termos desta sequência? 

a) 17 

b) 19 

c) 21 

d) 38 

e) 44  

38.  Qual o valor da expressão: 

( ) ( ) ( ) ( )5 6 7 . 5 6 7 . 5 6 7 . 5 6 7+ + + − − + − + + ? 

 

a) 2 5 6+  

b) 6 7+  

c) 3 5 2 6 7+ −  

d) 38 

e) 104 

 

39. Considere o plano α cuja equação é 

x + 2y – z = 3 e assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) α contém a reta que passa pelos pontos 

(1, 0, -2) e (1, 2, 3). 

b) α contém apenas um ponto cuja soma das 

coordenadas é igual a 6. 

c) O triângulo cujos vértices são (0, 2, 1), 

(4, 1, 3) e (-2, 1, -7) está contido em α. 

d) A distância do ponto (1, 1, 1) ao ponto Q de 

α, cujas três coordenadas são iguais, é 
2

3
. 

e) A distância do ponto (1,1,-1) ao plano α é 

igual a 
2

6
. 

 

40. Seja 1i = − . O menor inteiro n > 0 tal que 

3

2 2

n

i 
+  

 
seja imaginário puro é: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

 

41. Seja ( ) 3 22P x x x ax b= + + + . Sabendo que 

( )P x  é divisível por 2 1x x+ + , então a + b é 

igual a: 

a) 1 

b) –2 

c) 3 

d) –3 

e) 4 
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42. Qual o valor de a + b + c de modo que se tenha 

( ) 22

1

2 22 2

a bx c

x x xx x x

+= +
+ ++ +

, para todo 

{ }0x IR∈ − ? 

 

a)  0 

b)  1 

c)  2 

d) –2 

e) –1 

 

43. Se a soma dos inversos das raízes da equação 

4 3 23 2 1 0x x mx mx m+ + + + + =  é 
5

2

−
, então 

m é igual a: 

 

a) – 5 

b) – 3 

c) – 1 

d) 2 

e) 5 

 

44. Sobre as raízes da equação 
4 3 22 2 1 0x x x x+ − + + = , é CORRETO 

afirmar que 

a) todas são reais. 

b) duas são reais e duas são complexas. 

c) nenhuma raiz é real. 

d) há quatro raízes reais cuja soma é -2. 

e) tem uma raiz negativa de multiplicidade 2. 

 

45. Uma distribuidora de medicamentos possui três 

depósitos que se encontram localizados nos 

pontos A, B e C da figura. 

 
O dono desta distribuidora resolveu abrir uma 

farmácia e, para economizar com 

deslocamentos, concluiu que o local deve ser 

equidistante dos depósitos A, B e C. Dessa 

maneira a farmácia será construída 

a) no baricentro do triângulo ABC. 

b) no ortocentro do triângulo ABC. 

c) no incentro do triângulo ABC. 

d) no circuncentro do triângulo ABC. 

e) no ponto médio do lado AB do triângulo ABC. 

 

46. Qual o simétrico do ponto ( )6, 3P = −  em 

relação à reta 9 0x y+ + = ? 

a) ( )0, 9−  

b) ( )6,3−  

c) ( )3,6−  

d) ( )6, 15− −  

e) ( )15, 6− −  

 

47. Em uma cidade, o número de habitantes 

residentes numa região circular cujo centro 

coincide com o centro da cidade e cujo raio é d 

é dado pela função ( ) 3.2 dF d c= , em que c é 

uma constante e d é dado em quilômetros. 

Sabendo-se que existem 20.480 habitantes 

numa região cujo raio é 4km, contados partir do 

centro, quantos habitantes há numa região cujo 

raio é 6 km? 

a) 1.210.650 

b) 1.310.720 

c) 1.380.270 

d) 1.510.180 

e) 1.600.270 

 

48. Aplicando-se R$ 8.000,00 a juro composto com 

rendimento anual de 44% ao ano, após quanto 

tempo obteremos um valor total de juro de R$ 

7.000,00? 

Dados: log 2 0,3 e log 3 0,48= =  

a) 1 ano e 9 meses. 

b) 1 ano e 8 meses. 

c) 1 ano e 7 meses. 

d) 2 anos e 2 meses. 

e) 2 anos e 5 meses. 
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49. Um fogão foi vendido em 2 parcelas iguais de 

R$ 320,00, sem entrada. Se a taxa de juro 

composto do financiamento foi de 10% ao mês, 

qual seria o valor desse fogão numa compra à 

vista? 

 

a) R$ 604,00 

b) R$ 590,64 

c) R$ 580,35 

d)  R$ 575,44 

e) R$ 555,37 

 

50. Em certa cidade litorânea, a altura h da maré 

(em metro), em função do tempo, é dada pela 

expressão ( ) 2 0,5.cos
3

t
h t

π = +  
 

, na qual t é 

o tempo, medido em hora, a partir da meia-noite 

(t = 0 representa meia-noite). 

Julgue os itens abaixo, classificando-os em 

Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

I. Em t = 3h, a maré atinge sua altura mínima, 

de 1,5m. 

II. Após 6h, a maré perfaz um ciclo completo. 

III. A maré atinge uma altura máxima de 3m. 

             Os itens I, II, e III são, respectivamente, 

 

a) V – F – V. 

b) V – F – F. 

c) F – V – F. 

d) F – V – V. 

e) V – V – F. 

 

51. Uma das equações da reta que é tangente à 

elipse 2 22 9x y+ =  e que intersecta o eixo x  

no ponto de abscissa 9 é dada por 
 

a) 5 9x y− =  

b) 3 9x y+ =  

c) 4 9x y+ =  

d) 3 9x y− =  

e) 9x y+ =  

 

52. Com relação ao desenvolvimento do binômio 

( )9
3x y+  é CORRETO afirmar que 

 

a) existem 9 termos. 

b) o coeficiente de 5 4x y  é ímpar. 

c) a soma dos coeficientes é menor que 1000. 

d) o coeficiente de 2 7x y  é par. 

e) o termo central tem coeficiente igual a 32. 

 

53. Uma comissão de 5 gerentes deve ser formada 

a partir de um grupo de 10 pessoas, sendo 5 da 

empresa A, 3 da empresa B e 2 da empresa C. 

Quantas diferentes comissões de gerentes 

podem ser formadas se cada uma delas deve 

conter pelo menos um representante de cada 

uma dessas empresas? 

 

a) 135 

b) 145 

c) 155 

d) 165 

e) 175 
 

54. Num lote de 20 peças de uma empresa, temos 

2 peças defeituosas. Se escolhermos ao acaso 

3 dessas peças, qual a probabilidade de 

nenhuma ser defeituosa? 

 

a) 
68

95
 

b) 
72

95
 

c) 
32

95
 

d) 
78

95
 

e) 
88

95
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55. Considerar uma esfera inscrita em um cilindro 

reto, o qual está inscrito em um tronco de cone 

(nesse caso, a base superior do cilindro 

coincide com a base menor do tronco de cone). 

Se o comprimento da geratriz do tronco de cone 

é 5cm  e o raio da base maior desse tronco é 

o dobro do raio da base do cilindro, qual é o 

volume da esfera? 

a) 33

4
cm

π
 

b)  33

5
cm

π
 

c)  34

5
cm

π
 

d) 34

7
cm

π
 

e) 34

3
cm

π
 

 

56. Qual a área da região do plano limitada pelo gráfico de 
2( ) 4 1f x x= +  e pelas retas 0, 1 e 2?y x x= = =  

a) 
7

3
 

b) 
17

3
 

c) 
28

3
 

d) 
31

3
 

e)  
38

3
 

 

57. Qual o valor de x  na figura abaixo? 

a) 2,5 

b) 2 2  

c) 3 

d) 2 3  

e) 2 5  

58. Em um triângulo de base igual a 20m e altura 

relativa a esta base igual a 10m é inscrito um 

quadrado, tendo um lado contido na base do 

triângulo. O lado do quadrado é, em metros, 

igual a: 

a) 
3

10
 

b) 
20

3
  

c) 
7

20
 

d) 
4

15
 

e) 
2

15
 

59. Analise as afirmações seguintes e dê o 

somatório dos itens CORRETOS. 

(1)  As bissetrizes de dois ângulos opostos pelo 

vértice são semirretas opostas. 

(2)  Dados três pontos distintos A, B e C sobre 

uma mesma reta, nesta ordem. Se M e N 

são os pontos médios dos segmentos AB e 

BC, então MN é igual à semi-soma dos 

segmentos AB e BC. 

(4)  Se o suplemento do triplo do complemento 

da metade de um ângulo é igual ao triplo 

do complemento desse ângulo, então o 

ângulo mede 70º. 

(8)  Se r é o raio, em cm, da circunferência 

inscrita em um triângulo retângulo com 

catetos medindo 6cm e 8cm, então o 

comprimento desta circunferência é igual a 

4π cm. 

a) 3 

b) 6 

c) 7 

d) 10 

e) 11 
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60. Na figura abaixo são apresentados um 

quadrado de lado 1cm e 4 arcos de 

circunferências, todos com centro nos vértices 

do quadrado e com raio igual ao lado do 

quadrado. Com estas informações, qual o valor 

da área hachurada, em cm2? 

 

a) 
12 2 3 3

3

π− −
 

b) 
12 2 3 3

4

π− −
 

c) 
12 2 3 3

6

π− −
 

d) 
12 2 3 3

8

π− −
 

e) 
12 2 3 3

12

π− −
 

 

 

 

 


