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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 

 
 

Cronograma Previsto: 

Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 

Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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   PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 

 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

PROFESSOR – MATEMÁTICA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 
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Legislação 
 
 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 

organização escolar, é o seu caráter: 

 

a) Conservador. 

b) Seletivo. 

c) Classificador. 

d) Flexível. 

e) Diretivo. 

 

2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 

anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 

e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 

se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 

condições de ocupação. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 

b) Somente I e III são corretas. 

c) Somente I, II, III e IV são corretas. 

d) Somente I, II, III e V são corretas. 

e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 

3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 

 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 

convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 

instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

 

   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 

 

a) III, apenas. 

b) II e IV, apenas. 

c) I, II, e III. 

d) II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 

determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 

professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 

 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 

IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 
V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I, II, III e V. 

b) I e III. 

c) I e II. 

d) I, II, III e IV. 

e) II, III, V e VI. 

 

5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 

 

I - Série anuais e períodos semestrais; 

II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 

exclusivamente cognitivas. 

 

    Estão corretas as alternativas: 

  

a) I, II e III, apenas; 

b) I, II, III e IV, apenas; 

c) I, II, IV, e V, apenas; 

d) I, III, IV, e V, apenas 

e) I, II, III, IV e V. 

 

6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 

 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 

b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 

c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 

d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 

e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 

atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 

formação mínima, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 

mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 

em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 

si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 

visto como: 

 
a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 

8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 

flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 

escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 

trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 

proposta reconhece as seguintes oportunidades de 

escolarização, exceto: 
 

a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 

9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 

a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 

de violência doméstica, o que comprometeu 

significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 

quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 

procedimento indicado é que os (as): 

 

a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 

b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 

c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 

d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 

e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
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Conhecimentos Específicos 
 
 

11. Os meios de comunicação utilizam diariamente números, ao 

veicular informação tais como: temperatura, saldo da balança 

comercial, tamanho do desmatamento, etc. Seja o conjunto 

� � �� � �/ 5
 � � � 20 � 
�. O número de elementos 

deste conjunto são: 

 

a) 2  

b) 3 

c) 5 

d) 6 

e) 8 

 

12. Teresina necessita de estacionamentos, devido ao grande 

número de veículos vendido mensalmente. Um motorista, 

circulando no centro da cidade, lê o seguinte aviso: “Estacione 

durante 3h e pague R$ 2,00”. Excedendo o tempo, será 

cobrado R$ 2,00 por hora. Um motorista que permanecer 7h 

no estacionamento pagará o equivalente a: 

 

a) R$ 10,00 

b) R$ 13,00 

c) R$ 15,00 

d) R$ 16,00 

e) R$ 18,00 

 

13. A média aritmética dos números 
�
�

, �
�

, �
�
 é: 

 

a) 
��
��

  

b) 
��
��

 

c) ��
��

 

d) 
��
��

 

e) 
��
 �

 

 

14. Seja a função !, definida por !"�) � 2� # 5, cujo conjunto 

imagem é �#5, #3, #1, 1�. O domínio desta função é o 

conjunto: 

 

a) �#1, 0 ,3, 5�  

b) �0, 3, 5, 6� 

c) �#2, #1,0,1� 

d) �0, 1, 2, 3� 

e) �0, 3, 4, 5� 

 

15. O gráfico ao lado representa uma função do 1º grau. A lei de 

formação que deu origem a este gráfico é: 

 

a) f"x) � 2x # 5 
b) f"x) � x � 2  
c) f"x) � 3x � 4  
d) f"x) � 2x � 5 
e) f"x) � x # 2 

 

rascunho 
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16. Apresentamos a seguir o gráfico do volume (litros) de gasolina 

em função do preço (reais) na bomba. Um motorista, 

querendo encher o tanque de 50 litros do seu carro, deve 

pagar o equivalente em reais a:  

 

a) 122 

b) 125 

c) 135 

d) 146   

e) 128 

 

 

 

 

 

17. O domínio da função real f definido por !"�)  � √,-�

,
 é:  

 

a) |R* 

b) |R 

c) [5 ; ∞) 

d) (-5 ; ∞) 

e) (0 ; ∞) 

 

18. Na figura, temos os gráficos das funções f e g. Se !"�)  �  ��, 

então g(2) vale: 

 

a) 6 

b) 8 

c) 10 

d) 7 

e) 4 

 

19. Se f é uma função de |R em |R tal que !"�)  �  ��  �  3�, 

então o conjunto imagem da função é: 

 

a) [
– � 

�
, + ∞ [x 

b) [
 � 

�
, + ∞[ 

c) [–9, + ∞[ 

d) [ 9 , + ∞[ 

e) [ 12, + ∞[ 

 

20. Os ângulos de um triângulo estão em progressão aritmética, 

sabe que o menor dos ângulos é a metade do maior. O maior 

dos ângulos desse triângulo é: 

 

a) 60° 
b) 80° 

c) 70° 

d) 120° 

e) 140° 

 

 

rascunho 
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21. Em determinado período do ano, o rio Poty fica infestado por 

uma vegetação que, sob condições ideais, duplica a sua área a 

cada dia. Isto se deve ao auto índice de dejeto não tratados 

que são jogados no rio. Se a área infestada por essa vegetação 

no 1º dia é de 1 12�, no quinto dia, o tamanho desta área 

será em 12� de: 

 

a) 40 

b) 29 

c) 39 

d) 13 

e) 16 

 

22. As funções trigonométricas são muito importantes no nosso 

dia a dia. Diversas são suas aplicações, seja no cálculo de 

propagação das ondas sonoras e luminosas, ou na 

interpretação de um eletrocardiograma. Considere a 

expressão: 3 � cos 27° � cos 43° � cos 60° � cos 153° �
cos 137°. O valor de !"3) � 2 � 97é: 

 

a) 6 

b) 8 

c) 1 

d) 2 

e) 5 

 

23. Se o 89: � � �
�

 e � é um arco do 1º quadrante, então cos � 

vale: 

 

a) √��
�

 

b)  
√��
��

 

c) √�
�

 

d) √��
�

 

e) √��
��

 

 

24. Num sistema de coordenadas cartesianas, são dados os 

pontos A = (2, 0) e P = (3, h). A alternativa cuja expressão 

representa a distância do ponto P ao ponto A, em função de 

h, é: 

 

a) d � ;1 � h�  x  

b) d � ; 9 �  6h �  h� 

c) d � √ h �  3                   

d) d � √ 9 �  h  
e) d � √3h  

 

25. A equação geral de uma circunferência de centro (2, 1), que 

passa pelo ponto (2, –2), é: 

 

a) x�  �  x �  y�  �  2y –  4 � 0 
b) x�  �  4x #  y�  �  y –  4 � 0 
c) x�  �  4x �  y�  �  2y –  5 � 0 
d) x� #  4x �  y� #  2y –  4 � 0x 
e) x�  �  4x �  y�  �  2y –  4 � 0 

 

rascunho 
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26. A reta de equação 3x – 3y + 3 = 0 forma, com o eixo das 

abscissas, um ângulo de medida =(agudo). O valor da >? = é: 

 

a) 3 

b) 2 

c) 1  
d) 4 

e) 5 

 

27. Um estudante de uma universidade pública precisa 

selecionar, entre os livros A, B, C, D e E, quatro livros para ler 

no próximo semestre letivo, sendo que um necessariamente 

precisa ser o livro  A, pois é pré-requisito para a disciplina que 

o mesmo pretende cursar. O número que indica de quantas 

maneiras o estudante pode escolher os quatro livros é: 

 

a) 6  

b) 2 

c) 3  

d) 4 

e) 5 
 

28. Um congresso foi realizado para tratar do trânsito de Teresina 

e suas soluções. Os organizadores convidaram 07 

conferencistas para proferirem palestras nos 07 dias do 

evento, que foi realizado em um hotel da cidade. Sabendo-se 

que a programação previa 01 palestra por dia e que cada 

palestrante é responsável por um tema, então o número de 

maneiras distintas que as palestras podem ser programadas, 

nesses 07 dias, é igual a: 

 

a) 2040  

b) 9030 

c) 2050  

d) 5040 

e) 5020 

 

29. Se !"�)  �  @A?�, então !" �

���
) �  !"10) é igual a: 

 

a) –20  

b) –1 

c) 5  

d) 3 

e) 4 

 

30. Considere o sistema S dado abaixo, onde a terna (2; 1; –3) é 

solução do sistema. Então, o valor de k é: 

 

a) –4 

b) 9 

c) 2 

d) 3 

e) 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

rascunho 


