
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE MATEMÁTICA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
01 - Em uma determinada cidade a taxa de desemprego na 
população adulta é de 16% e a jornada média de trabalho é 
de 44 horas por semana. O prefeito da cidade propõe uma 
redução na jornada média de trabalho semanal para que 
todos os adultos fiquem empregados. A jornada média de 
trabalho proposta é de 

A) 36 horas, 33 minutos e 36 segundos 
B) 36 horas, 21 minutos e 36 segundos 
C) 36 horas, 13 minutos e 36 segundos 
D) 36 horas, 57 minutos e 36 segundos 
E) 36 horas, 3 minutos e 36 segundos 

 

02 - Os descendentes (filhos, netos e bisnetos) de um senhor 
resolveram comprar um presente para ele na data de 
aniversário no valor de R$ 1.200,00, e dividiram este valor 
igualmente entre todos os descendentes. Entretanto, 10 
descendentes não puderam participar da divisão, e cada um 
dos restantes teve que contribuir com mais R$ 20,00. Qual 
a quantidade de descendentes que contribuiu na compra do 
presente? 

A) 25 
B) 15 
C) 10 
D) 30 
E) 20 

 
03 - Um casal pretende ter 5 filhos. Se a chance de um filho 
nascer do sexo masculino é igual à chance do filho nascer 
do sexo feminino, a probabilidade do casal ter, no mínimo, 
dois filhos do sexo feminino é de 

A) 81,25% 
B) 31,25% 
C) 50% 
D) 62,5% 
E) 96,875% 

 

04 - Os dois círculos menores são tangentes externamente 
entre si e ambos tangenciam internamente o círculo maior. 
Os centros dos três círculos são colineares e a corda do 
círculo maior que passa pelo ponto de tangência dos círculos 
menores mede 40cm. Qual é o valor, em cm2, da área 
sombreada? 

A) 150π 
B) 175π 
C) 100π 
D) 200π 
E) 125π 

 
 
05 - Considere a equação x3 – 12x2 + 47x – 60 = 0. As raízes 
desta equação são 

A) números naturais divisores de 6 
B) números naturais pares 
C) números naturais consecutivos 
D) números naturais ímpares 
E) números naturais divisores de 10 

 

06 - O número complexo 
40

48

18

i1
i1













 , onde i é a unidade 

imaginária, é igual a 
A) 240 

B) 0  
C) 1 
D) -i 
E) i 

 

07 - A divisão de 
3
3i1  por 3i1 , onde i é a unidade 

imaginária, fornece um número complexo cujo argumento é 

A) 
6

7  rad 

B) 
6

5  rad 

C) 
2
  rad 

D) 
6
  rad 

E) 
2

3  rad 

 
08 - Considere a circunferência dada por 8yx 22   e a 

elipse dada por 1
4

y
30
x 22

 . A circunferência e a elipse se 

interceptam em quantos pontos? 
A) 2 
B) 0 
C) 1 
D) 4 
E) 3 

 
09 - Uma circunferência tem um diâmetro formado pelos 
pontos de intersecção da reta 016y2x4   com os eixos 
coordenados. Esta circunferência tem a equação dada por 

A) 0y8yx4x 22   

B) 0y8yx4x 22   

C) 0380y8yx4x 22   

D) 0380y8yx4x 22   

E) 0360y8yx4x 22   

 
10 - Considere a equação 0x10y10xy 22  . Esta 
equação corresponde a 

A) duas retas paralelas 
B) duas retas perpendiculares 
C) uma circunferência 
D) uma elipse 
E) uma hipérbole 

 
 
 
 
 
 



 

11 - Uma reta r é dada pela equação y = 2x e considere o 
ponto P(2,2). A distância de P à reta r é igual a 

A) 
5

1  

B) 
5

2  

C) 
5

3  

D) 
5

4  

E) 5
5

 
 
 
12 - Uma circunferência dada por x2 + y2 - 200 = 0 tem uma 
reta tangente e paralela à reta y = x – 10 dada pela equação 

A) y – x - 20 = 0 

B) y + x + 20 = 0 
C) y – x + 20 = 0 
D) y + x - 20 = 0 
E) y – x = 0 

 
13 - Considere os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A 
quantidade de números naturais pares distintos com quatro 
algarismos é 

A) 2520 
B) 2240 
C) 3645 
D) 2560 
E) 2296 

 
14 - Um rapaz foi responder um teste com 12 questões do 
tipo verdadeiro e falso. Como ele não sabia o assunto, 
escolheu as respostas aleatoriamente. A probabilidade do 
rapaz acertar 6 questões é de 

A) 
4096

1  

B) 
64
1  

C) 
2
1  

D) 
1024
231  

E) 512
231

 
 
15 - Considere que um tetraedro regular tem a medida de 
cada aresta igual a 12cm. Desta forma, a medida de uma 
altura do tetraedro, em cm, é igual a  

A) 62  

B) 64  
C) 6  

D) 63  

E) 65  

 

16 - Uma pirâmide de base quadrada tem a mesma altura e 
o dobro do volume de um cone circular reto. Se   é a 
medida do lado da base da pirâmide e r é a medida do raio 
da base do cone, então a relação entre   e r é igual a 

A) r
3
2

  

B) r2  
C) r2  
D) r2   
E) r  

 
17 - Um triângulo com vértices (5,0), (10,0) e (0,10) gira em 
torno do eixo das ordenadas, determinando um sólido com 
volume igual a 

A) 125π unidades de volume 
B) 150π unidades de volume 
C) 175π unidades de volume 
D) 225π unidades de volume 
E) 250π unidades de volume 

 
18 - Considere que uma esfera maciça de ferro é derretida e 
transformada em novas esferas maciças idênticas em que o 
raio é um sexto do raio da esfera original. Quantas novas 
esferas são obtidas sabendo que não houve perdas no 
processo? 

A) 108 
B) 36 
C) 6 
D) 216 
E) 72 

 
19 - Um paralelogramo tem os lados medindo 6cm e 8cm e 
um dos ângulos formado pelos lados é igual a 120o. A 
diagonal maior do paralelogramo, em cm, mede  

A) 132  

B) 34   

C) 372   

D) 172  

E) 192  
 
20 - Considere o arco de circunferência entre os pontos A e 
B de acordo com a figura a seguir. O raio da circunferência 
que tem este arco mede 
 

  
 

A) 25 unidades de comprimento 

B) 22,5 unidades de comprimento 
C) 27,5 unidades de comprimento 
D) 30 unidades de comprimento 
E) 35 unidades de comprimento 

 
 
 



 

21 - Um triângulo ABC é retângulo em B. O cosseno do 
ângulo BÂC é igual a 

 
 

A) 
13
11   

B) 
13
12  

C) 
13
10  

D) 
13
6  

E) 13
9

 
 
22 - A equação x2 – 5x + 6 = 0 tem raízes iguais a tg(a) e 
tg(b). Desta forma, a tg(a+b) é igual a 

A) -1  

B) 1 

C) 
7
5  

D) 5 

E) 
7
5  

 
23 - Os valores de a para que o determinante da matriz 

















102
2
53a
2a2

 seja nulo são 

 

A) -2 e -3 
B) 2 e 3 
C) -5 e 6 
D) 5 e -6 
E) 1 e 5 

 
24 - Considere A e B matrizes quadradas de ordem 2 tal que 
det(A)=4 e det(B) = 3. Então, det(2A x 3B) é igual a 

A) 72 
B) 24 
C) 48 
D) 96 
E) 432 

 
25 - Considere o seguinte sistema 













400c4b3a2
0c2a
140cba

 

O valor de b é 
A) 20 
B) 40 
C) 100 
D) 80 
E) 90 

26 - Seja a função x52)x(f  . Assim, )3(logf 5  é igual 
a 

A) 5 

B) 
3
5  

C) 
3
7  

D) 
5

11  

E) 
5
9  

 
27 - Uma população de bactérias triplica a cada hora. O 
tempo necessário para que a quantidade de bactérias fique 
igual a nove vezes a quantidade inicial é 

A) 1 hora 
B) 2 horas 
C) 3 horas 
D) 9 horas 
E) 4 horas 

 
28 - Uma progressão matemática é constituída por 31 
termos, cuja soma é 310. O 16o termo desta progressão é  

A) 15 
B) 20 
C) 25 
D) 30 
E) 10 

 
  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A didática é tratada nesta avaliação, como um ramo de 
estudo da Pedagogia partindo dos vínculos entre finalidades 
sócio-políticas e pedagógicas e as bases teórico-científicas 
e técnicas da direção do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesta perspectiva o estudo sistemático da didática como 
teoria do processo de ensino, deve levar em conta: 

A) que é uma disciplina apenas instrumental 
B) a preparação teórica e prática na formação 

profissional do professor 
C) que constitui-se, assim, como disciplina que 

prioriza os conhecimentos teóricos 
D) que apenas a prática na educação, sem considerar as 

metodologias específicas das matérias  
E) a generalização de princípios e meios que não são 

comuns e básicos para a docência 
 
30 - O profissional do ensino deve fundamentar a sua 
prática: 

A) em uma teoria obsoleta que determina, em grande 
medida, a realidade que está mais próxima de seus 
alunos 

B) como executor das propostas e projetos emanados 
da Secretaria Municipal de Educação (SME), 
distantes dos desafios mais urgentes que tem diante 
de si 

C) na reprodução de hábitos existentes e respostas que 
os docentes devem fornecer a demandas e ordens 
externas 

D) nas experiências dos educadores mais antigos, os 
quais consideram a neutralidade da ciência que 
ilumina os fatos educativos 

E) numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam 
a esclarecer as situações, os projetos e os planos, 
bem como as previsíveis consequências de suas 
práticas 

 
31 - A função educativa da escola, imersa na tensão dialética 
entre reprodução e mudança deve oferecer uma 
contribuição específica de: 

A) utilizar a função compensatória que assegura a 
promoção automática nas escolas públicas, diante 
das pautas de conduta do estudante 

B) preparar os alunos para o ingresso no mercado de 
trabalho a fim de agirem democraticamente numa 
sociedade desigual 

C) compensar as diferenças existentes entre os alunos 
das escolas particulares e públicas, minimizando as 
diferenças e possibilidades desiguais na prática 

D) utilizar o conhecimento social e historicamente 
construído, como ferramenta de análise para 
compreender as aparências superficiais do status 
quo real 

E) impor a lógica didática da homogeneidade de 
ritmos, estratégias e experiências educativas, por 
meio da formação de turmas mais fracas e mais 
fortes 

 
 
 
 
 

32 - Quando se transforma a vida de aula e da escola, de 
modo que se possa vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à 
experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 
relações com o conhecimento e com a cultura que 
estimulem a busca, a comparação, a iniciativa e a criação, 
identifica-se as características de uma Pedagogia: 

A) tecnicista 
B) de Escola Nova 
C) dialógica 
D) funcionalista 
E) behaviorista 

 
33 - O professor Marcos desenvolve práticas pedagógicas 
que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que 
favorecem a formação das estruturas formais da mente e a 
apropriação da bagagem cultural, enquanto produto da 
evolução histórica da humanidade, favorecendo o 
desenvolvimento que segue à aprendizagem. Assim, o 
professor Marcos tem como fundamentação básica os 
princípios psicológicos defendidos por: 

A) Vygotsky 
B) Piaget 
C) Ausubel 
D) Skinner 
E) Pavlov 

 
34 - O processo didático caracterizado como mediação 
escolar, perpassado pelos objetivos-conteúdos-métodos, 
apoiado no processo de ensino e aprendizagem, deve ter em 
vista as finalidades da educação em nossa sociedade. Assim 
sendo os objetivos devem: 

A) formar a base objetiva da instrução viabilizados 
pelos métodos de transmissão, assimilação e 
avaliação dos estudantes 

B) dar a forma pela qual se concretiza a relação 
professor e aluno em todas as condições específicas 

C) oferecer os meios de proporcionar uma prática 
educativa coerente com as exigências dos familiares 
dos alunos 

D) formalizar o conjunto de conhecimentos e modos 
valorativos organizados pedagogicamente 

E) antecipar os resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos 

 
35 - O saber pertence à classe social que o produz pelo seu 
trabalho e deve ser por ela reapropriado, recuperando: 

A) o senso comum como único meio de valorizar as 
pessoas de baixo poder aquisitivo 

B) o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem 
objetividade e universalidade 

C) os conteúdos propedêuticos, única forma das 
classes populares ascenderem socialmente 

D) o assistencialismo pedagógico compensando os 
altos níveis da pobreza dos alunos 

E) o proselitismo político para que as classes 
subalternas assumam os seus protagonismos 

 
 
 
 



 

36 - Os conteúdos de ensino devem retratar a experiência 
social da humanidade no que se refere a conhecimentos e 
modos de ação, transformando-se em: 

A) instrumentos pelos quais os alunos assimilam, 
compreendem e enfrentam as exigências teóricas e 
práticas da vida social 

B) metodologias que atendam a normatização do 
ensino, mediante uma referência padrão, dentro de 
uma visão reprodutivista, visando o 
desenvolvimento de todos os alunos 

C) uma adequação do senso comum aos objetivos do 
Ensino Fundamental e às demandas da economia 
globalizada 

D) um ordenamento jurídico que visa a melhoria da 
educação, assegurando a manutenção da sociedade  

E) garantia, em linhas gerais, dos caminhos educativos 
consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

 
37 - Se cabe ao professor fazer uma re-seleção dos 
conteúdos a partir do que lhe é sugerido na programação 
oficial que tem como base o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) escolar, é preciso que ele tenha: 

A) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria que ensina e garantir apenas aqueles 
conteúdos que domina 

B) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria, associado aos modismos pedagógicos que 
devem ser contemplados 

C) em conta os saberes prévios dos alunos, objeto da 
avaliação final e que considera a promoção de todos 

D) a capacidade de excluir os alunos desinteressados, 
garantindo o processo evolutivo dos estudantes 
aplicados 

E) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria para saber o que é mais relevante 
socialmente para ser ensinado aos seus alunos 

 
38 - A professora Flávia acompanha sistematicamente as 
atividades realizadas em casa pelos seus alunos, desafiando-
os a responderem cada questão, favorecendo o vir a ser, 
possibilitando situações de aprendizagens formativas que 
estimulam às novas descobertas pelos mesmos. Nesta 
direção as situações de ensino devem favorecer 
aprendizagens significativas, as quais tem como diagnóstico 
uma avaliação: 

A) classificatória 
B) automática 
C) pejorativa 
D) mediadora 
E) disciplinadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - A professora Magda planeja e executa situações de 
ensino que motivam os alunos a estudarem 
sistematicamente. Assim sendo ela deve sempre retomar as 
atividades de casa identificando os acertos, ressignificando 
os erros e os considerando como algo: 

A) comum às classes populares e aos professores 
formados que não conseguem relacionar as teorias 
às práticas cotidianas 

B) inerente as imensas lacunas existentes na formação 
do educador que comete grandes erros no ensino 

C) inerente ao processo de aprendizagem, os quais 
requerem ajustes na intervenção pedagógica, 
necessários à superação dos limites manifestados 
pelos seus alunos 

D) atribuído as diferenças regionais e as características 
socioeconômicas dos professores das escolas 
públicas que consideram o erro como incapacidade 
de progressão 

E) relacionado com as avaliações compensatórias que 
encaminham as crianças para as séries seguintes, 
via promoção automática 

 
40 - O professor Waldir utiliza os jogos pedagógicos 
conforme definido no PPP escolar, com base nas 
orientações dos PCN. Assim sendo, ele deve planejar as 
atividades lúdicas, oferecendo aos estudantes as condições 
para as aprendizagens significativas, advindas de situações 
pedagógicas intencionais. É importante ressaltar que essas 
aprendizagens, de natureza diversa, devem ocorrer: 

A) de maneira integrada ao currículo, conforme o nível 
de desenvolvimento do aluno 

B) de forma assistemática e crítica de acordo com a 
origem social do aluno  

C) de acordo com a condição econômica dos alunos 
mais carentes 

D) em salas especiais em caso de doenças infecto 
contagiosas no meio familiar 

E) conforme a  origem étnico-racial dos familiares dos 
alunos   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


