
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE MATEMÁTICA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
01 - Um fazendeiro recolhe 900 litros de leite por dia que 
são usados para a fabricação de queijo. Cada kg de queijo 
necessita de 10 litros de leite. O queijo fabricado é dividido 
em porções de 250g que são colocados em pacotes com 1 
dúzia de porções cada, e cada pacote é vendido por R$90,00. 
Nestas condições, o fazendeiro recebe por dia com a venda 
de queijo 

A) R$ 2.625,00 
B) R$ 2.550,00 
C) R$ 2.475,00 
D) R$ 2.775,00 
E) R$ 2.700,00 

 
02 - O dono de uma camioneta transporta caixas com 30kg 
de bananas e caixas com 40kg de laranjas. O valor de cada 
caixa de bananas é R$40,00 e o valor de cada caixa de 
laranjas é R$50,00. A camioneta tem capacidade de 
transportar 2 toneladas e o dono da camioneta tem 40 caixas 
de bananas e 40 caixas de laranjas para transportar. Quantas 
caixas de laranjas devem ser transportadas para que o dono 
da camioneta receba o maior valor possível? 

A) 25 
B) 23 
C) 21 
D) 20 
E) 18 

 
03 - Em uma determinada região, 25 saguis comem 125 
bananas em 5 horas. Em quantas horas 10 saguis comerão 
180 bananas? 

A) 12 horas 
B) 16 horas 
C) 14 horas 
D) 15 horas 
E) 18 horas 

 
04 - Um colégio aplicou uma pesquisa sobre a preferência 
dos alunos em relação às disciplinas A, B e C. Alguns 
resultados dessa pesquisa foram: 
- 62% dos alunos entrevistados gostam da disciplina A; 
- 58% dos alunos entrevistados gostam da disciplina B; - 
55% dos alunos entrevistados gostam da disciplina C; 
- 20% dos alunos entrevistados não gostam de nenhuma das 
disciplinas. 
Qual é a porcentagem mínima dos alunos entrevistados que 
gostam das disciplinas A, B e C? 

A) 15% 
B) 30% 
C) 10% 
D) 20% 
E) 35% 

 
05 - Um carro percorreu em uma região plana 320km na 
direção oeste, depois 180km na direção sul, em seguida 
220km na direção oeste, então 480km na direção norte, mais 
300km na direção leste e concluiu o trajeto com 200km na 
direção sul. Qual é a distância em linha reta entre a posição 
inicial e a posição final deste carro? 
 
 
 

A) 600km 
B) 200km 
C) 900km 
D) 260km 
E) 1.580km 

 
06 - Em uma prova de revezamento 4x50m estilo livre os 
atletas A, B, C e D nadaram nesta ordem, e os instantes em 
que cada um completou seu trecho (marcados em um 
cronômetro pelo técnico) foram 27”35, 54”48, 1’21”89 e 
1’46”89, respectivamente. Verifique a alternativa que tem o 
atleta mais rápido e o atleta mais lento, nesta ordem. 

A) B e C 
B) A e C 
C) D e C 
D) B e A 
E) D e B 

 

07 - Um atleta correu de forma rápida 
8
3  de um percurso e, 

em seguida, correu de forma mais lenta 
16
5  do mesmo 

percurso, verificando que ainda faltavam 2000 metros para 
o final deste percurso. Qual é o comprimento total do 
percurso? 

A) 2.909,09m 
B) 6.400m 
C) 3.200m 
D) 5.333,33m 
E) 12.800m 

 
08 - Considere a seguinte progressão geométrica 










  ,...
2

53,
2

15,1..., . O termo anterior a 1 é 

A) 
2

51  

B) 51  

C) 51  

D) 
2

51  

E) 
2

15   

 
09 - Um teste tem x perguntas e vale nota 100. Uma pessoa 
responde corretamente a trinta das quarenta primeiras 
perguntas e erra quatro quintos das restantes. Todas as 
perguntas são de igual valor e o avaliador considera apenas 
certa ou errada. Se a pessoa tirou nota 60, quantas perguntas 
(x) existem nesse teste? 

A) 55 

B) 50 
C) 60 

D) 65 

E) 70 

 
 
 



 

10 - Um comerciante gostaria de ganhar R$ 100,00 em uma 
mercadoria após o desconto do ICM (imposto sobre 
circulação de mercadorias). Sabendo que este imposto é de 
17% sobre o valor da venda, qual é o valor que mais se 
aproxima de quanto deveria ser cobrado pela mercadoria? 

A) R$ 130,00 
B) R$ 110,00 
C) R$ 117,00 
D) R$ 134,00 
E) R$ 120,00 

 
11 - Considere que um quadrado tem lado  . Se unirmos os 
pontos médios de seus lados obtemos um segundo quadrado. 
Se unirmos os pontos médios dos lados do segundo quadrado 
obtemos um terceiro quadrado. E, assim, sucessivamente. A 

área do vigésimo quadrado obtido desta forma é igual a 
512

1

m2. Desta maneira, o lado   do primeiro quadrado é igual a 
A) 16m 
B) 216 m 
C) 32m 
D) 232 m 
E) 64m 

 

12 - Considere a função 
2

)1x(x)x(f 
 .  

Para todo x  -2 e x  0, f(x + 1) é igual a 
 

A) 
x

)1(f)x(f   

B) 
)2x(x

)x(f


 

C) 
2x
)x(xf


 

D) 
x

)x(f)1x(   

E) 
x

)x(f)2x(   

 
13 - Na área da matemática, um quadrado mágico de ordem 
n é uma matriz n x n, cujos elementos são os números 
inteiros 1, 2, ..., n2, sem repetição, e de modo que todas as 
linhas e todas as colunas tenham a mesma soma. Essa soma 
é denominada constante mágica. Por exemplo, os quadrados 
mágicos 

















276
438
951

  


















115144
12679
810115

133216

 

têm constantes mágicas iguais a 15 e 34, respectivamente. 
Se k é a constante mágica de um quadrado mágico de ordem 
10, então 

A) k = 505 
B) k = 525 

C) k = 485 
D) k = 445 
E) k = 465 

14 - Considere que uma função f : R  R satisfaz f(px) = p4 

f(x), para quaisquer x e p reais. A afirmativa correta é 
A) f(-x) = f(x), para qualquer x real. 
B) f(-x) = -f(x), para qualquer x real. 
C) f(x) ≥ 0, para qualquer x real. 
D) f(x) ≤ 0, para qualquer x real. 
E) f(0) = 1. 

 
15 - Considere que uma função f :R  R é definida por f(x) 
=ax2 + bx + c, onde a>0 e c<0. Em relação às suas raízes, 
podemos afirmar que 

A) não são reais.  

B) são reais e de mesmo sinal. 
C) são nulas. 
D) são reais e de sinais diferentes. 
E) são iguais e não nulas. 

 
16 - Uma estrutura tem altura h. A partir de um ponto A, 
uma pessoa vê a parte mais alta da estrutura com um ângulo 
 = 15o. Em seguida, quando a pessoa se aproxima 40 m da 
estrutura e fica no ponto B, vê a parte mais alta da estrutura 
com um ângulo  = 30o. Se for desprezada a altura da 
pessoa, a altura h da estrutura será de 

 
A) 320 m 
B) 20m  

C) )32(20  m 

D) )32(20  m 

E) 
3

320 m 

 
17 - Os alunos de uma sala de aula alugaram um ônibus com 
50 lugares. Ficou estabelecido com o dono do ônibus que 
cada aluno pagaria R$ 100,00 pelo seu lugar e mais uma 
taxa de R$ 5,00 para cada lugar não ocupado. O dono do 
ônibus receberá, no máximo, 

A) R$ 5.000,00 
B) R$ 5.625,00 
C) R$ 6.000,00 
D) R$ 6.125,00 
E) R$ 6.250,00 

 
18 - Considere a equação 

8 log)4x(log)3x(log 555  . Então, 
A) existem dois valores possíveis para x. 
B) existe um valor possível para x que é ímpar. 
C) existe um valor possível para x que é par. 
D) existe um valor possível para x que é primo. 
E) existe um valor possível para x que é irracional. 

 
 
 
 
 
 



 

19 - Uma pessoa pede emprestada a um agiota uma certa quantia 
x em reais com uma taxa de juros de 10% ao mês. Suponha que a 
pessoa não salde nem amortize essa dívida. Considerando que 

0,3(2) log   e 04,1(11) log  , a quantidade de meses que 
mais se aproxima do tempo necessário para a pessoa ter sua dívida 
multiplicada por 20 é 

A) 33 meses 
B) 11 meses 
C) 23 meses 
D) 19 meses 
E) 47 meses 

 
20 - Considere o seguinte sistema linear 













4z2y2x6
2z2y2x2
0z2y2x10

 

Então, este sistema: 
A) é possível e determinado. 
B) é impossível.  
C) é possível e indeterminado.  
D) é homogêneo. 
E) tem uma única solução. 

 

21 - Considere as seguintes matrizes  
23
35

A 










 , 











30
19

B  e 









b
a

X . Sabendo que A-1 é a matriz inversa de A 

e que A-1.X = B, então 
A) a - b = -2 
B) a + b = -2 
C) a - b = 8 
D) a + b = 5 
E) a + b = 8 

 
22 - Considere a função trigonométrica sen(nx), onde nϵN*. 
Então, o período da função é 

A) diretamente proporcional a n.  
B) sempre o mesmo, independente do valor de n. 
C) inversamente proporcional a n. 
D) 2. 
E) . 

 
23 - Um trapézio retângulo tem bases iguais a 10 m e 4 m e altura 
igual a 8 m. Então, o perímetro desse trapézio é 

A) 26 m 
B) 32 m 
C) 28 m  
D) 30 m 
E) 34 m 

 
24 - Considere a seguinte figura onde estão representados um 
quadrado de lado 8 cm, uma de suas diagonais e uma 
semicircunferência de raio igual a 4 cm. Então, a área da região 
sombreada é 
 

 
 

A) 2 + 8 cm2 
B) 4 + 12 cm2 
C) 4 + 16 cm2 
D) 4 + 8 cm2 
E) 8 + 4 cm2 

 
25 - Os cones mostrados a seguir têm a mesma base e a 
mesma altura. Qual é a relação entre os volumes destes 
cones? 

 
A) V1 = V2 = V3 
B) V1 > V2 > V3 
C) V1 < V2 < V3 
D) V2 > V1 e V2 > V3 
E) V2 < V1 e V2 < V3 

 
26 - Considere um polinômio P(x) dado por P(x) = x + 3x3 
+ 5x5 + 7x7 + 9x9 + ...+ 999x999. O resto da divisão de P(x) 
por (x – 1) é igual a 

A) 249.500 
B) 250.500 
C) 251.000 
D) 250.000 
E) 249.000 

 
27 - Considere os divisores positivos de 200. Escolhendo ao 
acaso um destes divisores, a probabilidade dele não ser o 
quadrado de um número natural é igual a 

A) 
3
1  

B) 
12
5  

C) 
2
1  

D) 
12
7  

E) 
3
2  

 

28 - Considere a parábola y = 2x2 e a elipse 1
16
y

4
x3 22

 . 

A equação da reta que passa pelos pontos de intersecção da 
parábola com a elipse é  

A) y = -x 
B) y = 2x + 1 
C) y =2x 
D) y = x 
E) y = 2 

  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A maneira de organizar as sequências de atividades é um 
dos traços mais claros que determinam uma prática educativa, 
com significado social. Nessa direção as sequências formam um 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 
a realização de certos objetivos educacionais que têm: 

A) um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores como pelos alunos 

B) princípios que só devem ser conhecidos pelos 
educadores 

C) uma subordinação ao que defende as classes 
privilegiadas da sociedade 

D) uma subordinação essencialmente pedagógica 
E) um fim que deve ser exclusividade do professor 

 
30 - Ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos 
culturais e científicos, a educação escolar deve: 

A) assegurar a manutenção do senso comum e a cultura 
local que garantem a democratização política da 
sociedade 

B) socializar o saber sistematizado, desenvolver 
capacidades cognitivas e operativas que contribuam 
para a conquista dos direitos de cidadania 

C) e tem cumprido as suas responsabilidades na 
manutenção da educação básica, obrigatória para todos 

D) oferecer uma educação assistemática que visa a 
transformação da sociedade, em seus processos 
edificantes 

E) garantir uma educação espontaneísta que garante a 
manutenção da cultura local e o exercício da cidadania 

 
31 - Um dos papéis fundamentais da escola é: 

A) aprender a cultura das classes privilegiadas da 
sociedade e internalizar os valores que garantem um 
melhor poder aquisitivo, única forma de transformar o 
mundo e a vida de qualidade para todos 

B) garantir um ensino propedêutico, estabelecendo 
padrões e elevados níveis de desempenho escolar,  
tendo como referência o aluno considerado normal e 
disciplinado 

C) transferir os saberes ideais, elencados por pesquisadores 
e estudiosos que se encontram fora das salas de aula 

D) garantir uma posição aos alunos de baixo poder 
aquisitivo no mercado de trabalho, pela apropriação dos 
conceitos científicos neutros e aprendizagens escolares, 
coerentes com as demandas dos mesmos 

E) o provimento aos alunos dos meios de aquisição de 
conceitos científicos e de desenvolvimento de suas 
capacidades, habilidades e elementos da aprendizagem 
escolar interligados e indissociáveis 

 
32 - A Didática, como prática educativa, estuda os objetivos, os 
conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino tendo 
em vista: 

A) a atividade principal do aluno, que sempre se relaciona 
com a sua hereditariedade  

B) os fins da educação, que são sempre culturais 
C) finalidades educacionais, que são sempre sociais 
D) os fins educacionais sem relação com a sociedade 
E) um sentido estrito, o qual só ocorre em instituições 

escolares 
 

33 - Na atuação profissional e política do professor cabem tarefas 
que devem assegurar aos alunos um sólido domínio de 
conhecimentos e situações de aprendizagem que contribuam 
para o desenvolvimento: 

A) da educação extraescolar que refina a ideologia das 
classes privilegiadas da sociedade 

B) de um discurso que justifica a indisciplina, pela ausência 
de uma educação doméstica 

C) de atitudes que priorizam o esforço pessoal, único meio 
para o sucesso escolar 

D) de suas capacidades intelectuais, de pensamento 
independente, crítico e criativo 

E) discente, pois não cabe ao docente contextualizar os 
conteúdos escolares 

 
34 - As escolas públicas que seguem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Educação Básica – DCNEB, devem observar a 
atenção à diversidade dos alunos, como eixo estruturador. A 
operacionalização deste eixo estruturador requer que a escola 
planeje as suas atividades considerando: 

A) as ações assistencialistas, a fim de favorecerem a 
assimilação do saber historicamente produzido que 
contribui para a manutenção da sociedade brasileira 

B) a assimilação e a manutenção dos valores econômicos 
da sociedade brasileira, de forma equitativa, garantindo 
a promoção automática para todos os estudantes  

C) a ênfase às práticas recreativas e desportistas, 
permeadas pelos saberes objetivos construídos pelos 
heróis que conseguem as medalhas nas Olímpiadas 
locais, interestaduais e nacionais 

D) o ensino propedêutico, construído pelas classes letradas, 
garantindo às crianças, jovens e adultos o ingresso no 
mercado de trabalho 

E) os tipos de atividades que se constituem um verdadeiro 
desafio alcançável e, depois, a oferta da ajuda necessária 
para a superação dos limites evidenciados nas mesmas 

 
35 - A abordagem construtivista pressupõe que nossa estrutura 
cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de 
conhecimento. A natureza dos esquemas de conhecimento de 
um aluno, nesta perspectiva, depende: 

A) de sua carga hereditária, pois “o pau que nasce torto, não 
tem jeito, morre torto” 

B) de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos 
prévios que acumulou em sua trajetória 

C) exclusivamente do meio em que o aluno vive, o que 
confere a máxima “ dize-me com quem andas que eu te 
direi quem és” 

D) do reforço positivo dos educadores que favorece a 
manutenção do aluno na escola 

E) dos fatores biológicos e do desenvolvimento de ações 
educativas permeadas pelo estímulo -resposta 

 
36 - A professora Marleide tem como base a concepção 
construtivista para estruturar as interações educativas em suas 
aulas. Assim recorre a algumas estratégias que favorecem 
aprendizagens bem sucedidas, o que requer: 

A) um planejamento de sua atuação docente, flexível, para 
permitir a adaptação às necessidades dos alunos em 
todo o processo de ensino e aprendizagem 

B) uma prática com atividades assistemáticas para atender 
as necessidades dos alunos mais atrasados 



 

C) a seleção dos alunos, no início do ano letivo para formar 
turmas homogêneas e assegurar a evolução dos alunos 
mais aplicados 

D) a ausência de uma ordem sequencial de conteúdos, 
inflexível e que atenda aos alunos mais interessados 

E) a exclusão do Projeto Político Pedagógico – PPP 
apresenta, construído coletivamente 

 
37 - O professor Paulo, utiliza o PPP escolar, construído 
crítica e coletivamente, como o 
planejamento/execução/avaliação das práticas educativas, 
enriquecendo suas experiências ao lidar com as situações 
concretas de ensino. Essa atitude colabora para o professor: 

A) utilizar-se da aprendizagem tradicional, por meio da 
memorização, única forma do aluno  evoluir e ser 
aprovado 

B) estabelecer as necessárias relações com as 
atividades exigidas pelo mercado de trabalho, assim 
como pelas seleções existentes na rede privada 

C) não se referendar no PPP, criar a sua própria forma 
de ensinar de acordo com os  conhecimentos que 
domina 

D) criar e recriar a sua própria didática, enriquecer a 
sua prática profissional e acompanhar, com mais 
segurança evolução de seus alunos 

E) executar o plano de trabalho que encontra pronto, 
única forma de garantir o sucesso escolar dos alunos 
e a inserção dos mesmos, no mercado de trabalho 

 
38 - A prática de uma avalição comprometida com o 
atendimento das finalidades sociais do ensino, de 
preparação dos alunos para evoluírem dos níveis em que se 
encontram para níveis significativos de participação ativa 
nas diversas esferas da vida social deve contribuir para a 
assimilação e internalização dos saberes necessários ao 
prosseguimento de estudos, reconhecendo os erros como 
pontes que possibilitam o aprimoramento e o 
desenvolvimento das atividades cognoscitivas. Nesta 
perspectiva a avaliação é denominada: 

A) classificatória 
B) espontaneísta 
C) assistemática 
D) controladora 
E) mediadora 

 
39 - Na redação dos objetivos específicos o professor deve 
elencar os resultados a obter do processo de ensino relativo 
aos conhecimentos, conceitos, habilidades, podendo indicar 
também as atitudes e convicções em relação à realidade 
social, embora estes últimos dificilmente possam: 

A) ser operacionalizados junto as classes com baixo 
poder aquisitivo por serem bastante limitados para 
evoluírem dos saberes do senso comum  para o 
conhecimento científico 

B) ser concretizados pela ausência de material didático 
nas escolas públicas 

C) ser transformados em proposições expressando 
resultados, mas como parte dos objetivos e tarefas 
docentes 

D) atingir alunos com dificuldades de aprendizagem e 
com históricos de repetidas reprovações 

E) ser aceitos pelos dirigentes escolares, indicados 
pelo poder local 

40 - As DCNEB apresentam as etapas correspondentes a 
diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento na 
Educação Básica como sendo: 

A) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio 

B) Ensino Fundamental e Ensino Médio 
C) Educação Infantil e Ensino Fundamental 
D) Científico, Pedagógico e Fundamental 
E) Fundamental e Profissional 

 
 
 


