
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. 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 09/07/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * 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: 

 INSPETOR ESCOLAR 



 

 

 

PARTE I – INSPETOR ESCOLAR 
 
01 - Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira 
etapa da educação Básica e tem como finalidade: 

A) o desenvolvimento  integral da criança de zero a cinco 
anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, 
intelectual, linguístico e social, complementando a ação 
da família e da comunidade 

B) a oferta de programas alternativos à educação das 
crianças de quatro a cinco anos de idade, ou da educação 
não-formal 

C) de oferecer apoio às famílias necessitadas em horário 
matutino, vespertino e noturno, única forma de manter 
as crianças na escola 

D) de oferecer assistencialismo à criança de zero a cinco 
anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, 
intelectual, linguístico e social, suprindo a ação da 
família e da comunidade 

E) de oferecer um espaço para abrigar as crianças sem 
estrutura familiar, suprindo a falta de higiene, e 
acompanhamento nas atividades próprias da infância, 
dever dos municípios 

 
02 - O Inspetor de Aluno (IA) de uma creche deve conhecer a 
proposta de trabalho da instituição, tendo como uma de suas 
atribuições: 

A) deixar que a equipe dirigente se preocupe com as faltas 
às aulas, pois sua responsabilidade está restrita a sua 
permanência nos corredores e pátios das escolas 

B) manter os pais informados acerca de qualquer fato ou 
atitude suspeita de seus filhos, assim como em relação 
às demais pessoas da comunidade 

C) fiscalizar e coibir o uso de drogas e armas no ambiente 
escolar, da mesma forma que os policiais agem 

D) participar aos familiares os dias em que necessitam 
apresentar atestados médicos a fim de encontrarem a 
forma de manter os filhos em casa 

E) auxiliar na manutenção da ordem e disciplina dos 
alunos dentro do recinto da escola, coordenando a 
entrada e saída dos mesmos 

 
03 - A Inspetora de Aluno (IA) tem consciência que ao assumir 
as atividades em uma instituição de Educação Infantil deve: 

A) realizar o mesmo trabalho de professores, e de outros 
profissionais envolvidos no atendimento à criança, 
incluindo a elaboração do plano  de ensino 

B) participar, com o(s) professor(es) regente(s), das 
orientações (assessorias) prestadas pelo professor do 
atendimento educacional especializado 

C) conhecer e registrar, em um caderno de anotações o 
planejamento do(s) professor(es) regente(s) para 
substituí-lo em suas ausências 

D) apresentar as adequações curriculares e procedimentos 
metodológicos diferenciados, para as as crianças mais 
carentes 

E) realizar as atividades pedagógicas,  planejadas 
antecipadamente, quando o/os professor(es) regente(s) 
precisarem participar de reuniões pedagógicas 

04 - A IA Flávia, foi aprovada no Concurso Público na Paraíba 
e assim deve desenvolver a sua prática de acordo com: 

A) os profissionais leigos, com larga experiência na 
educação básica, mas que não seguem as diretrizes 
emanadas dos órgãos superiores e legislação vigente 

B) o que preconiza o Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação Infantil, discordando da legislação 
educacional vigente 

C) o que as demais profissionais decidem, mesmo 
compreendendo que os encaminhamentos coletivos das 
mesmas diferem da legislação e do regimento escolar 

D) o Edital do mesmo, mesmo diferindo do  Regimento 
Escolar, elaborado em conformidade com a legislação 
em vigor, revisado/aprovado pelos órgãos educacionais 
competentes 

E) as atribuições previstas no Edital do mesmo, nas  
normas estabelecidas no regimento escolar, e nas 
diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação 
federal, estadual e municipal 

 
05 - A proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é o plano 
orientador das ações da instituição que contemplam as metas que 
se pretende para o desenvolvimento dos meninos e meninas que 
nela são educados e cuidados, as aprendizagens que se quer 
promovidas. Na sua execução, a instituição de Educação Infantil 
organiza seu currículo, o qual deve ser entendido: 

A) como o plano de aula, englobando apenas as 
experiências vivenciadas pela criança, pois as 
aprendizagens serão desenvolvidas no Ensino 
Fundamental 

B) igual ao  cuidar, enquanto uma atividade meramente 
ligada ao corpo e destinada às crianças mais pobres da 
comunidade 

C) igual ao educar na Educação Infantil, ou seja, apenas 
aprender a se comportar  de acordo com os filhos dos 
grupos socialmente privilegiados 

D) como as práticas educacionais organizadas em torno do 
conhecimento e em meio às relações  e interações 
sociais que se travam nos espaços institucionais 

E) pelo predomínio ao ficar em um espaço que possibilite 
aos familiares se locomoverem para o trabalho, 
independente do investimento público 

 
06 - As creches e pré-escolas se constituem como 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 
e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio de: 

A) profissionais com a formação específica legalmente 
determinada, a habilitação para o magistério superior ou 
médio 

B) funções de caráter meramente assistencialista, embora 
possa também manter a obrigação de assistir às 
necessidades básicas de algumas crianças 

C) de convênios celebrados com instituições educativas, 
nos bairros/comunidades, submetidas aos mecanismos 
de credenciamento, reconhecimento e supervisão do 
sistema de ensino 



 

 

 

D) um grupo de professores, do quadro do município, 
podendo se constituir como uma unidade independente 
da Secretaria de Educação Estadual ou Municipal 

E) uma proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino, seja particular ou não, mas sempre atendendo as 
diretrizes da Secretaria Estadual de Promoção Social 

 
07 - Ao cumprir a função sociopolítica e pedagógica as creches 
e pré-escolas constituem-se como uma estratégia de promoção 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, uma 
vez que: 

A) implica na responsabilidade de torná-las espaços 
privilegiados de assistencialismo 

B) atuam como recursos de promoção das crianças 
carentes, em equidade com as ricas 

C) oferece as melhores condições para que as crianças 
usufruam de uma ascensão social 

D) permitem às mulheres sua realização para além do 
contexto doméstico 

E) possam se manifestar e terem a garantia de todos os seus 
direitos e desejos 

 
08 - Ao considerar as creches e pré-escolas na produção de novas 
formas de sociabilidade e de subjetividades, os profissionais que 
nelas atuam devem se comprometer: 

A) com a preparação das crianças para serem bem 
sucedidas nas seleções para as etapas posteriores do 
Ensino Fundamental 

B) em garantir as ocasiões comemorativas onde as crianças 
devem apenas colorir desenhos mimeografados pelos 
professores 

C) com a democracia, o exercício da cidadania,  com o  
rompimento de relações de dominação etária, dentre 
outras, que ainda marcam nossa sociedade 

D) em difundir estereótipos culturais favorecendo a 
ausência de profundidade das temáticas a serem 
trabalhadas, de acordo com o planejamento coletivo 

E) com a concepção de que a criança é um adulto em 
miniatura e assim deve seguir os mesmos padrões de 
comportamento 

 
09 - A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 
histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e 
práticas cotidianas. Nessas condições, o cuidador de creche deve 
colaborar, com os demais profissionais, para que a criança possa: 

A) ter todas as suas vontades atendidas, para que o tempo 
de convivência com o inspetor se torne mais agradável 
e fortaleça os laços de amizade entre eles 

B) sentir vontade de retornar à creche, levando em conta a 
atenção ao desenvolvimento dos futuros adultos  

C) perceber que estar diariamente bem comportada se 
torna importante no mundo de hoje, haja vista as 
demandas do mercado de trabalho 

D) ser considerada um adulto em miniatura, obtendo os 
mesmos privilégios dos mesmos  

E) fazer/manter amizades, brincar com água ou terra, faz-
de-conta, desejar aprender, construindo sentidos sobre o 
mundo e suas identidades pessoal e coletiva 

10 - O que pode contribuir para um trabalho integrado da 
instituição de Educação Infantil com as famílias, geralmente tem 
início no período de adaptação e acolhimento dos novatos, de 
modo mais produtivo se, nesse período, os/as professores/as e 
demais profissionais devem propiciar os meios para que: 

A) um dos familiares da criança participe das reuniões 
bimestrais, a distribuição de uma cesta básica sempre ao 
final das mesmas 

B) os pais falem sobre seus filhos e as expectativas que têm 
em relação ao atendimento na Educação Infantil, ao 
tempo em que conversam sobre os objetivos propostos 
pelo PPP 

C) a direção apresente as regras que devem ser, 
rigorosamente, seguidas a fim de excluir as crianças 
mais indisciplinadas da instituição infantil 

D) a apresentação da proposta pedagógica pela Secretaria 
Estadual de Educação, seja compartilhado com o 
cuidador de creche 

E) o desenvolvimento dos pactos de mediocridade sejam 
assegurados junto com os professores e demais 
profissionais da creche, a fim de agregar experiências e 
saberes científicos 

 
11 - No espaço de Educação Infantil o cuidador de creche deve 
possibilitar um ambiente limpo, explicando às crianças, em 
parceria com os docentes, o que ocorre à sua volta e consigo 
mesma enquanto elas desenvolvem: 

A) o apoio exclusivo a direção, única profissional a quem 
deve atender 

B) as suas preferências e excluem outros colegas 
C) a liderança, que fortalece a autoestima das crianças 

obedientes 
D) formas de agir, sentir e pensar 
E) a comparação entre as colegas disciplinadas e as 

castigadas 
 
12 - No ambiente de aprendizagem, é importante que todos os 
profissionais da creche possam: 

A) fortalecer os laços de convivência entre as crianças e  a 
comunidade educativa, por meio de diferentes 
linguagens 

B) tratar as crianças oriundas de famílias com baixo poder 
aquisitivo com mais atenção, a fim de se sentirem 
incluídos na instituição 

C) reforçar que o sucesso escolar das crianças só depende 
do acompanhamento cotidiano das mães 

D) reforçar que as crianças que tem problemas domésticos 
não podem evoluir, em suas aprendizagens 

E) compreender que só as escolas particulares possuem 
equipamentos tecnológicos e assim as crianças já 
entram na educação básica alfabetizadas 

 
13 - A manutenção dos candidatos a auxiliar de professor, 
aprovados em Concurso Público, em qualquer município 
brasileiro requer: 

A) a participação do auxiliar de creche nas capacitações e 
atividades extensionistas, na área de educação e da 
saúde 



 

 

 

B) a capacitação e certificação no Curso de Primeiros 
Socorros, exclusivamente expedido pelas universidades 
federais 

C) a regência das salas sempre que o professor necessitar 
se ausentar, mediante atestado médico 

D) acompanhar sistematicamente  o(s) professor(es) 
regente(s), nos cursos de formação continuada, em 
parceria com as universidades  

E) o cumprimento da carga horária de trabalho, 
participando em sala de aula, mesmo na eventual 
ausência de aluno(s) com deficiência 

 
14 - Em relação a qualquer experiência de aprendizagem que 
seja trabalhada pelas crianças, devem ser abolidos os 
procedimentos que: 

A) promovam atividades mecânicas e  significativas para 
as mesmas 

B) lhes possibilitem elaborar sentidos pessoais 
C) as levem à apropriação de sua cultura  
D) não reconhecem a atividade criadora e o protagonismo 

da criança pequena 
E) considera a ciência indispensável  na EI 

 
15 - Ao acompanhar as ações infantis, individuais e coletivas, o 
cuidador de creche deve refletir com o professor sobre a 
importância das atividades lúdicas. De acordo com as DCNEI, é 
necessário considerar que as linguagens se inter-relacionam. Por 
exemplo, as brincadeiras cantadas contribuem para que a criança 
possa: 

A) elaborar suas capacidades linguísticas e cognitivas, 
apenas ao ouvirem a explicação docente 

B) desenvolver exclusivamente conhecimentos  sobre o 
seu mundo, por conter experiências familiares 

C) explorar as possibilidades expressivas de seus 
movimentos ao mesmo tempo em que pode brincar 
com as palavras e imitar certos personagens 

D) aprender exclusivamente as canções de roda ou mesmo 
a memorização das letras iniciais do alfabeto 

E) desistir da memorização de cantigas de roda, dentre 
outras de seu universo cultural, como as canções de 
ninar 

 
16 - Dentre as atividades educativas que fazem parte do 
cotidiano da unidade de EI o inspetor de creche Davi costuma 
regar a horta escolar, com as crianças. Esta é uma ação formativa 
que deve: 

A) ser uma atividade puramente mecânica, igual a se 
alimentar diariamente 

B) promover o envolvimento da criança com o meio 
ambiente e a conservação da natureza 

C) episódica, por não ser contemplada no plano de ensino 
D) marcada por uma disciplina rígida, semelhante ao 

ensinar uma vogal do alfabeto 
E) lembrada que é uma atividade de adultos, apenas 

 
17 - O conhecimento científico socialmente construído e 
acumulado historicamente apresenta um modo: 

A) particular de produção de conhecimento de indiscutível 
importância no mundo atual e difere de outras 
explicações ditas do senso comum 

B) peculiar a ser explorado apenas em temáticas a serem 
desenvolvidas em etapas posteriores à Educação Básica 

C) igual à produção dos conhecimentos cotidianos, ditos 
do senso comum, privilégio específico das classes 
populares 

D) que permite utilizar apenas as noções equivocadas, 
comparadas com os saberes das classes populares, na 
Educação Infantil 

E) desvinculado das relações com o cotidiano, pois esta 
articulação só pode ser feita com os conhecimentos 
prévios das crianças 

 
18 - Quanto menores forem as crianças, mais suas 
representações e noções sobre o mundo estão diretamente 
associadas aos: 

A) domínios da linguagem e às abstrações próprias de seus 
estágios de desenvolvimento 

B) momentos de abstração, próprios do estágio de 
desenvolvimento das crianças menores 

C) exemplos dos adultos, diante de suas vivências 
semelhantes 

D) objetos concretos da realidade conhecida, observada, 
sentida e vivenciada 

E) conhecimentos e abstrações próprias dos adultos com os 
quais convivem 

 
19 - O professor deve eleger temas que possibilitem tanto o 
conhecimento de hábitos e costumes socioculturais diversos 
quanto a articulação com aqueles que as crianças conhecem, 
como tipos de alimentação, vestimentas, jogos e brincadeiras, 
atividades de trabalho e lazer, dentre outros. Assim, as crianças 
devem aprender a: 

A) manter todos as crenças e hábitos de seus pais, avós, 
parentes, professores e amigos, em toda a sua trajetória 
familiar 

B) desenvolver uma compreensão reduzida da realidade 
social e das formas de nela se manter 

C) manter o lugar onde vivem,  em função de suas próprias 
necessidades e limitações 

D) manter as formas de relação com o meio que os diversos 
grupos vivem e os agrotóxicos 

E) estabelecer relações entre o seu dia-a-dia e as vivências 
socioculturais, históricas e geográficas de outras 
pessoas, grupos ou gerações 

 
20 - A percepção dos componentes da paisagem local e de outras 
paisagens pode se ampliar na medida em que as crianças 
aprendem a: 

A) valorizar o assistencialismo na EI 
B) cobrir as figuras existentes no cartão postal 
C) compreender a paisagem de forma estática 
D) entender que só as figuras com paisagem são educativas 
E) observá-los de forma intencional, orientada por 

questões educativas 
  



 

 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

A questão 21 refere-se a tira seguinte: 

 

Disponível em: < http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/>. Acesso em: 7 mar. 2016.
 
21 - Das afirmações seguintes: 
I. No primeiro quadro o leitor pode concluir que Garfield esteve 
fora de casa, aproveitando o “belo dia”. 
II. O gato representa os usuários que deixam de se relacionar 
diretamente com o mundo e passam a conhecer a realidade 
apenas com o auxílio da internet. 
III. “A menos que” é uma locução conjuntiva que expressa 
condição. 

A) Estão corretos apenas I e II. 
B) Estão corretos apenas I e III. 
C) Estão corretos apenas II e III. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

 

As questões 22 e 23 referem-se ao texto seguinte: 
Fenômeno dos rios voadores 

Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, 
formados por massas de ar carregadas de vapor de água, muitas 
vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos pelos ventos. 
Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas 
cabeças carregando umidade da Bacia Amazônica para o 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. 

Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias como 
uma frente fria vinda do sul, por exemplo, se transforma em 
chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de 
vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios 
voadores – um termo que descreve perfeitamente, mas em 
termos poéticos, um fenômeno real que tem um impacto 
significante em nossas vidas. [...] 

Por incrível que pareça, a quantidade de vapor de água 
evaporada pelas árvores da floresta amazônica pode ter a mesma 
ordem de grandeza, ou mais, que a vazão do rio Amazonas 
(200.000 m3/s), tudo isso graças aos serviços prestados pela 
floresta. 

Estudos promovidos pelo INPA já mostraram que uma 
árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear 
para a atmosfera mais de 300 litros de água, em forma de vapor, 
em um único dia – ou seja, mais que o dobro da água que um 
brasileiro usa diariamente! Uma árvore maior, com copa de 20 
metros de diâmetro, por exemplo, pode evapotranspirar bem 
mais de 1.000 litros por dia. Estima-se que haja 600 bilhões de 
árvores na Amazônia: imagine então quanta água a floresta toda 
está bombeando a cada 24 horas! 

 
22 - Das afirmações seguintes: 
I. São os ventos que impulsionam os rios voadores, permitindo 
que a umidade seja transportada acima de nossas cabeças. 
II. Rios voadores são cursos de água atmosférica invisíveis que 
transportam umidade e vapor da água da bacia Amazônica. 
III. O volume de vapor de água lançado na atmosfera pelas 
árvores da floresta amazônica não é considerado significativo. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
23 - Das afirmações seguintes: 
I. As massas de ar que vêm da Amazônia trazem umidade para 
outras regiões do Brasil. 
II. De acordo com o texto, a umidade, nas condições 
meteorológicas propícias, transforma-se em chuva. 
III. Rios voadores, são uma simples imagem poética que procura 
expressar o respeito que os habitantes da floresta têm por seus 
rios. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
As questões 24 e 25 referem-se a este parágrafo: 
 

Anoitece rapidamente. Começam a surgir as primeiras 
estrelas. As sombras invadem o bosque e, em pouco tempo, tudo 
fica escuro. 
 

24 - No texto, há: 
A) Um adjunto adverbial de modo e um adjunto adverbial 

de tempo. 
B) Apenas um adjunto adverbial. 
C) Um adjunto adverbial de lugar e um adjunto adverbial 

de tempo. 
D) Três adjuntos adverbiais. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 



 

25 - É incorreto afirmar sobre o texto: 
A) Apresenta um período composto e dois períodos 

simples 
B) Há apenas uma oração sem sujeito 
C) Apresenta apenas um caso de objeto direto 
D) É constituído por três períodos simples 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
26 - Assinale o único item em que todas as palavras devem 
ser acentuadas. 

A) ciencia – biologia – gramatica 
B) ideia – joia – ceu  
C) heroi – heroina – balaustre 
D) lapis – estojo – onibus  
E) carater – lampada – caju  

 
27 - Assinale a única frase em que a concordância verbal 
está incorreta: 

A) No feriado, havia muitas pessoas no cinema. 
B) Vão sobrar convites para a quermesse de amanhã. 
C) Qual desses livros é útil para a nossa pesquisa? 
D) Uma das meninas precisa de ajuda para carregar as 

bagagens. 
E) Sobrou só algumas poucas folhas nesse caderno. 

 
28 - Assinale a única frase em que as duas lacunas devem 
ser preenchidas com à. 

A) Explique ___ todos os pais ___ situação da escola. 
B) Ele viajou ___ Manaus ontem ___ noite. 
C) Passe ___ data da prova ___ professora de 

português. 
D) Diga ___ classe que o exame será feito hoje ___ 

tarde. 
E) Minha mãe voltou ___ frequentar ___ academia. 

 
29 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada é usada 
em sentido denotativo. 

A) Havia duas canoas na margem do rio. 
B) Ele me recebeu com um olhar frio. 
C) A brincadeira do palhaço provocou uma explosão 

de riso. 
D) A doçura da voz da mãe acalmou a criança. 
E) A entrevista daquele político provocou uma 

tempestade de protestos. 
 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
30 - No último quadrinho da tira, temos um exemplo de 
oração subordinada: 

A) substantiva subjetiva 
B) substantiva objetiva indireta 
C) substantiva predicativa 
D) substantiva objetiva direta 
E) adjetiva explicativa 

 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 
31 - Joelma vai utilizar uma tela de 6,4 metros de comprimento 
para cercar uma pequena horta com formato retangular no 
quintal de sua casa, onde irá plantar algumas hortaliças. É 
necessário reservar pelo menos 0,04 m2 da horta para cada 
planta. Se Joelma construir a cerca de modo que a horta tenha 
a maior área possível, quantas plantas, no máximo, poderão ser 
cultivadas nessa horta? 

A) 60 plantas 
B) 64 plantas 
C) 50 plantas 
D) 76 plantas 
E) 74 plantas 

 
32 - Um empresário dono de uma agencia de turismo verificou 
que duas empresas de ônibus fornecem serviços para sua 
agência. Ambas utilizam ônibus com 46 lugares e realizam o 
mesmo passeio. As empresas adotam os seguintes valores de 
cobrança: 
 Empresa A: R$ 25,00 por pessoa mais uma taxa fixa de R$ 

350,00; 
 Empresa B: R$ 29,00 por pessoa mais uma taxa fixa de R$ 

250,00 
Com base nestas informações a alternativa correta das 
afirmações abaixo é? 

A) Considerando o valor pago pela agência às empresas, a 
diferença de preços entre as empresas A e B, se apenas 
20 pessoas realizarem o passeio, é de R$ 20,00, ficando 
mais barato a empresa A. 

B) Considerando o valor pago pela agência às empresas, a 
diferença de preços entre as empresas A e B, se apenas 
20 pessoas realizarem o passeio, é de R$ 20,00, ficando 
mais barato a empresa B. 

C) 23 pessoas é a quantidade mínima para que saia mais 
barato para a agência contratar a empresa A. 

D) Se 30 pessoas forem ao passeio é indiferente para a 
agência de turismo contratar a empresa A ou a empresa 
B, pois o preço cobrado por elas é igual. 

E) 26 pessoas é a quantidade mínima para que saia mais 
barato para a agência contratar a empresa B. 

 
33 - Dois investidores A e B, resolveram aplicar a mesma 
quantia de R$ 1050,00 por dois anos a uma taxa de 20% de 
juros ao ano. O investidor A aplicou a um regime de juros 
simples e o investidor B a um regime de juros compostos. Qual 
a diferença entre os montantes recebidos por estes dois 
investidores? 

A) R$ 54,00 
B) R$ 34,00 
C) R$ 52,00 
D) R$ 36,00 
E) R$ 42,00 

 
34 - Marilda produz barras de sabão caseiro com óleo de 
cozinha usado. Para modelar as barras de sabão, ela utiliza 
caixas de papelão com formato de paralelepípedo, sem tampa, 
forradas com plástico. As dimensões internas das caixas de 
papelão são: 30 cm de comprimento, 15 cm de largura e 3 cm 
de altura. Sabendo que, depois de seco, ela corta o sabão em 
barras, e que cada barra tem 10 cm de comprimento por 5 cm 
de largura e 3 cm de altura. Com base nestas informações, 
quantas barras o sabão modelado em cada caixa rende? 



 

A) 10 barras 
B) 8 barras 
C) 11 barras 
D) 9 barras 
E) 12 barras 

 
35 - Manu e Ítalo estão brincando com um jogo. Nele, cada 
participante recebe 10 fichas com números, que devem ser 
embaralhadas e sorteadas durante cinco rodadas. Após o 
sorteio, a ficha sorteada volta para o monte para participar 
da próxima rodada. Os participantes marcam 1 ponto se 
sortear um número: 
 Par na 1ª rodada; 
 Ímpar na 2ª rodada; 
 Que contém o algarismo 9 na 3ª rodada; 
 Que termina com o algarismo 1 na 4ª rodada; 
 Cuja soma dos algarismos seja igual a 17 na 5ª rodada. 
Veja a seguir as fichas que cada participante recebe: 

 

 
 

Qual é a probabilidade de um participante fazer um ponto 
em cada rodada? 

A) 1ª rodada = 20%; 2ª rodada = 20%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 60%; 5ª rodada = 40%. 

B) 1ª rodada = 60%; 2ª rodada = 40%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 20%. 

C) 1ª rodada = 40%; 2ª rodada = 60%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 20%. 

D) 1ª rodada = 40%; 2ª rodada = 60%; 3ª rodada = 20%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 30%. 

E) 1ª rodada = 40%; 2ª rodada = 20%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 60%. 

 
36 - Dos habitantes da cidade de Borogodó, o passeio 
preferido aos domingos de 1200 pessoas é ir a sorveteria 
Melhorsabor. Já 800 pessoas gostam mais de ir à doceria 
Superdoce. Sabendo também que 300 pessoas gostam dos 
dois locais e que 600 não gostam nem de um nem de outro. 
Com base nestas informações, qual o número de habitantes 
de Borogodó? 

A) 2900 habitantes 
B) 2000 habitantes 
C) 3500 habitantes 
D) 2300 habitantes 
E) 3300 habitantes 

 
37 - Ricardo aplicou, no dia 1º de junho de 2016, um capital 
de R$ 7430,00 a uma taxa de juros simples de 3,5% ao mês. 
Ao final do prazo, ele verificou que o montante acumulado 
era de R$ 8210,15. Quanto tempo rendeu esta aplicação? 

A) 5 meses 
B) 3 meses 
C) 2 meses 
D) 6 meses 
E) 4 meses 

 
 

38 - Um condomínio foi projetado de modo que do portão 
principal saem duas alamedas não paralelas entre si e 
transversais às demais ruas de circulação, que formam um 
feixe de paralelas. Abaixo apresentamos um desenho 
simplificado dessa situação: 
 

 
 

Qual o comprimento da lateral do lote 2 que fica voltada 
para a alameda 1? 

A) 25 metros 
B) 24 metros 
C) 20 metros 
D) 30 metros 
E) 26 metros 

 
39 - Um eletricista instalou em uma sala 5 lâmpadas, cada 
uma com um interruptor independente. Sabe-se que se uma 
ou mais dessas lâmpadas estiverem acesas, a sala fica 
relativamente clara. De quantos modos distintos essa sala 
pode ser iluminada? 

A) 32 modos. 
B) 10 modos. 
C) 20 modos. 
D) 30 modos. 
E) 31 modos. 

 
40 - Qual é o menor número de voltas que um pneu de um 
carro precisa dar para percorrer 1884 metros, sabendo que o 
raio do pneu mede 30 cm? Adote 3,14p =  

A) 100 voltas 
B) 1000 voltas 
C) 500 voltas 
D) 950 voltas 
E) 900 voltas 

 
 
 


