
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 

* 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: 

 PROFESSOR DE MATEMÁTICA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
01 - Verificou-se em uma escola que a média dos alunos no 
último ano do ensino médio vinha decrescendo 0,5% ao ano. 
Se em um determinado ano a média destes alunos foi de 7,0, 
qual é o valor que mais se aproxima da média 4 anos depois?  

A) 6,8 
B) 6,7 
C) 6,9 
D) 6,6 
E) 6,5 

 
02 - Considere que um ponto (a, b), a>0 e b>0, pertence a 
uma reta com inclinação m<0, e esta reta intercepta o eixo 
das abscissas no ponto P e o eixo das ordenadas no ponto Q. 
Sendo O a origem do sistema de coordenadas, a menor área 
possível para o triângulo OPQ é  

A) ab2  
B) ab  

C) 22 ba   
D) 22 ba   

E) 222 ba   
 
03 - Um polinômio p(x) com coeficientes reais é da forma 

dcxbxaxx  234 . Sabe-se que p(x)=p(-x) para todo x 
real, p(0)=4 e p(1)=-1. Então p(x) é dado por 

A) 46 24  xx  
B) 46 234  xxxx  
C) 46 234  xxxx  
D) 46 234  xxxx  
E) 46 24  xx  

 
04 - No conjunto dos alunos de uma escola, 50% deles têm 
sangue do tipo O, e os demais têm sangue dos outros tipos 
(A, B e AB). Se 6 alunos dessa escola são escolhidos ao 
acaso, qual é a probabilidade de exatamente 3 deles terem 
sangue do tipo O? 

A) 31,25% 
B) 50% 
C) 15,625% 
D) 62,5% 
E) 25% 

 
05 - Considere a seguinte equação trigonométrica 

)cos(1)( xxsen   
Qual é o número de soluções que esta equação admite no 
intervalo )10,0[  ?  

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

 
 
 
 
 
 

06 - Considere uma matriz M(x), para x real, da forma 















 


100
0)cos()(
0)()cos(

)( xxsen
xsenx

xM  

A afirmação verdadeira é 
A) 0)](det[ xM  
B) )2cos()](det[ xxM   
C) A matriz inversa de M(x) é M(x) 
D) A matriz transposta de M(x) é M(x) 
E) )2()]([ 2 xMxM   

 
07 - Uma indústria automobilística tem 4000 unidades de 
um tipo de carro em estoque e pode montar mais 200 
unidades deste carro por dia. A indústria recebeu uma 
encomenda de um número de carros maior de que o 
disponível em estoque e essa encomenda precisa ser 
entregue de uma única vez. Se a venda de um carro hoje 
proporciona um lucro de R$ 3.000,00, e se cada dia 
adicional para a entrega da encomenda diminui o lucro por 
unidade de R$ 100,00, qual é o lucro máximo que a indústria 
pode obter com essa encomenda?   

A) R$ 12.000.000,00 
B) R$ 13.000.000,00 
C) R$ 12.500.000,00 
D) R$ 13.500.000,00 
E) R$ 14.000.000,00 

 
08 - Uma bebida alcoólica A é uma mistura de 15 partes de 
uma bebida alcoólica B com 1 parte de uma bebida alcoólica 
C. A bebida B contém 40% de álcool e a bebida C contém 
20% de álcool. Qual é o teor alcoólico da bebida A?  

A) 21,25% 
B) 38,75% 
C) 30% 
D) 35% 
E) 37% 

 
09 - Considere a seguinte figura 

 
Onde os ângulos OPA e POA medem 30o, o ângulo APB 
mede 45o e o segmento OP mede m)33(  . O segmento 
AB mede 

A)  m262   

B)  m262   

C)  m26   

D) m2  

E)  m26   

 
 



 

10 - Um teste para uma determinada doença dá o resultado 
correto em 98% dos casos (se uma pessoa tem a doença e 
faz o teste tem 98% de probabilidade do resultado ser 
positivo e se uma pessoa não tem a doença e faz o teste tem 
98% de probabilidade do resultado ser negativo). Considere 
que 0,5% da população de uma cidade tem essa doença. Se 
uma pessoa nessa cidade é escolhida ao acaso e tem 
resultado positivo no teste, qual é o valor mais próximo da 
probabilidade dessa pessoa ter essa doença? 

A) 24,62% 
B) 19,76% 
C) 80,24% 
D) 75,38% 
E) 49% 

 
11 - Considere a figura abaixo 

 
onde ABC é um triângulo equilátero e o lado AB contém o 
centro O da circunferência. Se a circunferência tem raio 
igual a m12 , qual é a área da região sombreada da figura? 

A)  m3312  

B)  m324  

C)  m312  

D)  m23324   

E)  m3324  
 
12 - Considere as parábolas dadas pelas equações 

322  xxy e 342  xxy cujos gráficos estão 
apresentados na figura abaixo. 

 
Qual é a área do menor retângulo, com lados paralelos aos 
eixos, que contém a área sombreada limitada pelos gráficos 
das parábolas? 

A) 12 

B) 8 

C) 15 
D) 10 

E) 9 

13 - Considere a função 
1

2)( 2 


x
xxf  com o domínio e o 

contradomínio sendo o conjunto dos números reais. Então, 
a afirmação correta é 

A) f(x) é uma função ímpar. 
B) f(x) é uma função par. 
C) f(x) é uma função sobrejetora. 
D) f(x) tem mais de uma raiz. 
E) f(x) é uma função injetora. 

 
14 - Em uma cidade existem 3 canais de televisão (A, B e 
C) que apresentam comerciais em sua programação. As 
empresas dessa cidade que enviam comerciais para esses 
canais de televisão, fazem isso de acordo com a seguinte 
distribuição: 
- 30 empresas enviam comerciais para o canal de televisão 
A 
- 25 empresas enviam comerciais para o canal de televisão 
B 
-  30 empresas enviam comerciais para o canal de televisão 
C 
- 10 empresas enviam comerciais para os canais de televisão 
A e B 
- 9 empresas enviam comerciais para os canais de televisão 
B e C 
- 11 empresas enviam comerciais para os canais de televisão 
A e C 
- 6 empresas enviam comerciais para os canais de televisão 
A, B e C  
Então, a afirmação correta é 

A) 11 empresas enviam comerciais para exatamente 
dois canais de televisão 

B) 13 empresas enviam comerciais somente para o 
canal de televisão B 

C) 45 empresas enviam comerciais para somente um 
canal de televisão 

D) 18 empresas enviam comerciais pelo menos para 
dois canais de televisão 

E) 60 empresas enviam comerciais pelo menos para 
um canal de televisão 

 
15 - Considere o triângulo retângulo ABC com os catetos 
AB e AC medindo, respectivamente, 40 e 30. Se M é o 
ponto médio de AB e N é a intersecção da bissetriz do 
ângulo ACB com o lado AB, qual é a área do triângulo 
CNM? 

 
A) 100 
B) 240 
C) 150 
D) 50 
E) 75 



 

16 - Considere que a luz incidente em uma parede de vidro 
tem sua intensidade reduzida em 10%. Calcule o número 
mínimo de paredes de vidro que a luz precisa atravessar para 

que sua intensidade seja reduzida de 
3
1  em relação à 

intensidade original. Use 48,03log  . 
A) 13 
B) 10 
C) 12 

D) 11 
E) 9 

 
17 - Um atleta corre 5km, 7km ou 9km por dia. Em um 
período com mais de 7 dias consecutivos, o atleta correu um 
total de 51km e, cada distância foi percorrida pelo menos 
em um dia. Então, quantas vezes o atleta percorreu a 
distância de 5km por dia?  

A) 7  
B) 6 
C) 5 
D) 8 
E) 4 

 
18 - Considere dois polinômios p(x) e q(x) dados por 
p(x)=x150+x149+x148+...+x2+x+1 
q(x)=x100+x99+x98+...+x2+x+1 
No produto p(x).q(x) qual é o coeficiente de x125? 

A) 100 
B) 101 
C) 102 
D) 99 
E) 98 

 
19 - A distância entre um vértice de um cubo, com aresta 
medindo 620 , e uma das diagonais do cubo que não 
passam pelo vértice, é igual a 

A) 240  
B) 340  

C) 280  
D) 80  
E) 40  

 
20 - Em uma reunião, cada um dos participantes 
cumprimenta cada um dos demais uma única vez. Se o 
número de cumprimentos entre dois homens foi 21 e entre 
duas mulheres foi 45, quantos foram os cumprimentos entre 
um homem e uma mulher? 

A) 60 
B) 80  
C) 65 
D) 75 
E) 70  

 
21 - Os quatro diretores (A, B, C e D) de uma empresa 
compraram um conjunto de cestas para distribuição com a 
equipe e gastaram R$360,00. Sabemos também que: 
- A pagou metade do que pagaram juntos B, C e D 
- B pagou um terço do que pagaram juntos A, C e D 
- C pagou um quarto do que pagaram juntos A, B e D 
Então, quanto pagou D? 

A) R$72,00 
B) R$68,00 
C) R$78,00 

D) R$84,00 
E) R$88,00 

 
22 - Um retângulo ABCD é dividido em 9 retângulos, sendo 
que três deles estão com o perímetro indicado em seu 
interior, como mostrado na figura abaixo. 

 
O perímetro do retângulo ABCD é igual a 

A) 196  
B) 152 
C) 98 
D) 164 
E) 120 

 
23 - A função cxbsenay  )(.  tem período igual a 2 e 

passa pelos pontos com coordenadas (0, 3) e (
2
1 , 5). O valor 

de a+b+c é igual a 
A) 4 
B) 8  
C) 10 
D) 2 
E) 6 

 
24 - Considere as circunferências com equações dadas por 
x2+y2-2x-2y+1=0 e x2+y2-4x-2y+4=0. Essas 
circunferências se interceptam em dois pontos. A distância 
entre esses dois pontos é igual a 

A) 2  
B) 3  

C) 
2
3  

D) 32  
E) 3  

25 - A solução da equação 
2
522 )132()5(   xx é igual a 

A) 64 
B) 12 
C) 3 
D) 6 
E) 24 

 
 
 
 



 

26 - Uma das raízes da equação x3-2x+a=0 com coeficientes 
reais é 1+i, onde i é a unidade imaginária. O valor de a é 

A) 4 
B) -4 
C) 2 
D) -2 
E) 0 

 
27 - Seja f uma função real tendo [0, 99] como domínio e 
cujo gráfico é um segmento de reta. Se f(0)=70 e f(99)=-40, 
o valor de x para o qual f(x)=0 é igual a 

A) 56 
B) 45 
C) 50 
D) 63 

E) 78 
 
28 - Considere x e y números reais positivos tal que 

6loglog 2
48  yx  

10loglog 8
2

4  yx  

O valor de xy é igual a 
A) 128 
B) 64 
C) 32 
D) 16 
E) 256 

  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - O texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
orienta os currículos da educação básica e estabelece: 

A) os conhecimentos, competências e habilidades que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao 
longo da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental 

B) os conhecimentos e as habilidades que se espera que 
todos os estudantes desenvolvam durante toda a 
Educação Básica 

C) que só será posto em prática, após  a aprovação por 
um grupo de entidades e universidades que pediram 
a suspensão do mesmo na semana passada 

D) as competências básicas que garantem aos 
estudantes ingressarem  no mercado de trabalho, ao 
final da Educação Básica 

E) os conhecimentos que se espera que todos os 
estudantes e pessoas com deficiência desenvolvam 
até o final da Educação Básica 

 
30 - A função da BNCC, de acordo com a legislação e 
normas educacionais, bem como com suas concepções 
pedagógicas, deve: 

A) garantir que a BNCC seja o currículo nacional, o 
qual contém o conjunto de referenciais sobre  os 
processos crítico e criativo que as escolas devem 
seguir, a fim de elaborar sua proposta  pedagógica 

B) estabelecer as diretrizes para os currículos das 
escolas de ensino médio, as quais deverão enviar às 
Secretarias de Educação, reenviadas ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE) no início do ano 2020 

C) ampliar as discussões por meio do Conselho 
Estadual de Educação de cada Estado e ao analisar 
a parte comum e os conteúdos estabelecidos na 
BNCC, levar em conta a diversidade social e 
regional de cada localidade 

D) possibilitar que as escolas possam agregar ou 
expandir os objetivos de aprendizagem, organizar 
seus currículos incluindo outros objetivos que 
contemplem as diferenças regionais e as 
necessidades específicas das comunidades 
atendidas 

E) ser homologada pela Secretaria de Educação de 
cada região, padronizar os conteúdos da parte 
diversificada, publicada no Diário Oficial da União 
para começar a valer no ano 2020, revisada a cada 
cinco anos 

 
31 - Os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma 
base nacional comum curricular, abrangendo 
obrigatoriamente: 

A) uma língua estrangeira a partir do segundo ano do 
Ensino Fundamental, o conhecimento da realidade 
nacional e o estudo da língua portuguesa e da 
matemática  

B) o estudo da língua portuguesa e da matemática; o 
conhecimento do mundo físico e natural; o ensino 
da arte; e a educação física (sendo sua prática 
facultativa ao aluno) 

 

C) o conhecimento do mundo físico e natural, o ensino 
da arte, a educação física e o estudo da língua 
portuguesa e da matemática 

D) o estudo dos processos formativos que ocorrem no 
meio social, garantindo a religiosidade de cada 
região 

E) os estudos e influências do contexto social, a fim de 
que ao se deslocar de um bairro para outro o 
estudante possa se situar por meio da parte 
diversificada do currículo 

 
32 - A prática educativa e especialmente os objetivos, os 
conteúdos do ensino e o trabalho docente estão 
determinados por fins e exigências sociais, políticas e 
ideológicas. Significa que a prática educativa que ocorre em 
várias instâncias da sociedade é determinada: 

A) por valores, normas e particularidades da estrutura 
social a que está subordinada 

B) por um currículo com conteúdos elaborados por 
cientistas sociais a ser operacionalizado na escola 

C) de acordo com a organização e divisão do trabalho 
escolar, conforme as ocupações 

D) pela divisão da sociedade em classes e as práticas 
docentes, as quais variam entre escolas públicas e 
particulares 

E) pelos educadores que ocupam lugares opostos e 
antagônicos no processo de ensino e aprendizagem 

 
33 - A Didática e as metodologias específicas das matérias 
de ensino formam uma unidade, mantendo entre si relações 
recíprocas. A Didática, com base em seus vínculos com a 
Pedagogia, na visão crítica generaliza processos e 
procedimentos obtidos na investigação da matérias 
específicas, das ciências que: 

A) devem ser comuns a todos os componentes 
curriculares, sem atentar para as peculiaridades 
metodológicas dos mesmos 

B) indagam em que consiste o ato educativo, seus 
condicionantes externos para aperfeiçoar o ensino 
propedêutico 

C) está vinculada exclusivamente as fases de 
desenvolvimento dos alunos e os mecanismos 
pedagógicos presentes na assimilação passiva dos 
conteúdos programáticos 

D) dão embasamento ao funcionamento da atividade 
mental e a organização dos alunos entre si 

E) dão embasamento ao ensino e à aprendizagem e às 
ações concretas da prática docente 

 
34 - O planejamento é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da ação docente, articulando: 

A) exclusivamente o ensino, diante da relação 
professor e aluno 

B) o preenchimento de formulários com o trabalho da 
secretaria escolar 

C) o trabalho da Secretaria Municipal que elabora o 
Programa, a ser executado na escola 

D) o saber que o professor domina com as demandas 
da escola 

E) a atividade escolar e a problemática do contexto 
social 

 



 

35 - O professor Marcílio participa de forma sistemática e 
coletiva da elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP 
da escola em que trabalha. Nesse sentido deve levar em conta 
que os planos de ensino traduzem os princípios norteadores do 
PPP, tornando-se: 

A) um guia de orientação, onde apresenta ordem 
sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade 

B) um meio para materializar a ideologia de uma escola 
sem partido que omite os condicionantes externos da 
educação brasileira 

C) inflexível diante das demandas de seus alunos, 
priorizando exatamente o conteúdo que domina 

D) inflexível diante das limitações dos estudantes que 
foram aprovados, sem os pré-requisitos para o 
prosseguimento dos conteúdos próprios daquele ano 
escolar 

E) objetivo, pondo o plano em ação de acordo com os 
alunos mais capazes, sem preocupar-se com os 
estudantes que deixaram de consolidar os saberes do 
ano anterior 

 
36 - A professora Marta procura formular boas perguntas que 
exigem de seus alunos, a busca de pesquisas, a pensarem por si 
mesmos, tirarem conclusões acerca da temática estudada. Ao 
assumir uma postura pedagógica que expressa confiabilidade, 
coerência, segurança a professora deve: 

A) garantir a aprovação automática dos alunos até o final 
da educação básica, considerando que as famílias de 
baixo poder aquisitivo precisam ter uma titulação 

B) despertar a necessidade do saber e o interesse pelo 
estudo, excluindo as condições objetivas de direção da 
classe 

C) demonstrar autoridade e firmeza de atitudes diante dos 
alunos mais desinteressados, garantindo a evolução 
dos mais interessados 

D) transmitir os conhecimentos que o docente domina, 
independente da proposta de trabalho da instituição de 
ensino 

E) aliar-se a firmeza de atitudes diante dos acordos 
firmados no início do ano letivo, manifestando apoio 
pedagógico, visando os progressos e a superação das 
dificuldades discentes 

 
37 - O ensino, como atividade específica da escola, tem como 
propósito central a aprendizagem e o estudo dos alunos. 
Significa que: 

A) deve existir atividades formativas que priorizem a 
relação cogniscitiva do aluno com os componentes 
curriculares 

B) a matéria que vem relacionada nas Diretrizes 
Nacionais Curriculares devem ser ministradas de 
forma linear, de acordo com o livro didático aprovado 

C) a matéria que é relacionada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais deve ser seguida de forma 
mecânica e inquestionável 

D) o conteúdo listado pela BNCC deve fundamentar o 
fazer pedagógico do professor, mediando os objetivos, 
ali explicitados  

E) os conteúdos atitudinais não constam na BNCC e 
assim devem ser dispensados das práticas, em nível de 
sala de aula 

 
 

38 - O método de ensino propicia a descoberta das relações 
entre os conteúdos que os alunos estudam, estabelecendo 
relações entre: 

A) o professor e o gestor da Secretaria Municipal de 
Educação – SME, quando na escola não houver um 
pedagogo para definir o plano de ensino 

B) os fatos, os fenômenos e a ciência em constantes 
desenvolvimentos e transformações, em virtude de 
que é pela ação humana que as coisas mudam 

C) o que a SME planeja e o que o docente executa, a 
fim de cumprir o que está especificado na BNCC 

D) o objetivo posto no PPP escolar e os conteúdos 
definidos na BNCC, em constante desenvolvimento 
e transformação, norteados pela ação humana 

E) a instituição que garante os direitos da criança/do 
adolescente e a ciência, em virtude de que é pela 
ação humana que ocorrem as violências escolares 

 
39 - A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
destina-se a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais da mesma. Considera a pessoa com 
deficiência aquela que: 

A) recebe algum tipo de discriminação e está obrigada 
a fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa 

B) não disponibiliza de recursos financeiros que 
garantam um atendimento em igualdade de 
condições com as pessoas com um alto poder 
aquisitivo 

C) possui algum impedimento de curto prazo de 
natureza física, mental ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena na sociedade  

D) tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena e efetiva na 
sociedade 

E) tem um impedimento a médio prazo para se 
locomover por problemas de natureza física,  
podendo ter obstruída sua participação efetiva no 
meio em que vive 

 
40 - A professora Flávia observou que o PPP escolar, 
construído e aprovado coletivamente, se opõe ao paradigma 
sentencioso, ou seja, orienta que as avaliações propiciem 
aos docentes oferecerem estímulos, explicações claras, 
textos explicativos consistentes para que os estudantes 
possam evoluir para novos estágios de aprendizagem se 
apropriando dos conhecimentos científicos. Nesta 
perspectiva, a professora deve utilizar a avaliação: 

A) classificatória 
B) reprodutivista 
C) tecnicista 
D) mediadora 
E) libertária 

 
 
 


