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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem
divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e
as de cunho progressista. A didática na Tendência
Pedagógica Escola Nova diretiva tem como
características:
I. O aluno como sujeito da aprendizagem.
II. O professor como estimulador e orientador da
aprendizagem.
III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica.
IV. A valorização do “eu” do aluno e também as
atividades adequadas as suas características
individuais.
V. A participação dos alunos de maneira ativa,
aprendendo pela descoberta.
Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, II, IV e V.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, IV e V.
17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis
pedagógica e deve estar voltado para atender as
necessidades dos alunos.”
Uma professora que avalia o próprio processo de
ensino e as atividades que realiza em sala de aula,
analisa as respostas dadas pelas crianças,
buscando compreender a lógica utilizada por elas
na realização das tarefas propostas, investigando o
que os alunos pensam sobre o que foi ensinado
realiza uma avaliação:
(A) Classificatória.
(B) Somativa.
(C) Formativa.
(D) Tradicional.

QUESTÕES DE 16 A 20
18) O Projeto Político-Pedagógico representa a
essência da escola. Cada escola possui
características específicas e está inserida em um
contexto social único. Em relação ao Projeto
Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.






) Não pode ficar restrito à direção da escola.
) Os membros da comunidade escolar tem que ter
clareza de seus objetivos, metas e ações.
) Deve nortear apenas todo o trabalho pedagógico.
) Deve ser aceito por todos os envolvidos.
) É elaborado de maneira
participativa e
democrática.

A sequência correta de cima para baixo é:
(A) V- V- V- V- F.
(B) V- F- V- F- V.
(C) V- F- F- F- V.
(D) V- V- F- V- V.
19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº
9394/96, estabelece as incumbências das escolas e
dos docentes. De acordo com a lei não é correto
afirmar que cabe à escola:
(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao
Município.
(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada docente.
(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidos.
(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto
de definições doutrinárias. Para o Ensino
Fundamental apresenta como norteador de suas
ações pedagógicas os princípios:
(A) Da impessoalidade.
(B) Éticos da autonomia.
(C) Da igualdade.
(D) Da isonomia.

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Temos os conjuntos A e B, sendo A = {2, 5, 7, 9} e B
= {5, 9, 11}. Qual é o conjunto formado entre A – B?
(A) {11}
(B) {2, 11}
(C) {2, 7}

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 60
25) Fabiano gasta 30% de seu salário com alimentação
e sobra R$ 1.326,50 para suas demais despesas,
como aluguel, diversão e outros. Qual o salário
integral que Fabiano recebe?
(A) R$ 1.500,00

(D) {5, 9}

(B) R$ 2.105,00

22) Isabel tem 28 anos, seu irmão Pedro é 3 anos mais
novo e sua outra irmã Raquel é 5 anos mais velha
que Pedro. Calcule o Mínimo Múltiplo Comum
(M.M.C.) da idade dos 3 irmãos.

(D) R$ 1.895,00

(A) 83
(B) 3
(C) 24
(D) 2.100
23) A padaria Pão Doce faz compras semanais de
farinha. Em cada compra é feito a encomenda de
50Kg do produto. Mas, devido as festas de fim de
ano, foi preciso aumentar o volume de compra para
125Kg. Qual a porcentagem que demonstra o
aumento ocorrido entre a primeira e a segunda
compra?
(A) 40%
(B) 150%
(C) 800%
(D) 100%
24) Em uma determinada empresa, 3 máquinas,
trabalhando de forma ininterrupta, fabricam 250
kg de sorvete em 3 dias. Se uma das máquinas
parar, em quantos dias será possível a fabricação
de 500 kg de sorvete?
(A) 9 dias
(B) 4 dias
(C) 2 dias
(D) 5 dias

(C) R$ 1.326,50

26) Juliana investiu seu salário de R$ 1.500,00 à juros
simples de 6% a.m. Qual será o montante após 1
ano e 6 meses?
(A) R$ 1.620,00
(B) R$ 120,00
(C) R$ 1.500,00
(D) R$ 3.120,00
27) Considere os conjuntos a seguir, marque a opção
verdadeira.
A = {-5, -3, 0, 33, 100}, B = {0, 15, 21, 24, 33} e C =
3

{0,333...; ; 5,5; 100}.
4

(A) O conjunto A ⊂ no conjunto dos Números Naturais.
(B) O conjunto C ⊂ no conjunto dos Números
Irracionais.
(C) O conjunto (A + B) ⊂ conjunto dos Números
Inteiros.
(D) O conjunto A ⊂ no conjunto dos Números
Irracionais.
28) Analise a simbologia. Assinale a alternativa que
indica a sequência correta.
⊂ ⊃ ∩ ∴
(A) Está Contido, Contém, Intersecção, Portanto.
(B) Contém, Intersecção, Não Pertence, União.
(C) União, Intersecção, Portanto, Etc.
(D) Está Contido, Intersecção, Contém, Portanto.

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Página 7 de 11

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

29) Dos gráficos a seguir, qual o que melhor representa
a função: f(x) = 2x + 4.

(A) Gráficos I e II.
(B) Gráficos II e III.
(C) Gráficos III e IV.
(D) Gráficos I e III.

A)

B)

2 −2

33) Qual o resultado da operação: −(2−2 ) + ( )
7

(A) O resultado é um número inteiro negativo.
(B) O resultado é uma dízima não periódica.
(C) A resposta é um número inteiro compreendido
entre 0 e 30.
C)

D)

30) Selecione a opção que mostra uma função
decrescente.
(A) f(x) = -7
(B) f(x) = 2x + 10
(C) f(x) = x - 5
(D) f(x) = -3x + 4

(D) A resposta é um número inteiro compreendido
entre -30 e 0.
34) Luciana paga a mensalidade escolar de seus 3
filhos. Para Wesley que está no ensino
fundamental, o valor é de R$ 580,00, para Patrícia
que já está na faculdade, o valor pago é de R$
800,00 e para Júlio que ainda está na creche, o valor
pago é de R$ 300,00. Determine o Máximo Divisor
Comum (M.D.C) dos valores pagos nas
mensalidades dos 3 irmãos.
(A) 870

31) Quais os valores de X que tornam a equação, 5x² +
3x – 2 = 0, verdadeira?

(B) 69.600

(A) -1, 0

(D) 20

(C) 1.680

2

(B) - , 0
5
2

(C) , -1
5

(D) 1, -

2
5

32) Quais dos gráficos a seguir são possíveis
representações de uma função exponencial?

35) Paola mora em uma casa em que o telhado tem o
formato de um triângulo isósceles. Sabendo que o
lado deste triângulo mede 25 metros e sua altura
sendo 15 metros. Qual o valor da base?
(A) 40
(B) 15
(C) 25
(D) 50
36) Priscila, que sempre foi uma menina muito curiosa,
decidiu, durante uma festa de família, perguntar a
idade de todos à sua volta. Seu Primo Lucas tem 8
anos, sua tia Ana tem 27, o tio Bento tem 33 anos,
seu outro tio David tem 45 anos e sua irmã Beatriz
tem 12 anos. Qual o Média das idades da família de
Priscila?
(A) 25
(B) 125
(C) 33
(D) 27
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37) Carolina resolveu arrumar seu guarda roupa para
doar alguns itens. Começou a contar seus objetos e
percebeu que tinha 8 xales, 37 camisetas, 82 pares
de brincos, 15 calças jeans, 8 botas, 76 esmaltes e
77 unhas postiças. Qual das opções abaixo, indica a
moda desse conjunto de dados.?
(A) 76 e 77
(B) 8

(A) 0
(B) -2
(C) 2
(D) A determinante é uma fração.
42) Através dos conjuntos A = {2, 3, 5, 6} e B = {3, 7, 9},
qual o produto cartesiano A x B.
(A) A x B = {(2,3), (2,7), (2,9), (3,3), (3,7), (3,9), (5,3),
(5,7), (5,9), (6,3), (6,7), (6,9)}

(C) 15
(D) 303
38) Qual a Mediana do conjunto W = {16, 9, 35, 6, 18}.
(A) 9, 35, 18

(B) A x B = {(2,3), (5,6), (3,7), (9,2)}
(C) A x B = {(2,3), (3,2), (2,7), (7,2), (2,9), (9,2), (3,3),
(3,7), (7,3), (3,9), (9,3), (5,3), (3,5), (5,7), (7,5),
(5,9), (9,5), (6,3), (3,6), (6,7), (7,6), (6,9), (9,6)}
(D) A x B = {(2,3), (3,7), (5,9), (6,0)}

(B) 35
(C) 18

43) Temos a progressão aritmética finita (5, 11, 17, 23,
29, 35 ...). Qual será o 35º termo dessa sequência?

(D) 16
39) Foram selecionados 3 professores para a criação de
provas para um determinado concurso. As
matérias solicitadas foram: Português, Matemática,
Geografia, História, Biologia, Inglês, Literatura,
Química e Física. De quantas maneiras pode ser
feito esta divisão, para que, cada um dos
professores, fique com quantidades iguais de
matérias?

(A) 35
(B) 209
(C) 385
(D) 101
44) Qual das opções melhor define uma Função
Injetora.
(A) É quando um elemento de um domínio tem duas ou
mais imagens em outro.

(A) 9
(B) 3
(D) 504

(B) Também conhecida como função Subinjetora,
todos os elementos do domínio apresentam pelo
menos um elemento de outra.

40) Dada a matriz A, marque a opção verdadeira:

(C) Todos os elementos de uma função são
correspondentes de todos os elementos de outra.

A= 5
-3

(D) Conhecida também por Função Injetiva, é um tipo
de função em que cada elemento do domínio possui
uma imagem distinta em outra.

(C) 84

8
12

(A) Esta é uma matriz quadrada de ordem 4.
(B) A determinante da matriz é 84.
(C) A determinante da matriz é 36.
(D) A matriz não tem solução.
41) Sendo as matrizes A e B, qual o valor de 3A - B + 10?

A= 2
1

4 eB= 6
7
-5

4
3

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

45) A função inversa tem como objetivo a criação de
funções a partir de outras. Qual a condição
principal para que uma função inversa cumpra seu
objetivo?
(A) Ser Subinjetora.
(B) Ser Injetora.
(C) Ser Injetiva.
(D) Ser Bijetora.
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46) De acordo com Leis de Seno e Cosseno:
I. As leis de seno e cosseno são utilizadas para a
resolução de quaisquer polígonos.
II. Lei de cosseno: a² = b² + c² - 2.b.c.cosA
III. Lei de seno:

𝑎
𝑠𝑒𝑛𝐴

=

𝑏
𝑠𝑒𝑛𝐵

=

𝑐
𝑠𝑒𝑛𝐶

50) Das alternativas, qual indica a distância entre os
pontos A e B, sendo as coordenadas de A = (2, 5) e
as coordenadas de B = (7, 5)?
(A) 9 cm
(B) 10 cm

IV. Estas leis somente são válidas se aplicadas em
triângulos isósceles.

(C) 25 cm

Marque a opção que mostra apenas os itens falsos.

51) Sejam os polinômios, 3x + 3 e 2x – 4. Fazendo a
subtração do primeiro pelo segundo, qual o
polinômio encontrado?

(A) Apenas III e IV.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I e IV.

(D) 5 cm

(D) Apenas I, II e III.

(A) x - 1
(B) x + 7

47) Qual a área do trapézio abaixo?

(C) 3x + 3
(D) 2x - 4

14 cm
h = 8 cm
26 cm
(A) 60 cm²
(B) 364 cm²
(C) 56 cm²
(D) 160 cm²
48) Utilizando a Teorema de Tales, encontre os valores
de x, sabendo que as retas a, b e c são paralelas.

52) Trabalhando com o polinômio 72x³ + 114x² + 9x,
marque as opções corretas quanto a sua fatoração.
I – 3x(24x² + 38x + 3)
II – 3x(24x² + 36x + 2x + 3)
III – 3(24x³ + 38x² + 3)
(A) Apenas o item III.
(B) Apenas o item I.
(C) Apenas o item II.
(D) Apenas os itens I e II.
53) Nas compras acima de R$ 100,00, o cliente ganha
um cupom, para o sorteio de uma TV. O sorteio será
aberto ao público, com bolinhas numeradas de 0 a
9. Quantas são as possibilidades de sorteio visto
que o número da sorte é uma sequência de quatro
números?
(A) 628.800

(A) - 2, 4
(B) 2, -4
(C) 2, 4
(D) -1, -4

(B) 720
(C) 5.040
(D) 504
54) Na figura abaixo, determine o valor de x, utilizando
o Teorema de Tales.

49) Qual o volume necessário de água para se encher
completamente um tanque retangular com 7
metros de comprimento por 9 metros de largura, e
altura de 4 metros?
(A) 20 m³

(A) 0

(B) 168 m³

(B) -1

(C) 252 m³
(D) 63 m³

(C) 2
(D) - 4

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
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55) Analise o triângulo abaixo e suas definições e
marque a opção com a sequência correta.

58) Sobre os polígonos, marque a opção falsa.
(A) Um triângulo equilátero tem todos os lado com a
mesma medida.
(B) Todo retângulo é um quadrado, mas nem todo
quadrado é um retângulo.
(C) O quadrado é uma junção de um retângulo e um
losango.
(D) As diagonais de um retângulo são perpendiculares.
59) Sobre a Geometria Espacial, marque a opção
incorreta.
(A) É o estudo das formas que possuem três dimensão.
(B) A partir da Geometria espacial conseguimos
determinar, por meio de cálculos, o volume de
formas como cubo, prisma e pirâmide.
(C) Figuras que possuem mais de duas dimensões,
recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras
geométricas espaciais.
(D) As figuras espaciais têm comprimento e largura,
mas não possuem profundidade. Já as figuras
planas apresentam comprimento, largura e
profundidade.
60) A sequência abaixo segue uma lógica específica:

(A) AH = Bissetriz, AS = Altura, AM = Mediana.
(B) AH = Mediana, AS = Bissetriz, AM = Altura.

1Foca, 2Hienas, 3Jacarés, 5Leões, 7Najas ...

(C) AH = Altura, AS = Bissetriz, AM = Mediana.
(D) AH = Bissetriz, AS = Mediana, AM = Altura.
56) Sobre os triângulos. Marque a opção incorreta.

Qual das alternativas poderia ser a sequência da lógica?
(A) 11Porcos.
(B) 9Macacos.
(C) 8Peixes.

(A) Os triângulos são compostos por três vértices.

(D) 10Tigres.

(B) A soma dos ângulos internos de um triângulo
sempre somam 180º.
(C) Um triângulo equilátero cujo ângulo reto interior
mede 90º pode ser chamado de triângulo
retângulo.
(D) As três medianas intersectam-se em um único
ponto denominado centro do triângulo.
57) Dos números indicados abaixo qual não é um
número primo?
(A) 2
(B) 5
(C) 27
(D) 17

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Página 11 de 11

