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CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um excerto de notícia veiculada on-line pelo G1 e servirá de subsídio para as 

questões 1, 2 e 3. 

Os superprofessores particulares que educam filhos de milionários 

Entre os docentes, há um seleto grupo que ganha honorários altíssimos dando aulas 

particulares, mas é preciso muito trabalho para chegar lá. 

Ao redor do mundo, a indústria de ensino privado está crescendo. Segundo previsões, seu 

faturamento vai alcançar US$ 227 bilhões (cerca de R$ 895 bilhões) até 2022, impulsionado pelo 

crescimento na Ásia e pelo desenvolvimento de aulas on-line, na medida em que mais empresas 

conectam estudantes a professores, independentemente da distância física. 

No entanto, esse setor continua em grande parte não regulamentado e há todos os tipos de 

provedores do serviço: freelancers, escolas, grandes redes, serviços online, agências personalizadas e 

muito mais. 

No topo, há um pequeno número de pessoas extremamente bem pagas, conhecidas como 

"superprofessores". O significado varia de acordo com a região. Na Europa, a figura mais conhecida 

costuma ser a do professor particular em tempo integral, em muitos casos usado por pais super-ricos 

que trabalham no exterior e que querem levar seus filhos para as melhores escolas e universidades 

nos EUA ou no Reino Unido. Já no leste da Ásia, a expressão "superprofessor" normalmente se 

refere a um especialista em um determinado assunto que ensina grupos. Nos Estados Unidos, onde 

em 2017 mais de 3,7 milhões de estudantes fizeram testes de admissão para universidades, trata-se de 

um profissional conhecido por preparar candidatos para provas e que cobra taxas altíssimas por hora. 

(...)  

1 - Com relação ao exposto no texto acima, a alternativa que apresenta uma informação verdadeira e 

coerente  está em:  

a) Existe, em nível global, um grande número de professores bem remunerados para exercer a 

função de “superprofessores” dispostos a atender as diferentes demandas . 
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b) A categoria de “superprofessores” adotam globalmente a metodologia de ensino individual, 

pois precisam apresentar resultados positivos atendendo desse modo as expectativas de seus 

clientes. 

c) Essa modalidade de ensino, apodera-se da facilidade que a internet oferece para otimizar 

seus cursos, tratando a distância física como um obstáculo superado. 

d) Essa modalidade de ensino, antes de iniciar a prestação desse tipo de serviço, precisa do aval 

dos Conselhos de Educação ou órgãos equivalentes. 

e) O docente interessado em ser contratado para atuar nessa modalidade de ensino deverá 

apresentar teste de proficiência em inglês.  

2 - A palavra “mas” sublinhada no texto possui a função de: 

a) “mas” se classifica como pronome indefinido ou advérbio de intensidade. 

b) “mas” é uma conjunção coordenada explicativa e está sendo utilizada para complementar a 

ideia exposta. 

c) “mas” é um recurso linguístico muito usado nos textos jornalísticos para reafirmar a opinião 

do jornalista. 

d) “mas” atua como uma conjunção coordenada adversativa e está sendo utilizada com sentido 

de oposição, sentido contrário. 

e) “mas” na frase apresentada está realizando o plural da palavra mau. 

3 - Observe: (...) há um pequeno número de pessoas extremamente bem pagas, conhecidas como 

"superprofessores". O vocábulo em destaque classifica-se como verbo e possui o sentido de existir. 

Em qual das frases abaixo foi empregado incorretamente o verbo haver? 

a) Há milhares de pessoas no mundo. 

b) Há muito sal nessa comida. 

c) Há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. 

d) Daqui há pouco encerrará o expediente. 
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e) Há uma maneira mais prática para aprender a dirigir? 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - No Brasil as placas dos automóveis são confeccionadas com três letras do nosso alfabeto e quatro 

algarismos do nosso sistema de numeração, respectivamente nessa ordem. O número de placas que 

podem ser confeccionadas com as letras (A, Z, E) e cujos dois últimos algarismos são 1 e 0 nessa 

ordem, é: 

a) 3.000 

b) 600  

c) 2.700 

d) 2.430 

e) 540 

5 - A produção diária de pães de uma padaria, é toda enviada para três mercados . Para o 

mercado A, vai   da produção, para o mercado B, é enviado 50% da produção e para o mercado C, 

são enviados 5.700 pães. A produção diária, de pães dessa padaria é: 

a) 19.000 pães 

b) 19.800 pães 

c) 20.000 pães 

d) 28.000 pães 

e) 28.500 pães 

6 - Em uma escola são realizadas três avaliações durante o ano. Se o aluno não conseguir a média 7,0 

nestas três avaliações deve realizar a prova final. A média final será composta pela média das três 

avaliações com peso 6 e a nota da prova final com peso 4. O aluno será considerado aprovado quando 

a média final for igual ou superior a 5. Nessas condições se um aluno obtiver durante o ano notas 

(5,5; 6,0 e 6,5), para ser aprovado esse aluno terá que obter na prova final a nota mínima igual a: 

a) 4,7 

b) 4,5 

c) 4,3 

d) 3,8 

e) 3,5 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Estão sendo amplamente discutidos e noticiados fatos acerca da Reforma Tributária Brasileira que 

prevê entre tantos ajustes, a simplificação e eliminação de tributos da base de consumo e 

consequentemente a eficiência de arrecadação, além de diminuição de litígios e da burocracia. O 

projeto denominado PEC 293 está sendo encaminhado como _________________________ à 

Constituição Federal.  

a) um apêndice  

b) uma lei ordinária  

c) uma emenda  

d) uma resolução  

e) um decreto 

8 - O grupo de países denominado de G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio 

internacional e dois terços da população mundial. Eles também são responsáveis pela emissão de 

84% dos gases de efeito estufa. O grupo é formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos 

centrais de 19 nações: os que formam o G8 (grupo internacional que reúne os sete países mais 

industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, mais a Rússia) e ainda 11 emergentes. 

No G8 estão: 

a) Argentina, Brasil, China, Japão, México, Reino Unido, Rússia. 

b) África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Rússia, 

Turquia. 

c) Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, França, Índia, México, Rússia. 

d) Alemanha, Arábia Saudita,  Austrália, Brasil, Japão, Reino Unido, Rússia, União Europeia. 

e) Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br (Adaptado) 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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9 - Segundo o Bom Dia Santa Catarina, o estado catarinense é o sexto estado que mais produz 

energia limpa. A energia limpa refere-se a fontes que são renováveis e que não lançam poluentes na 

atmosfera, interferindo no ciclo do carbono, ao contrário dos combustíveis fósseis. São exemplos de 

energia limpa, exceto: 

a) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

b) Gás Natural. 

c) Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). 

d) Eólicas. 

e) Biomassa.  

10 - O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou no último 22 de novembro o nome de quem ocupará 

a função de Ministro da Educação. Assinale a alternativa que indica o nome do anunciado:   

a)  Guilherme Schelb 

b) Mozart Ramos  

c) Luiz Henrique Mandetta 

d) Ricardo Vélez Rodríguez 

e) Onyx Lorenzoni  

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição Federal constitui-se em um conjunto de leis, normas e regras que organizam 

nosso país. De importância fundamental, ela registra direitos e deveres de todos os cidadãos. Assinale 

a alternativa CORRETA quanto a Educação contida na Constituição Federal: 

a) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem. 

b) O ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa, 

assegurada o ensino de Língua Inglesa com vista à preparação do aluno para o mundo 

globalizado. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/procurador-apresenta-propostas-a-bolsonaro-mas-diz-que-nao-houve-convite-para-o-mec.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/indicacao-de-mozart-ramos-para-ministerio-da-educacao-pode-ser-revista-por-bolsonaro-23250114
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c) O acesso ao ensino obrigatório deverá ser oferecido pelos municípios e estados quando 

houver recursos financeiros para este fim. 

d) A oferta de ensino noturno regular será feita pela iniciativa privada, quando os municípios, 

por meio de convênios repassarão recursos financeiros, no valor total das matrículas 

efetivadas. 

e) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Para o Ensino médio e 

Educação Infantil será de responsabilidade das redes de ensino a organização, planejamento 

e execução de documentos orientativos aos profissionais da educação. 

12 - O conhecimento das tendências pedagógicas torna-se importante ao professor, visto que sua 

compreensão contribui para uma reflexão e planejamento consciente. Neste sentido, leia as 

alternativas:  

I- Na Tendência Liberal Tradicional o papel da escola centrava-se na preparação intelectual e 

moral dos alunos para assumirem seu papel na sociedade. 

II- A Tendência Progressivista "Crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica" defende que a 

função social e política da escola deve ser assegurar, através do trabalho com conhecimentos 

sistematizados, a inserção nas escolas, com qualidade, das classes populares garantindo as 

condições para uma efetiva participação nas lutas sociais.  

III-  A Tendência Liberal Tecnicista fundamenta sua atuação no aluno como construtor da 

aprendizagem, como selecionador daquilo que deve aprender e conhecer. Quem regula os 

conhecimentos essenciais nesta tendência é a indústria de transformação. 

IV- A Tendência Progressista "Crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica" tem como 

pensadores críticos contrários à utilização desta tendência na escola pública Anton Makarenko, 

Bernard Charlot, Bogdan Suchodolski, Mario Manacorda, Georges Snyders e Demerval 

Saviani. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I e II. 

b) Somente as alternativas III e IV. 

c) Somente as alternativas I e III. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas I, II e III. 
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13 - Assinale a alternativa CORRETA que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional: 

a) O dever do Estado com a educação básica obrigatória e gratuita será efetivada a alunos dos 3 

(três) aos 14 (catorze) anos. 

b) O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a 

todos os níveis, etapas e modalidades, será desenvolvido em escolas específicas para este 

fim. 

c) O ensino será ministrado com base no princípio de vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. 

d) Os sistemas de ensino serão exclusivamente públicos, não admitindo a coexistência de 

ensino privado no mesmo município. 

e) É dever do Estado efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) 

anos de idade.  

14 - Considerando a seguinte afirmativa: 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o 

objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos 

e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo. (SAVIANI, 1995, p.17).   

Quanto à importância do papel do educador na construção do conhecimento do aluno é CORRETO 

afirmar: 

a) A função do professor na escola é repassar os conhecimentos, assim deve centrar sua 

atuação na transmissão dos conteúdos sem para isto preocupar-se com a forma com que os 

discentes aprendem. 

b) A função precípua da escola é a preparação para a vida. Assim, provas e vestibulares serão 

uma constante e o aluno deve estar preparado para dar conta destas problemáticas. Tal 

preparação efetiva-se na escola por intermédio da atuação do professor. 

c) O professor tem papel fundamental no aprendizado do aluno. Atuando como mediador do 

processo auxilia o aluno a pesquisar, aprender e construir conceitos essenciais ao seu 
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desenvolvimento; contribuindo para formar um aluno autônomo, crítico e conhecedor da 

sociedade, dos problemas e das relações que ocorrem neste contexto. Este trabalho 

desenvolvido pelo professor deve ser pautado na coletividade, na interpretação significativa 

e prazerosa e na busca do conhecimento. 

d) O professor está à frente do conhecimento. Ele define, determina e organiza o que ensinar, 

quais estratégias e metodologias e a profundidade daquilo que pretende que os alunos 

saibam. A centralidade do processo está exclusivamente em suas mãos.  

e) O papel do professor frente à construção do conhecimento é necessário para coibir 

comportamentos equivocados e que não permitem a manutenção da regra, do estudo e da 

aprendizagem tradicional. Neste sentido, sua função é intervir rigidamente para ensinar a 

todos os alunos indistintamente. 

15 - Dizemos que ética se refere ao conjunto de regras de um indivíduo, determinado grupo social ou 

de uma sociedade. Falamos também sobre a ética no cotidiano escolar. Leia as afirmativas e assinale 

somente aquela que apresenta a resposta INCORRETA: 

a) Agir com ética no contexto escolar significa respeitar o outro professor e alunos, fazer a 

crítica com respeito sempre que necessário. Isso não significa ofender nem agredir, mas 

conversar e juntos buscar alternativas aos problemas e dificuldades observadas. 

b) A atuação com ética por parte do professor está ancorada no planejamento coletivo, na 

reflexão conjunta e no respeito às pessoas. Valores como amizade, respeito e união fazem da 

escola um espaço de construção do conhecimento e não um campo de batalhas. 

c) Enquanto professores e responsáveis pela construção do conhecimento dos alunos, torna-se 

fundamental respeitar os demais professores, sem julgá-los, sem desmoralizá-los, nem 

desmerecer sua disciplina. O princípio do respeito humano deve ser seguido à risca na 

escola, visto que atuar na educação significa acreditar no desenvolvimento de todos; ao seu 

tempo e ao seu modo. 

d) Quando um professor encontra um pai ou mãe na rua, no banco, no supermercado é 

importante que os mesmos sejam informados de tudo que ocorreu na sala de aula do filho, 

deixando-os a par do comportamento do mesmo enquanto está longe da família. Assim, é 

possível que haja um planejamento familiar para que o aluno melhore na sala de aula. 

e) A escola é o ambiente ideal para que o professor e alunos possam discutir ética.  O professor 

deve agir sendo exemplo, conversa franca e clara, aceitar e analisar a opinião dos alunos é 

exemplos de construção ética positiva no cotidiano escolar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16 - Para todo  real, o conjunto solução da inequação     é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

17 - Considere o complexo , em que  é a unidade imaginária do conjunto dos 

números complexos. O conjugado de  é o complexo : 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

18 - As arestas da base e a altura de uma pirâmide quadrangular medem respectivamente 8 e 4 

centímetros. A área lateral dessa pirâmide é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

19 - Considere um triângulo em que seus vértices (A, B e C) estejam sobre os lados de um terreno. O 

vértice A é a solução do sistema de equações  , o vértice B é o ponto máximo da 
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função  e o vértice C é a intersecção da reta  com o eixo das 

ordenadas. Nessas condições a área do triângulo em  é: 

a) 2  

b) 3  

c) 6  

d) 8  

e) 12  

 

20 - Analise a tabela abaixo. 

Xi Frequência (fi) 

1 6 

2 8 

3 7 

4 5 

5 4 

Assinale a opção que corresponde a mediana e a moda respectivamente da série acima. 

a) 2 e 3 

b) 2 e 2 

c) 3 e 2 

d) 3,5 e 3 

e) 3,5 e 2 

 


