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CARGO: MATEMÁTICA 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 03h00min (três) horas. A 

Prova 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 Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MATEMÁTICA 

06 – Duas esferas concêntricas possuem raios R1 e R2, em que R1 = R e R2 = 2R. Se o volume da 

região entre as duas esferas, conforme ilustrado pela parte hachurada da figura abaixo em uma seção 

transversal, é igual a 756 cm³, é correto afirmar que R é igual a 

 

Considere π = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 2 cm. 

b) 3 cm. 

c) 5 cm. 

d) 8 cm. 

e) 10 cm. 

 

07 – Em um auditório há 70 pessoas, em que 40 são do sexo masculino e 24 possuem cabelo loiro. 

Dos loiros, 16 são do sexo feminino. Ao sortear, ao acaso, uma pessoa deste auditório, a 

probabilidade de ser sorteada uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa com cabelo loiro é: 

a) 0,2 

b) 0,4 

c) 0,5 

d) 0,6 

e) 0,8 

 

08 – Se (x + 2)(x - 3) > 0, , então o conjunto solução é 

a) {-2 < x < -3} 

b) {x < 3 ou x > -2} 

c) {x < -2 ou x > 3} 
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d) {x < 0 ou x > -3} 

e) {x < -2 ou x > -3} 

 

09 – O ângulo em graus e o quadrante a que pertence a extremidade do arco de é: 

a) 420° ; 1° quadrante. 

b) 210º ; 3° quadrante. 

c) 280° ; 4° quadrante. 

d) 135º ; 2° quadrante. 

e) 380º ; 1° quadrante. 

 

10 – O preço de um determinado produto, de valor inicial igual a R$ 584,00, sofreu dois descontos 

sucessivos de 5% cada. O preço de venda atual é, aproximadamente, 

a) R$ 435,00. 

b) R$ 472,00. 

c) R$ 491,00. 

d) R$ 527,00. 

e) R$ 548,00. 

 

11 – Um hexágono de lado L está inscrito em uma circunferência de raio R. É correto afirmar que: 

a) O perímetro do hexágono é L⁶. 

b) O comprimento da circunferência é LR². 

c) L = R. 

d) R = 2L. 

e) A área do hexágono é 6L². 

 

12 – Se p(x) = (x + 3)³.(x + 1)².(x – 4), é correto afirmar que p(x) = 0 é uma equação de: 

a) 6º grau. 

b) 5º grau. 

c) 3° grau. 

d) 2º grau. 

e) 1° grau. 
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13 – Um marceneiro usou 3 tábuas de mesmo material e largura, mas de comprimentos diferentes C1, 

C2 e C3, para cortá-las no mesmo comprimento C, o maior possível, sem deixar sobras. É correto 

afirmar que 

a) MMC(C1, C2, C3) = C 

b) MDC(C1, C2, C3) = C 

c) MDC(C1, C2, C3) + MMC(C1, C2, C3) = C 

d) MDC(C1, C2, C3) - MMC(C1, C2, C3) = C 

e) C = [MDC(C1, C2, C3)].[MMC(C1, C2, C3)] 

 

14 – De acordo com a BNCC, uma das unidades temáticas tem como finalidade o desenvolvimento 

de um tipo especial de pensamento, essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, 

representação e análise de relações quantitativas, de grandezas e, também, de situações e estruturas 

matemáticas, fazendo uso de símbolos. Em síntese, essa unidade temática deve enfatizar o 

desenvolvimento de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da 

interdependência de grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou inequações. 

Trata-se da unidade temática: 

a) Números. 

b) Álgebra. 

c) Grandezas e medidas. 

d) Geometria. 

e) Estatística. 

 

15 – Considere as afirmações abaixo sobre o ensino híbrido: 

I – É também chamado de blended learning. 

II – Integra a educação às TDICs, combinando a sistemática de ensino presencial com a proposta 

de ensino on-line. 

III – É essencialmente virtual, com atividades presenciais substituídas pelo ensino remoto. 

IV – Propõe o trabalho colaborativo e proporciona momentos pedagógicos que se estendem para 

além das salas de aula presenciais. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
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d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 


