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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

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. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  

11. O professor Carlos nas suas aulas propõe situações 
desafiadoras e significativas para seus alunos. 
Nessas atividades considera as estratégias e os 
procedimentos utilizados pelos alunos para construir 
conceitos e não somente para obter uma resposta. 
Como avaliação observa a capacidade de 
argumentação e justificação dos procedimentos 
escolhidos e utilizados.  
 
Com base nessa descrição, e em concordância com 
as DCM’s, podemos dizer que o professor Carlos nas 
suas aulas de matemática lança mão da metodologia 
denominada: 

 
A) Investigações matemáticas. 
B) Resolução de problemas. 
C) Modelagem matemática. 
D) Etnomatemática. 
E) História da matemática. 

 
 
12. A modelagem matemática consiste na análise de 

situações que sejam significativas e que permitam a 
problematização. O aluno é levado a aplicar seus 
conhecimentos para obter uma solução que, se 
validada, permite configurar-se num modelo 
matemático.  
 
Em relação à essa tendência metodológica, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
A) O trabalho com modelagem geralmente 

apresenta as seguintes etapas: formulação do 
problema, construção do modelo matemático que 
represente o sistema de estudo, dedução da 
solução do modelo e testagem do modelo e a 
solução deduzida por ele. 

B) O trabalho de modelagem matemática se 
materializa em sala de aula quando fazemos a 
demonstração de um teorema. 

C) A modelagem exige do aluno conteúdos 
avançados; dessa forma, não há possibilidade de 
utilizá-la como metodologia no Ensino 
Fundamental. 

D) Propor o tema “horta” e levar o alunos para medir 
as dimensões do terreno, onde a horta está 
localizada, configura-se como uma proposta de 
modelagem matemática. 

E) Devido ao aspecto formal da matemática, a 
modelagem não é uma metodologia apropriada 
para a Educação Básica, pois traria dificuldades 
para a realização dos conteúdos curriculares. 

   

13. A etnomatemática objetiva explicar os meios e os 
processos que diferentes grupos culturais utilizam 
para gerar conhecimentos matemáticos. Consideram 
e valorizam as raízes históricas e culturais que 
contextualizem a matemática numa determinada 
cultura. 
Considerando as afirmações abaixo, assinale (V) 
para verdadeiro e (F) para falso. 

 
(   ) A etnomatemática é praticada por grupos 

culturais urbanos ou rurais, por 
trabalhadores, profissionais de uma 
determinada classe, sociedades indígenas e 
também por grupo de movimentos sociais. 

(   ) Atividades que não pertencem ao cotidiano 
escolar, como, por exemplo, a forma como 
crianças vendem frutas na rua, não se 
configuram como uma abordagem 
etnomatemática. 

(   ) Relacionar o panorama cultural da Grécia 
antiga como os elementos de Euclides 
consiste num exemplo de contextualização 
matemática. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) V, F, F 
B) V, V, F 
C) V, V, V 
D) F, V, V 
E) V, F, V 
 

14. A resolução de problemas é uma possibilidade 
metodológica para o ensino da matemática, pois 
utiliza situações abertas e sugestivas que exigem do 
aluno uma postura de iniciativa e de busca por 
soluções aplicando seus conhecimentos 
matemáticos.  
A partir desse contexto, considere as afirmações 
abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para 
falso: 

 
(   ) Os problemas matemáticos têm somente 

uma resposta correta. 
(   ) Os problemas matemáticos podem ser 

resolvidos de uma forma. 
(   ) Os problemas matemáticos devem ser 

resolvidos em cinco minutos ou menos. 
(   ) As regras formais da matemática são 

relevantes para os processos de 
descoberta e invenção. 

(   ) Solucionar problema equivale a propor e a 
tentar resolver uma questão ou um 
exercício aplicando fórmulas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
A) V, F, F, V, V 
B) F, V, F, F, F 
C) V, V, F, V, V 
D) V, V, V, F, F 
E) F, V, V, F, F 
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15. A abordagem metodológica, a partir da história da 
matemática nas aulas, justifica-se pelo estudo sobre 
a evolução do conhecimento matemático e também 
pela reconstrução de conceitos que os alunos podem 
realizar evidenciando a relevância da ciência 
matemática. Considere as afirmações abaixo sobre 
esse enfoque: 

 
I. A abordagem histórica da matemática deve 

ocorrer somente nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental. 

II. A manipulação e a pesquisa de fontes devem ser 
de acesso a todos os estudantes, para que 
possam desenvolver uma nova atitude sobre a 
construção do conhecimento matemático. 

III. Sob essa abordagem o professor pode aproveitar 
para apresentar as contribuições dos principais 
matemáticos para a evolução da ciência 
matemática. 

IV. Sob essa abordagem o aluno é levado a fazer um 
levantamento bibliográfico dos temas, da vida 
dos matemáticos e de suas descobertas. 

 
 Estão CORRETAS:  

 
A) Apenas as afirmações I, II e IV. 
B) Apenas as afirmações II, III e IV. 
C) Apenas as afirmações II e III. 
D) Apenas as afirmações III e IV. 
E) Apenas as afirmações I e IV. 

 
 
 

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

  

16. Uma loja de calçados veiculou o seguinte anúncio de 
suas promoções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O desconto real oferecido pela loja ao cliente que 
comprar três pares de sapato é de: 
 
 

A) 40% 
B) 30% 
C) 25% 
D) 20% 
E) 35% 

 
 
17. A tabela abaixo refere-se a uma prova aplicada pelo 

professor de matemática a 100 alunos distribuídos 
em 3 turmas: 

 
TURMA Nº DE ALUNOS MÉDIA 

A 25 4,0 
B 35 7,0 
C 40 5,0 

 
Podemos afirmar que a média aritmética das notas 
da prova é: 
 
A) 5,45 
B) 5,35 
C) 5,25 
D) 5,15 
E) 5,55 

 
 
18. Uma fábrica automobilística fabrica carros populares, 

caminhonetes utilitárias de três eixos e caminhões de 
4 eixos. Antes de oferecer férias coletivas para o mês 
de janeiro, a fábrica estabeleceu a seguinte 
produção: 
 

  Novembro Dezembro 

Carros Populares 15 20 

Caminhonetes de 3 
eixos 25 15 

Caminhões de 4 eixos 35 25 

 
Nessas condições, é possível afirmar que, para 
produzir os carros populares nos meses de novembro 
e dezembro, serão necessários: 

 
A) 60 eixos e 80 rodas. 
B) 120 eixos e 240 rodas. 
C) 140 eixos e 280 rodas. 
D) 280 eixos e 480 rodas. 
E) 70 eixos e 140 rodas. 

 
19. Ao se jogarem dois dados qual é a probabilidade de 

saírem dois valores que são números ímpares? 
 

A) 67% 
B) 75% 
C) 17% 
D) 25% 
E) 8,5% 

 
Carros 

Populares 
Caminhonetes 

de 3 eixos 
Caminhões de 

4 eixos 

EIXOS 2 3 4 

RODAS 4 6 8 
SAPATO 

MASCULINO 

1º Par          

R$ 120,00 

2º Par          

R$ 90,00 

3º Par        

R$ 60,00 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Prefeitura Municipal de Curitiba 
Pág. 8 

20. Considere a palavra CURITIBA. Qual é o número de 
anagramas que se pode formar com suas letras, se 
fixarmos as duas letras I conforme a indicação 
abaixo? 

 
 
 
 

A) 40320 anagramas. 
B) 20160 anagramas. 
C) 360 anagramas. 
D) 180 anagramas. 
E) 720 anagramas. 

 
 
21. Atualmente os números de telefones são formados 

por 8 algarismos. Quantos números com todos os 
algarismos diferentes e que comecem com 3 podem 
ser formados? 

 
A) 181440 números. 
B) 362880 números. 
C) 2520 números. 
D) 5040 números. 
E) 10080 números. 

 
 
22. Calcule: 

 
 

-2 5 -1  -2 5 2 

0 1 4 + 0 1 -1 

2 3 7  2 3 -3 

 
É igual a: 

 
A) 32 
B) 38 
C) 50 
D) -12 
E) 14 

 
 
23. A professora Carla fez uma enquete com os alunos 

da 8ª X sobre suas preferências quanto à leitura. O 
resultado foi o seguinte: 28 alunos responderam que 
gostam de ler ficção científica; 20 alunos gostam de 
ler revistas com conteúdos voltados aos 
adolescentes; 8 alunos responderam que gostam dos 
dois tipos de leitura; e 5 não gostam de nenhuma das 
duas opções.  
 
Quantos alunos há na 8ª X ? 

 
A) 56 alunos. 
B) 61 alunos. 
C) 40 alunos. 
D) 45 alunos. 
E) 53 alunos. 

24. Numa sala de 7ª série, o professor Antônio aplicou 
uma prova de matemática. O resultado foi o seguinte: 

 

Nº de alunos Nota 
 

4 4096  
 

6,0 
 

7 2187  
 

5,0 
 

3 729  
 

8,5 

 
Baseando-se nas informações, considere as 
afirmações abaixo: 

 
I. A minoria dos alunos da turma obteve nota 5,0 na 

prova de matemática. 
II. A maioria dos alunos da turma obteve nota 8,5 na 

prova de matemática. 
III. A maioria dos alunos da turma obteve nota 6,0 na 

prova de matemática. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Somente a afirmação I. 
B) Somente a afirmação II. 
C) Somente as afirmações I e II. 
D) Somente as afirmações I e III. 
E) Somente as afirmações II e III. 

 
 
25. Dada a função f(x)= x -1, considere as afirmações 

abaixo: 
 

I. É uma função crescente. 
II. A reta no seu gráfico passa pelo ponto (-1, 1). 
III. Para f(x) > 0, x > -1. 
IV. Para f(x) < 0, x < 1. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas I e IV. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas I, II e IV. 
E) Somente as assertivas I e III. 

 
 
26. O Sr. Souza é proprietário de uma padaria e deseja 

iniciar a produção de uma quantidade n de bolos. 
Terá que investir R$15.000,00 em utensílios e, além 
disso, gastará R$ 4,50 na produção de cada bolo.  
 
Partindo dessas condições, podemos afirmar que o 
custo, em reais, da produção de n bolos pela padaria 
do Sr. Souza é definida pela função: 

 
A) 4,50n + 15000 
B) 4,50 + 15000n 
C) 15000n 
D) (15000 + n)/2 
E) (4,50n +15000)/2 

   I  I   
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27. Uma circunferência com centro no ponto C(0, 1) e 
que passa pelo ponto P (1, 2) tem sua equação 
definida por: 

 
A)  (x + 1)2 + (y – 2)2 = 13 
B) (x + 1)2  + (y – 2)2 = 25 
C) x2 + (y – 1)2 = 2 
D) (x – 1)2 + (y + 2)2 = 25 
E) x2 + (y +1)2 = 2 

 
 
28. A professora de matemática da 8ª C da Escola X 

possuía uma quantidade de folhas de papel sulfite 
definida pelo polinômio 18x4 – 36x3 + 19x2 – 15x, e a 
quantidade de alunos da turma é representada pelo 
binômio 3x2 – 5x. Partindo dessas condições, 
podemos afirmar que: 

 
A) Cada aluno recebeu a quantidade de folhas igual 

a 6x2 + 2x - 3. 
B) Cada aluno recebeu a quantidade de folhas igual 

a 6x2 - 2x - 3. 
C) A quantidade de folha que sobrou após a 

distribuição é igual a 3x + 1. 
D) Após a divisão restou uma quantidade igual a    

3x -1. 
E) Não restaram folhas, pois todas foram 

distribuídas aos alunos. 
 
 
29. Um agricultor instalou em sua propriedade um 

sistema de irrigação por aspersão, que é um 
mecanismo de pulverização de jato de água. Dos 
modelos existentes, o agricultor escolheu o que 
molha uma área circular do terreno. O modelo 
escolhido é completo e tem uma amplitude de 360º e 
um alcance no seu raio de 5 metros. Considerando 
que foram instalados 32 aspersores, qual a área do 
terreno a ser irrigada? 

 
A) 15,7 m2. 
B) Aproximadamente 78,5 m2. 
C) Aproximadamente 502 m2. 
D) 576 m2. 
E) 31,4 m2. 

 
 
30. No sítio do Sr. Antônio a produção mensal de pés de 

alface é um PA crescente. Em janeiro a produção foi 
de 1250 unidades de pés de alface e em julho foram 
colhidas 3750 unidades da hortaliça. 
Com base nesses dados, considere as afirmações 
abaixo: 

 
(   ) No mês de março a produção foi de 2250 

unidades. 
(   ) No mês de maio a produção foi de 3250 

unidades. 
(   ) A produção esperada com base na PA, para o 

mês de novembro, será de 6250 unidades. 
 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) F, V, V 
B) V, V, F 
C) F, F, V 
D) V, F, F 
E) V, V, V 

 
 
31. Um carro popular 0 km custa em torno de R$ 

27.000,00. A taxa de desvalorização é de 5% ao ano. 
Nessas condições, qual será o valor aproximado 
desse carro após quatro anos de uso? 

 
A) R$ 21.991,00 
B) R$ 21.600,00 
C) R$ 20.892,00 
D) R$ 24.367,50 
E) R$ 23.149,00 

 
 
32. Numa pesquisa aplicada com alunos da 8ª W da 

Escola Ensino sobre sexualidade foi questionado: “A 
quem ou a que você recorre para sanar suas dúvidas 
sobre sexualidade?”.  
A tabela a seguir mostra o resultado da pesquisa 
realizada com a participação de 25 alunos: 

 

RESPOSTA 
Frequência 
Absoluta 

(FR) 
Fração 

(FR) 
Percentual 

PAIS  4/25  

COLEGAS   12% 

PROFESSORES 9   

REVISTAS  3/25  

INTERNET 6   

 
Considere as afirmações abaixo: 

 
I. A maioria dos alunos recorreu aos professores 

para sanar suas dúvidas. 
II. A frequência relativa da variável COLEGAS é 

maior que da variável REVISTAS. 
III. As variáveis REVISTAS e INTERNET juntas têm 

uma frequência igual à da variável 
PROFESSORES. 

IV. A frequência da variável PROFESSORES é 
maior que a das variáveis PAIS e COLEGAS 
juntas. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as afirmações I, II e IV. 
B) Apenas as afirmações II e IV. 
C) Apenas as afirmações III e IV. 
D) Apenas as afirmações I, III e IV. 
E) Apenas as afirmações I e IV. 
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33. Dois irmãos receberam uma herança no valor de R$ 
44.250,00. No testamento o pai faz a seguinte 
exigência: “O filho mais velho deve receber sua parte 
na razão direta de 8 e na razão inversa de 3. O filho 
mais novo receberá sua parte na razão direta de 9 e 
na razão inversa de 4”. 
Baseando-se nessas condições pode-se afirmar que: 

 
A) O filho mais velho recebeu R$ 20.250,00, e o 

mais novo R$ 24.000,00. 
B) O filho mais velho recebeu R$ 24.000,00, e o 

mais novo R$ 20.250,00. 
C) O filho mais velho recebeu R$ 17.700,00, e o 

mais novo R$ 26.550,00. 
D) O filho mais velho recebeu R$ 26.550,00, e o 

mais novo R$ 17.700,00. 
E) O filho mais velho recebeu R$ 20.820,00, e o 

mais novo R$ 23.430,00. 
 
 
34. Uma determinada espécie de Bactéria se reproduz 

da forma assexuada, ou seja, não há combinação de 
material genético, os descendentes são idênticos e o 
organismo celular se divide em duas partes. 
Considerando que a cada 3 horas há uma nova 
divisão, quantas bactérias uma cultura terá após 24 
horas? 

 
A) 512 bactérias. 
B) 256 bactérias. 
C) 1024 bactérias. 
D) 144 bactérias. 
E) 128 bactérias. 

 
 
35. A região sul do Brasil é constituída pelos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
conforme mapa abaixo:  

                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para Falso. 
 

(   ) A área do estado de Santa Catarina 
equivale a 50% da área do Rio Grande do 
Sul. 

(   ) A área do Paraná é o dobro da área de 
Santa Catarina. 

(   ) A área do estado do Paraná é 
aproximadamente igual a 1,96 x105 km2. 

(   ) Rio Grande do Sul tem uma área 20% maior 
que as áreas de Santa Catarina e Paraná 
juntas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) F, V, V, V 
B) F, V, V, F 
C) V, V, F, V 
D) V, F, V, V 
E) V, V, V, F 

 
 
36. O professor R deseja realizar um trabalho sobre 

relações métricas no triângulo retângulo na 8ª A. 
Selecionou 12 exercícios diferentes, em que cada um 
deverá ser estudado por um grupo. O professor R 
observou que seriam necessários alguns grupos com 
2 alunos e outros com 3 alunos. Considerando que a 
turma da 8ª A tem 29 alunos, podemos afirmar que: 

 
I. A quantidade de grupos é representada por dois 

números pares. 
II. A quantidade de grupos é representada por dois 

números primos. 
III. O professor R formou mais trios que duplas. 
IV. O professor R formou mais duplas que trios. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas II e III. 
B) Somente as assertivas II e IV. 
C) Somente as assertivas I e III. 
D) Somente as assertivas I e IV. 
E) Somente a assertiva I. 

 
 
 
 
 
 

ESTADO Área em km2 

PARANÁ 70% da área do RS 

SANTA CATARINA 98.000 km2 

RIO GRANDE DO SUL 2,8 x 105 km2 
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37. A tabela abaixo mostra a variação do preço do dólar 
no período de 20 a 24 de setembro de 2010: 

 

DATA % 

29/09 + 0,524% 

21/09 - 0,579% 

22/09 + 0,175% 

23/09 - 0,058% 

24/09 - 0,524% 
Fonte: http:// economia.uol.com.br/cotações. 

 
Assinale (V) para verdadeiro e (F) para Falso. 

 
(   ) No período o dólar teve uma pequena alta. 
(   ) A variação do dólar foi da ordem de 

0,465%. 
(   ) A alta do dólar no período foi de + 0,465%. 
(   ) No acumulado do período de cinco dias o 

dólar teve uma queda. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) V, F, V, F 
B) V, F, F, V 
C) F, V, V, F 
D) F, F, V, F 
E) F, V, F, V 

 
 
38. Numa construção, entre os materiais, há uma caixa 

cheia de areia que pesa 520 quilos. No primeiro dia 
de trabalho os pedreiros retiram exatamente a 
metade da areia. O peso da caixa caiu para 288 
quilos. Assim, podemos afirmar que o peso da caixa 
vazia é de: 

 
A) 56 quilos. 
B) 28 quilos. 
C) 64 quilos. 
D) 72 quilos. 
E) 40 quilos. 

 
 
39. No primeiro bimestre o professor R solicita um 

trabalho com 40 exercícios. As equipes são 
constituídas por 5 alunos que utilizaram 6 horas para 
realizá-lo. No segundo bimestre o professor 
determinou que as equipes fossem compostas por 7 
alunos e que o tempo disponível para realizar o 
trabalho seria de 9 horas.  
Considerando esses dados podemos afirmar que: 

 
A) O trabalho do 2º bimestre é constituído por 60 

exercícios. 
B) O trabalho do 2º bimestre é constituído por 48 

exercícios. 
C) O trabalho do 2º bimestre é constituído por 84 

exercícios. 

D) O trabalho do 2º bimestre é constituído por 38 
exercícios. 

E) O trabalho do 2º bimestre é constituído por 66 
exercícios. 

 
40. Considere os gráficos das funções quadráticas 

representadas abaixo. Relacione-os com suas 
respectivas características: 
 

A. 
 

 
 
B. 

 

 
 

C. 
 

 
D. 
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I. Essa função não possui raízes/zeros e seu 
coeficiente A é maior que zero. 

II. Essa função tem uma equação incompleta em B 
e seu coeficiente A é maior que zero. 

III. Essa função tem uma equação incompleta em B 
e seu coeficiente A é menor que zero. 

IV. Essa função possui duas raízes reais e diferentes 
e apresenta ponto mínimo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a relação 
CORRETA entre os gráficos e suas funções. 

 
A) A IV; B III; C I; D II. 
B) A II; B III; C I; D IV. 
C) A I; B III; C IV; D II. 
D) A IV; B III; C II; D I. 
E) A II; B III; C IV; D I. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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