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PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010 

 

NÍVEL SUPERIOR 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 05 de Legislação (RJU do Servidor Municipal – Lei nº 6.116/99) e 15 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término 
às 18:30h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.  

 
Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O sentido linguístico da vida 
 

Aldo Bizzocchi 
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Segundo consta, nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas, vale dizer, a questionar a nossa própria existência. E isso se dá 
exatamente porque somos a única espécie dotada de linguagem. (Observe que falo em 
"linguagem" e não em "comunicação", pois esta todas as espécies superiores possuem.) 
Em outras palavras, é a linguagem que permite a consciência. 

Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano: a origem do Universo 
(e, portanto, de tudo o que existe), a origem da vida e a origem da consciência (isto é, 
de uma forma de vida que sabe que está viva e que o Universo ao redor existe). Mas 
este último mistério se prende a um quarto e bem menos explorado: a origem da 
linguagem. 

Quatro condições são necessárias à existência da consciência. Em primeiro 
lugar, vida: seres inanimados não têm consciência (embora alguns filósofos New Age 
afirmem que sim). Em segundo lugar, atividade mental: amebas são vivas mas não 
conscientes. Em terceiro, memória: só posso compreender que um pássaro em voo está 
em movimento porque me lembro de que, um instante atrás, ele estava em outro lugar 
do céu; só posso saber que estou vivo e quem sou porque me lembro do meu passado. 
Se eu não tivesse memória, cada instante da minha existência seria como o primeiro, e 
eu viveria um eterno "nascimento". Enfim, a consciência está ligada à sensação, não 
importa se real ou ilusória, da passagem do tempo. 

Finalmente, a quarta condição para a consciência é a linguagem. Animais 
superiores, como cães e chimpanzés, são vivos, inteligentes, dotados de memória e, no 
entanto, não parecem ter consciência de si mesmos além de suas sensações, 
sentimentos e pulsões de satisfazer necessidades fisiológicas.  

Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo "que 
não existe" a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir 
se a realidade que vemos está aí ou não (é bem provável que sim, ainda que não seja 
exatamente como a vemos). É saber se a realidade que só vemos em nossa mente 
existe fora dela. Enfim, nossa vida tem algum sentido ou somos nós que damos sentido 
a ela? 

 
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11971  

[com adaptações] 

 
 

01. Leia os enunciados abaixo, 
 

I. Cabe à Filosofia, segundo Aldo Bizzocchi, chegar a conclusões a respeito das realidades criadas por 
nossas abstrações. 
II. Afirma-se, no texto, que o ser humano é a única espécie viva capaz de se comunicar; por isso, a 
única que tem consciência. 
III. Para Aldo Bizzocchi, a sensação de passagem do tempo, assim como a existência da realidade 
externa, são indubitavelmente ilusórias. 
IV. De acordo com o autor, para haver consciência, não basta ter vida; é preciso também ser inteligente, 
ter memória e ser dotado de linguagem. 

 

Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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02. O questionamento ontológico a que se refere Aldo Bizzocchi diz respeito a 
(A) dúvidas acerca da linguagem humana. 
(B) indagações a respeito da existência humana. 
(C) perguntas relativas a outras espécies superiores de vida. 
(D) incertezas quanto ao fato de ser o homem a única criatura do planeta. 

 
03. Julgue os itens abaixo: 
 

I. A locução “Por isso” (linha 25) sinaliza uma causa.  
II. “Em outras palavras” (linha 5) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente. 
III. A expressão “vale dizer” (linha 2) introduz uma explicação e tem o mesmo valor da locução “ou seja”. 
IV. A substituição de “a torturar” (linha 6) por “que torturam” mantém a coerência e a correção 
gramatical do período. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
04. Em “É a linguagem que permite a consciência”, o “que” é pronome relativo com função anafórica. 
Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em 
(A) “só posso saber que estou vivo” (linha 16). 
(B) “cria um mundo ‘que não existe’" (linhas 24-25). 
(C)  “embora alguns filósofos New Age afirmem que sim” (linhas 12-13). 
(D) “só posso compreender que um pássaro em voo está em movimento” (linhas 14-15). 
 
05. Julgue os enunciados abaixo: 

 

I. O substantivo “pulsões” (linha 23) significa força que dirige e incita as ações dos seres vivos. 
II. Há uma concordância siléptica em “nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas” (linhas 1-2). 
III. A palavra “intelecto” em “Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano” (linha 6) poderia 
ser substituída, sem perda de sentido, por “mente”. 
IV. Em “cada instante da minha existência seria como o primeiro, e eu viveria um eterno ‘nascimento’” 
(linhas 17-18), os verbos estão no futuro do pretérito e encerram ações a serem realizadas no futuro. 

 

É verdadeiro o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I, II e III. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
06.  No Microsoft Office Excel 2007, quando o usuário precisa executar a correção ortográfica dos 
textos contidos numa planilha, é necessário pressionar a tecla de função  
(A)  F2. 
(B)  F3. 
(C)  F7. 
(D)  F8. 
 
07.  No Windows XP, o acesso ao menu Iniciar pode ser feito por meio das seguintes opções, exceto: 
(A)  um clique simples no botão Iniciar. 
(B)  pressionando as teclas CTRL + ESC. 
(C)  pela tecla Windows. 
(D)  pressionando as teclas ALT + I. 
 
08.  Os sites do tipo Portal disponibilizam páginas para que os usuários possam bater papo on-line com 
os outros usuários. Esses sites são chamados de 
(A)  Salas de Chat. 
(B)  Conversas Virtuais. 
(C)  Usuários on-line. 
(D)  Portal Virtual. 

 
09.  O item “Opções da Internet” presente no menu “Ferramentas” do Internet Explorer 6.0 possui a guia 
“Programas”, onde o usuário pode especificar que programa o Windows utiliza automaticamente para 
cada serviço da Internet.  Dentre as opções abaixo, aquela que não representa um Serviço de Internet é 
a  
(A)  e-mail. 
(B)  grupo de notícias. 
(C)  lista de contatos. 
(D)  compiladores. 
 
10.  No Windows Explorer, após abrir a “Lixeira”, o usuário seleciona o arquivo desejado e utiliza o 
comando ___________ do menu Arquivo para recuperar o arquivo excluído. 
 

O comando que preenche a lacuna acima é o  
(A)  Consertar. 
(B)  Restaurar. 
(C)  Reparar. 
(D)  Compor.  
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LEGISLAÇÃO 
 

11. A Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de dezembro de 1999, do Município de Oriximiná-PA, instituiu o 
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos municipais. Em consonância com as disposições 
legais ali contidas e em relação às formas de provimento em cargo público municipal, considere: 
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou temporário; a primeira hipótese ocorre quando se tratar 

de cargo isolado da carreira; a segunda, para cargos de confiança, de livre exoneração, sendo 
necessário para ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

II. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo 
decorrente de reintegração do anterior ocupante. 

III. A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica. 

IV. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

Estão corretos os itens  
(A) I e IV, somente. 
(B) II e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, e III, somente. 
 
12. Atualmente, o serviço público, além de constituir símbolo de estabilidade, proporciona a obtenção de 
certas vantagens pecuniárias incomuns em outros postos de trabalho na iniciativa privada. Acerca das 
disposições atinentes às vantagens do servidor público constantes na Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de 
dezembro de 1999, do RJU do Município de Oriximiná-PA é correto afirmar:  
I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 

reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua 
vinculação, ressalvado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. 

II. Vencimento é a remuneração no cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em lei. 

III. Provento é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargo em comissão. 

 

Estão incorretos os itens  
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, II e III. 
 
13. Sobre os deveres do servidor público municipal, assinale a alternativa correta.  
(A) Cumprir as ordens superiores, posto que manifestamente ilegais, é dever do servidor público 

municipal. 
(B) O servidor deve zelar pela economia do material e do patrimônio público de modo a restringir 

atendimento àqueles que deles não consumirem. 
(C) Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco. 
(D) Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral, fornecendo com presteza as 

informações requeridas, salvo as protegidas por sigilo. 
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14. Quanto à estabilidade no serviço público municipal, e a aspectos a ela atinentes, assinale a 
alternativa correta.  
(A) Os requisitos para a obtenção da estabilidade são: provimento efetivo em razão de concurso público 

e decurso do estágio probatório, não havendo necessidade de emissão de parecer concluindo a 
favor da confirmação do servidor em estágio. 

(B) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, outorgado a servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo em razão de concurso público que tenha transposto o estágio 
probatório no período de 2 (dois) anos. 

(C) Estágio probatório é o período em que o servidor será observado pela Administração com o objetivo 
de apurar sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a verificação de certos requisitos 
legalmente definidos. 

(D) Caso não satisfaça às condições do estágio probatório, o servidor, além de não obter a estabilidade, 
será demitido de ofício. 

 
15. No que concerne às vedações atribuídas ao servidor público municipal, considere: 
I. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, mesmo em situações 

transitórias de emergência. 
II. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. 
III. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 
IV. Exercer qualquer outra atividade profissional, posto que seja compatível com o cargo ou função e 

com o horário de trabalho. 
 

Constituem vedações ao servidor público as assertivas contidas nos itens  
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. A história da matemática é utilizada por professores como recurso didático em diversas situações. 
Na oitava série, normalmente o professor refere-se a Bhaskara, filósofo indiano que viveu de 1114 a 
1185 aproximadamente. Bhaskara normalmente é citado ao tratar-se da fórmula que calcula 
(A) a soma dos ângulos internos de um polígono. 
(B) o número de diagonais de um polígono. 
(C) as raízes de uma equação do segundo grau. 
(D) a soma dos ângulos externos de um polígono. 

 
17. O confronto de diferentes pontos de vista, essencial ao desenvolvimento do pensamento lógico, 
está sempre presente nessa atividade escolar, o que a torna particularmente rica para estimular a vida 
social e a atividade construtiva da criança. Assim, trabalhando com ela, tem-se por objetivo direcionar 
as situações de intervenção para favorecer a construção do conhecimento lógico-matemático na medida 
em que se valorizam as observações interpretativas, a avaliação e o estabelecimento de relações entre 
as ações produzidas e a tomada de decisão. 
O recurso metodológico ao qual a atividade descrita no texto acima está relacionada, refere-se à/a 
(A) história da matemática. 
(B) jogos matemáticos. 
(C) análise combinatória. 
(D) utilização de computadores em sala de aula. 
 
18. A maneira intuitiva e atrativa de mostrar aos alunos o porquê da fórmula da soma dos termos de 
uma Progressão Aritmética de n termos deve-se a 
(A) Pitágoras, de quando somou os números naturais de 1 a 1000. 
(B) Euclides, de quando somou os números naturais de 1 a 500. 
(C) Newton, de quando somou os números naturais de 1 a 200. 
(D) Gauss, de quando somou os números naturais de 1 a 100. 
 
19. A equação do segundo grau x2+2x – 3 = 0, modela a seguinte situação problema: Calcular dois 
números inteiros   
(A) cuja soma seja 2 e o produto, -3. 
(B) cuja soma seja -2 e o produto, 3. 
(C) cuja soma seja -2 e o produto, -3. 
(D) cuja soma seja 2 e o produto, 3. 
 
20. Com capacidade de 79,8 litros, o tanque de combustível de uma embarcação tem a forma de um 
paralelepípedo reto-retângulo, cuja base tem 42 cm de largura por 50 cm de comprimento. A altura 
desse tanque mede 
(A) 38 cm. 
(B) 36 cm. 
(C) 34 cm. 
(D) 32 cm. 
 
21. Uma calçada tem a forma de um triângulo retângulo de perímetro igual a 60 m, cujos lados estão 
em Progressão Aritmética de razão 5. A área dessa calçada mede 
(A) 500 m2. 
(B) 150 m2. 
(C) 300 m2. 
(D) 375 m2. 
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22. Uma Progressão Geométrica decrescente e infinita tem a soma dos termos igual a 40. Se o primeiro 
termo dessa progressão é igual a 20, então a sua razão é 
(A) 0,2. 
(B) 0,3. 
(C) 0,4. 
(D) 0,5. 
 
23. Um problema de trigonometria consiste em achar dois lados de um triângulo qualquer, em que se 
conhecem os três ângulos e a medida do terceiro lado. A resolução deverá fazer uso da (do) 
(A) Lei dos Cossenos. 
(B) Lei dos Senos. 
(C) Teorema de Pitágoras. 
(D) Teorema de Tales. 
 
24. O Centro Cultural Paes Loureiro fez uma pesquisa com 50 estudantes sobre o interesse nas 
seguintes artes: dança, música e teatro. Dos estudantes, 30 manifestaram-se por dança, 29 por música 
e 25 por teatro. Do total, 13 deles por dança e música, 13 por música e teatro e 13 por teatro e dança. 
Optaram somente por dança 9 estudantes; somente por música, 8; e somente por teatro, 4. Se cada 
estudante escolheu pelo menos uma arte, quantos estudantes optaram pelas 3 artes? 
(A) 3. 
(B) 4. 
(C) 5. 
(D) 6. 
 
Utilize o sistema linear abaixo para as próximas duas questões. 

2x + 4y = 6 
3x + 6 y = 9 
 

25. Quanto à solução, é possível afirmar que esse sistema 
(A) possui infinitas soluções. 
(B) não possui solução. 
(C) possui uma única solução: x = 1 e y = 1. 
(D) possui a solução trivial. 
 
26. As retas 2x + 4y = 6 e 3x + 6y = 9  
(A) são coincidentes. 
(B) são paralelas. 
(C) encontram-se somente em x = 1 e y = 1. 
(D) passam na origem. 
 
27. Para exposição em uma Feira de Matemática, 6 professores prepararam 8 trabalhos envolvendo 10 
alunos. Considerando as mesmas condições anteriores dos alunos e professores e a mesma 
complexidade dos trabalhos, quantos desses seriam produzidos por 5 professores, envolvendo 12 
alunos? 
(A) 5. 
(B) 6. 
(C) 7. 
(D) 8. 
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28. Em um jogo entre Olímpia e Santo Antonio Futebol Clube, realizado no estádio municipal Dr. 
Picanço Diniz, cada um dos presentes torcia por um dos times. O número de torcedores do Santo 
Antonio acrescido de 40% dos torcedores do Olímpia resultaria em 292 torcedores presentes ao 
estádio, enquanto o número de torcedores do Olímpia acrescidos de 40% dos torcedores do Santo 
Antonio resultaria em 268. Quantos torcedores estavam presentes no estádio nesse jogo?  
(A) 180. 
(B) 220. 
(C) 400. 
(D) 420. 
 
29. A negação da proposição lógica “Se nasceu em Oriximiná então gosta de peixe” é:  
(A) Não nasceu em Oriximiná ou não gosta de peixe. 
(B) Não nasceu em Oriximiná e não gosta de peixe. 
(C) Nasceu em Oriximiná ou não gosta de peixe. 
(D) Nasceu em Oriximiná e não gosta de peixe. 
 
30. Para ir ao colégio, três estudantes, Alcina, Roberto e Humberto, utilizam, cada um, um dos 
seguintes meios: bicicleta, seus próprios pés ou moto. Um deles estuda no Colégio Almir Gabriel, outro 
no Padre Nicolino e outro no Santa Maria Gorete. As seguintes situações ocorrem sempre: 
- Humberto vai de bicicleta; 
- O estudante que vai a pé não estuda no Colégio Almir Gabriel; 
- Alcina não estuda no Colégio Padre Nicolino; 
- Roberto estuda no Colégio Santa Maria Gorete. 
É verdadeiro afirmar que Roberto 
(A) vai de moto. 
(B) vai a pé. 
(C) vai de bicicleta. 
(D) estuda no Colégio Almir Gabriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




