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MA l-EMÁ TICA
NÚMERO DE QUESTÕES - 50

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE

AS INSTRUÇÕES

01. - Examine se o questionário está completo (50 questões) e se há falhas gráficas que causem dúvidas.
02. - Cada questão da prova terá um enunciado seguido de 4 (quatro)
letras & IL C ~ I2. das quais somente UJ\tlA É CORRETA.
03. - O CARTÃO-RESPOSTA
azul ou preta.

tem, NECESSARJAl\'1ENTE,

alternativas,

que ser preenchido

designadas

pelas

com caneta de tinta

04. - É expressamente PROffimO o uso de qualquer tipo de corretivo no CARTÃO-RESPOSTA.
05. - Ao receber o CART ÃO-RESPOST A, confira os seguintes dados: nome, n" de inscrição, prova e
cargo. Caso haja divergência, avise imediatamente ao fiscal.
06. - Observe o modelo no CARTÃO-RESPOSTA
canetas que borrem o papel.
07. - Não serão aceitas para correção RESPOSTAS

para o preenchimento

correto do mesmo e não use

.RASURADAS NO CARTÃO-RESPOSTA.

08. - Não dobre ou amasse seu CARTÃO-RESPOSTA,

para que não seja rejeitado pelo computador.

09. - Durante a prova é vedado intercâmbio, bem como o empréstimo de material de qualquer natureza
entre os candidatos.
10. - A
FRAUDE
OU
TENTATIVA,
A INDISCIPLINA E O DESRESPEITO
autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que põem fora de classificação o candidato.

às

11. - Mantenha consigo o Cartão de Informação, apresentando-o quando solicitado.
12. - Não é permitido ao candidato sair da sala com qualquer tipo de cópia de seu gabarito.
13. - O candidato, ao sair da sala, entregará ao fiscal este caderno de prova, a prova de Redação e o
CARTÃO-RESPOSTA.
14. - Os 3 (três) últimos candidatos a entregar a prova só poderão sair da sala juntos.
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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
PROVA PARA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL FINAL
PROVA DE REDAÇÃO
(UTILIZE A FOLHA ESPECÍFICA PARA A PROVA DE REDAÇÃO)

INSTRUÇÕES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Redigir um texto em prosa de, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30 linhas, com o título proposto abaixo.
Não atribuir outro título ao texto.
Não fugir ao tema.
Não escrever a lápis.
Não escrever em versos.
Não assinar fora do local especificado na folha de redação.

TÍTULO:

A educação é fator primordial para o desenvolvimento pessoal, social e
econômico.

LÍNGUA PORTUGUESA
01- Assinale a alternativa em que a letra pode ser, segundo sua posição, representada por diferentes fones:
a.()f.
b.()t.
c.( )s.
d.( )p.
02- Em que alternativa o número de letras é igual ao de fonemas?
a.( ) hoje.
b.( ) desejável.
c.( ) contente.

d.( ) amanhã.

Nas questões 03, 04 e 05, assinale a alternativa que contém o respectivo processo fono!ógico:
03- Ditongo decrescente oral:
a.( } caixa.

b.( ) muito.

c.( ) relógio.

d.( ) quanto.

04- Tritongo:
a.( ) queijo.

b.{ ) feio.

c.( ) Piauí.

d.( ) saguões.

05- Hiato:
a. ( ) vassoura.

b.( ) aorta.

c.{ ) circuito.

d. ( ) gratuito.

06- Devem ser acentuadas graficamente, todas as palavras em:
a.( ) idéia, aneis, juriti e leem.
c.( ) tenis, croche, harem e benção.

b.( ) feiura, vi uva, raiz e papeis.
d.( ) coroneis, baiuca, caju e teiu.

07- Nos pares a seguir, marque aquele que não é um caso de derivação regressiva:
a. ( ) telefonar/telefone.
b.( ) abalar/abalo.
c.( ) buscar/busca.
d.( ) tocar/toque.
08- O verbo 'amar', flexionado no pretérito perfeito do índicativo, composto, da voz ativa, na primeira pessoa do
singular, fica:
b.( ) tinha amado.
a.( ) fui amado.
d.( ) tenho amado.
c.( ) tivesse amado.
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09- Assinale a alternativa em que o par não pode ser dado como exemplo de f1exão de gênero:
a.( ) menino/menina.
b.( ) genro/nora.
c.( ) gato/gata.
d.( } moleque/moleca.
10-Na oração 'Maria, cuida bem dos teus livros', sobre o sujeito, é correto dizer:
a.( ) sujeito simples (=Maria).
b.( ) sujeito desinencial (=você).
c.( ) sujeito indeterminado.
d.( ) sujeito desinencial (=tu).

11- O pronome 'me' é objeto indireto em:
a.( ) Maria deu-me todo o seu amor.
c.( ) Esta ajuda foi-me útil.
12a. (
b.(
c.(
d.(

b.( ) Ajude-me nesta tarefa.
d.( ) Levaram-me os pertences.

Não é um exemplo de pronome indefinido, o termo sublinhado nos exemplos abaixo:
) Os livros que foram roubados eram valiosos.
) Que horas são?
) Iodo nordestino é um forte.
) Qualquer homem faria este trabalho.

13- A palavra 'a(s)', sublinhada, não é pronome pessoal em:
a.{
b.(
c.(
d.(

)
)
)
)

As coisas, ei-Ias aqui!
Eram muitas as frutas espalhadas, nós as recolhemos todas.
Desejo a ti toda sorte!
Nunca mais eu vi.

ªª

14- Assinale a alternativa em que, sob nenhuma hipótese, pode-se colocar vírgula:
a.(
b.(
c.(
d. (

) Sobral a Princesa do Norte situa-se em um vale.
) Os homens que são sedentários têm menos saúde.
) Comprei pão leite e manteiga.
) Os livros deixei ..os na estante.

15a.(
b.{
c.(
d.(

No período 'Tenho certeza de que você é fiel', a oração sublinhada deve ser classificada como:
) oração subordinada substantiva objetiva indireta.
) oração subordinada adverbial consecutiva.
) oração subordinada adjetiva restritiva.
) oração subordinada substantiva completiva nominal.

16- Em "Aquela criança é um tesouro", tem-se um exemplo de:
a.( ) figura de palavra/metáfora.
b.( ) figura de pensamento/hipérbole.
c.( ) figura de pensamento/metáfora.
d.( ) figura de sintaxe/silepse.
17a.(
b.(
c.(
d.(

Pode-se dizer sobre as características da fala, as encontradas em:
) descontextualizada, condensada e planejada.
) contextualizada, planejada e elaborada.
) implícita, não planejada e pouca densidade tnformacional.
) elaborada, completa e emprego frequente de passiva.

18- Já, a escrita, pode ser caracterizada como:
a.(
b.(
c.(
d.(

) pouco elaborada, incompleta e explícita.
) planejada, completa e elaborada.
) incompleta, pouco elaborada e poucas nominalízações.
) densidade informacional, maior densidade lexical e fragmentada.

19a.(
b.(
c.(
d.(

Na perspectiva da psicolinguística, ler é:
} Uma transação que envolve autor, leitor e texto, situados em um determinado contexto.
) A decodificação da escrita.
) Construir o significado do texto.
) Descobrir as intenções informacionais do autor.

20a. (
b.(
c.(
d.(

Sobre gêneros textuais, marque a alternativa em que não se tem típologia textual:
) narração, descrição e dissertação.
) carta, resumo e dissertação.
} artigo, e-mail e narração.
) piada, tirinha e anúncio.

3

DIDÁTICA
21- Segundo Damis (2010, p. 206) "os conhecimentos produzidos sobre a arte de ensinar caminharam da ênfase
no ensino para a aprendizagem, da transmissão de conhecimentos para a orientação de atividades que estimulem
o pensamento e a reflexão do estudante, da irnportàacía de planejar contingências de reforço, com o objetivo de
alcançar formas especificas de comportamentos,
para desenvolver competências nos estudantes. Enfim, o
entendimento produzido sobre o alo de ensinar caminhou, no sentido de priorizar ora um ora outro elemento que
constitui o ato de ensinar". De acordo com a leitura do texto é correto afirmar sobre a didática:
a.( ) Trata-se de uma tecnologia educaclenal recente que vem favorecer 0' pleno desenvoívimento das atividades
de ensino-aprendizagem.
b.( ) Compreende uma construção histórica e social que vem sendo atualizada e aprimorada ao longo dos anos
por um conjunto de trabalhadores e pensadores do campo da educação.
c.( ) A didática nada mais é do que uma arte de ensinar q:ue não pode ser transmiãda por ser algo eminentemente
pessoal. Cada educador tem um jeito próprio de desenvolver sua ação educativa.
d.( ) Sobre a didática é correto declarar: trata-se de um movimento no campo da educação nova que busca
humanizar os processos de ensino-aprendizagem.

22- De acordo com Libâneo (1990) as tendências
pedag.ógicas são divididas em dois grupos: as liberais e as
progressistas. Leia as afirmações seguintes:
1- No primeiro grupo, das liberais, estão incluídas a tendência "tradicional", a "renovada progressivista", a
"renovada não-diretiva" e a "tecrucista".
11- No segundo grupo, a tendência "libertadora", a "übertárfa" e a "critico-social dos conteúdos".
111- A pedagogia liberal sustenta que a escola tem por função preparar o aluno para o desempenho eficaz de
papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Diferenças de classes sociais não são consideradas.
IV- Já a pedagogia progressista designa as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais,
sustentam as finalidades sociopoliticas da educação, ou seja, o ato de educar não é neutro, mas carregado de
intencionalidades.
Sobre as afirmações indicadas estão corretas:
a.( ) Apenas as opções I e IV.
b.( ) Apenas as opções lf e 111.
c.( ) As opções I, 11, 111e IV.
d.( ) Nenhuma das opções está correta.

23- A didática contribui efetivamente para que a escola e o processo de ensino-aprendizagem
possam ser
geradores e transformadores e não simplesnrente repetidores de conhecimentos. Neste sentido é correto afirmar
sobre a didática:
a.( ) Deve ser vista fundamentalmente como uma metodologia de ensino.
b.( } Compreende um corpo teórico e prático voltado a. favorecer os processos de ensino-aprendizagem.
c.{ ) Tem como tarefa ensinar tudo a todos.
d.( ) A didática vem sendo construida desde seus primórdios até a atualidade na perspectiva de aprimorar as
competências socioemocionais no contexto escolar.
24- A meta da escola de hoje passa não apenas. por ensinar conteúdos, mas desenvolver competências
permitam ao aluno alcançar sucesso pessoal e profissional. Em relação à competência é correto afirmar:

que

a.( ) A competência compreende a capacidade de articular e mobilizar recursos cognitivos, afetivos, socíais,
políticos e técnicos com vistas à resolução de um dado problema.
b.( ) A competência é pessoal, singular, específica de cada um. É única e pertence, exclusivamente, à pessoa,
exprimindo-se pela adequação de um indivíduo a uma situação, portanto' não pode ser ensinada mas apenas
aprimorada.
c.( ) A competência tem vários domínios (saber saber, saber ser e saber fazer) sendo que o mais importante
e que deve ser trabalhado pela escola é o domínio do saber saber.
d,( ) A competência e os estudos de seus aspectos contextuais, epistemológ.icos e metodológicos
têm
permanecido estáticos desde que foram propostos enquanto modelo de ensino-aprendizagem.

25- A avaliação da aprendizagem muitas vezes tem sido praticada mais, na perspectiva do exame do que mesmo
enquanto avaliação. São características do ato de avaliar:
a.( ) o julgamento, a pontualidade, a classificação e a seletividade.
b.( ) o diagnóstico, a processualidade, a dinamicidade e a exclusão.
c.( ) o diagnóstico, a dialogicidade, a di'namicidade e a inclusão.
d.( ) a classificação, a seletividade, centrada no professor e cenírada na prova.
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EDUCAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL

DE SOBRAL

26- De acordo com a LDB, no seu Art. 2°, a educação, dever da famflia e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da:
a. ( ) Cidadania e sua qualificação para o trabalho.
b.( ) Cidadania e a vida em família.
c.( ) Cidadania e a promoção social.
d.( ) Cidadania, o aprimoramento pessoal e o bem estar social.

27- No Art 19° da LDB as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias
administrativas:
1- públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público.
11- privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
111- mistas, assim entendidas as criadas e mantidas tanto pelo poder público quanto privado, simultaneamente.
IV- não governamentais, mantidas e criadas por Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos.
Em relação
a.( ) Estão
b.( ) Estão
c.( ) Estão
d.( ) Estão

aos tópicos anteriores, marque a opção correta:
corretas somente as opções I, 11 e 111.
corretas somente as opções I e li.
corretas somente as opções 111 e IV.
corretas as opções t, li, 111 e IV.

28- O Plano Municipal de Educação de SObral, estabelecido pela lei N° 1477 de 24 de junho de 2015, tem
vigência e prioridade respectivamente:
a.( ) Vigência de 05 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação no
município em todos os níveis.
b.( ) Vigência de 20 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação no
município em todos os níveis.
c.( ) Vigência de 10 anos, tendo como prioridade promover a melhoria da qualidade social da educação
no município em todos os níveis.
d.( ) Vigência por tempo indeterminado, tendo como prioridade a meihoria da gestão dos processos educativos

na educação infantil e no ensino fundamental I e 11.

o

29analfabetismo foi um fenômeno observado nas séries inici~lis no período de 1997 a 2000, no município de
Sobral, onde "60% dos alunos que estavam iniciando a 22 série, 40% dos de 32 série e 20% dos de 4a série não
dominavam os conhecimentos da alfabetização inicial, nem mesmo as habilidades de decodificação, a etapa mais
básica do processo" (INEP, 2007, páq, 138). Diante de tal diagnóstico, a Secretaria da Educação de Sobral
estabeleceu metas prioritárias, sendo a primeira:
a.( ) Alfabetização de 100% das crianças de 6 e 1anos de idade matriculadas. na ia série básica e 12 série
regular, respectivamente.
b.( ) Capacitação de 100% dos professores das séries lnlciais em novas técnicas de alfabetização.
c.( ) Retenção de todas as crianças que não apresentavam domfnio das habHidades de leitura esperadas com
vistas a que as desenvolvessem plenamente.
d.( } Celebração de um grande pacto social envolvendo entidades públicas e privadas, tendo a proposta de todos
pela educação de qualidade no município de Sobral.

30- No relato de experiência publicado pelo INEP (2005) sob o título: Vencendo o desafi.o da aprendizagem nas
séries iniciais: a experiência de Sobral/CE, discute-se o papel e perfil do gestor escolar. Surge então a
necessidade do desenho de um perfil dos gestores. Escolha, dentre as opções indicadas, a que traz as
características do perfil desenhado para esses gestores na época:
a.( ) Especialista em gestão, ser natural de Sobral, capacidade de liiderar,. disponibil.idade integral e vontade de
aprender.
b.( ) Ser um apoiador instituciona!, capacidade de enfrentar situações altamente estressantes, conhecer a
comunidade onde a escola esta instalada, disponibilidade nos finais de semana para participar de treinamentos.
c.t ) Ser uma pessoa aberta ao novo, senso de orqanização e ptaneJamento apurado, formação técnica na área
de gestão escolar, capacidade de conduzir reuniões e experiência na área de gestão.
d.( ) Ter iniciativa, motivação, visão sistêmica, flexibilidade, equilíbrio emocional, capacidade de trabalhar em
equipe, interesse por novas aprendizagens, senso ético.
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CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

MATEMÁTICA
31- A quantidade de carros na cidade de StoryLost aumenta de acordo com a equação Q(x)=500+2x,
quantidade de meses desde a fundação da cidade. Assinale a alternativa correta.
a.(
b.(
c.(
d.(

)A
)A
)A
)A

onde x é a

quantidade de carros dobra a cada dois meses.
cada dois meses, sempre surgem 4 carros.
quantidade de carros, a partir do segundo mês, é sempre 0.4% maior do que no mês anterior.
cada ano, a quantidade de carros diminui.

32- Seu Chiquinho é um escritor de livros e também apaixonado por Matemática. Por opção, ele só usa a base
octal, ou seja, para representar quantidades inteiras ele usa apenas os algarismos de O a 7, mas seguindo a
mesma lógica do sistema decimal. Por exemplo, o número após 7 é 10. O número após 17 é 20, e assim por
diante. Seu Chiquinho, usando a base octal, numera as páginas de um de seus livros. O neto de seu Chiquinho
(que desconhece o gosto do avô por tal base) pega o livro, conta as páginas e diz para o avô: "Vovô, a numeração
deste livro está errada! A última página deveria ser a 75 e não a ...":
a.( ) 113.
c.( ) 78.

b.( ) 111.
d.( ) 61.

33- Na barraca do Zé Docinho, trufas e cocadas são vendidas. Ana comprou 5 trufas, 3 cocadas e gastou R$ 9,90.
No dia seguinte, Zé Docinho estava liquidando o estoque: 10% de desconto em tudo! Daniele comprou 4 trufas,
8 cocadas e pagou R$ 11,16. A unidade da trufa e da cocada custaram para Ana, respectivamente:
a.( ) R$ 1,80, R$ 0,30.
b.( ) R$ 1,20, R$ 1,30.
c.( ) R$ 0,60, R$ 2,30.
d.( ) R$ 1,50, R$ 0,80.
34- Com um pedaço retangular de papelão de dimensões 20cm x 12cm deseja-se construir uma caixa sem tampa.
Para tanto, recorta-se de cada canto do papelão um quadrado de lado x. Assim, surgem abas que serão
levantadas, dando forma à caixa. Qual intervalo melhor representa as possibilidades para os valores de x?
a.( ) (0,6).
c.{ ) (0,12).

b.( ) (0,10).
d.( ) (0,20).

35- O jogo "Preencha com quadrados" consiste de uma tábua quadrada de lado 50cm, de peças em formato de
quadrados com lados variados, e pode ser jogado por duas pessoas. As peças ficam disponiveis fora da tábua e
cada jogador escolhe uma por vez para colocar sobre a tábua. Eles jogam alternadamente. Não é permitido
colocar sequer parte da peça sobre outra que já esteja na tábua. Também não é permitido mexer na peça
colocada anteriormente, quer seja pelo próprio jogador ou por seu oponente. O jogo termina quando um jogador
não conseguir mais encaixar peça alguma sobre a tábua, com o oponente sendo declarado vencedor. Há 20
peças (quadrados): 6 com lado 20cm, 8 com lado 10cm e 6 com lado 5em. Quantas jogadas, no mínimo, serão
realizadas até que a tábua esteja totalmente preenchida e se conheça um vencedor?
a.( ) 19.
c.( ) 14.

b.( ) 16.
d.( ) 07.

36- Uma função é dita não decrescente quando f(x) :S f(y) sempre que x :S y para quaisquer x,y no domlnio da
função f. Sobre uma função não decrescente, é correto afirmar:
a.( ) Se KI:.y, então f(x) * f(y).
c.( ) É possível que x*y e f(x)=f(y).

b.( ) Se x<y, então f(x) < f(y).
d.( ) É possível que x<y e f(x»f{y).

37- O quadro abaixo apresenta dados sobre a Educação de Sobral no ano de 2015.
Modalidade

Matrículas

Docentes

Escolas

Anos Finais do Ensino Fundamental

28.312

1125

67

1---

11.705
594
Ensino Médio
. .
. .
Fonte: Instituto Brasílelro de Geografia e Estatística -IBGE .
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Assinale a alternativa correta:
a.( ) Em média, existem mais matrículas por escola nos Anos Finais do Ensino Fundamental do que no Ensino
Médio.
b.( ) Em média, existem mais docentes por escola nos Anos Finais do Ensino Fundamental do que no Ensino
Médio.
c.( ) A razão matrícula/docente é menor no Ensino Médio do que nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
d.( ) A razão matrícula/docente
nos Anos Finais do Ensino Fundamental
é menor do que a razão
matrícula/docente se consideradas as duas modalidades acima juntas.
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38- Uma régua tem exatamente 30cm e está numerada a cada 1cm, de O a 30. Seu verso apresenta uma
numeração diferente; as subdivisões correspondem a divisão do metro em 125 partes. Desta forma, o maior
número inteiro que aparece no verso da régua é:
a.( ) 24.
c.( ) 37.

b.( ) 30.

d.( } 38.

39- Todas as manhãs, Tia Zefinha dobra seu lençol de dimensões 1,8m x 1,8m. Ela dobra sempre na metade,
formando alternadamente ora retângulos, ora quadrados. O travesseiro de Tia Zefinha mede 30cm x 50em. Qual o
número mínimo de dobraduras que ela deve realizar para que o lençol fique escondido embaixo do travesseiro?
a.( ) 4.
c.( ) 6.

b.( ) 5.
d.( ) 7.

40- Em uma votação para a escolha da melhor jogadora de futebol de uma escola, as finalistas foram Verônica,
Vanessa e Tatiana. Cada membro do juri - formado por professores e estudantes - recebeu uma cédula na qual
deveria escrever dois dos três nomes. Na apuração, 150 cédulas traziam os nomes Verônica e Tatiana. Outras 70
cédulas continham os nomes Vanessa e Tatiana. Já a dupla VerOnica e Vanessa recebeu 65 votos. A
cíassiflcação final, em ordem decrescente, foi:
a.( ) Tatiana, Verônica e Vanessa.
b.( ) Verônica, Tatiana e Vanessa.
c.( ) Vanessa, Verónica e Tatiana.
d.( ) Verônica, Vanessa e Tatiana.
41- Arnaldo disse o seguinte a um amigo:
"Se eu tenho mais de 18 anos, então eu sei dirigir automóvel. Se eu sei dirigir automóvel, então eu viajo aos finais
de semana. Eu não viajo aos finais de semana ..."
Sendo tais premissas verdadeiras e a argumentação
a.(
b.(
c.(
d.(

) Arnaldo
) Arnaldo
) Arnaldo
) Arnaldo

válida, é correto afirmar:

tem mais de 18 anos.
viaja aos finais de semana.
não sabe dirigir automóveis.
não tem automóvel.

42- A figura abaixo mostra parte do gráfico de uma função y=f(x), cujo domínio é o conjunto dos números reais.

l

I

I

,

Com relação ao intervalo indicado na figura, assinale a alternativa correta:
a.( ) A função
b.( ) A função
c. ( ) A função
d.( ) A função

não possui zeros.
apresenta pontos de descontinuidade.
é sobrejetora.
não é injetara.

43- Cláudio tem em mãos uma calculadora. Ele digita um número x maior do que 1 e aperta o botão que
determina a raiz quadrada deste número. Com o resultado, ele aperta o botão de raiz quadrada novamente e
assim segue repetindo o procedimento. Ele faz isso muitas e muitas vezes. Ê correto afirmar:
a.( ) Os números obtidos são cada vez mais próximos de x.
b.( } Os números obtidos são cada vez mais próximos de 1.
c. ( ) Os números obtidos são cada vez mais próximos de O.
d.( ) Os números obtidos são cada vez maiores.

7
44- Colegas de trabalho planejam comprar uma cafeteira que custa R$ 120,00. No entanto, na data marcada para
a compra, 3 colegas desistem e os que resolvem manter a compra acabam desembolsando
que o previsto inicialmente. Considerando quem não desistiu, quanto cada um pagou?
a.( ) R$ 8,00.
c.( ) R$ 24,00.

R$ 9,00

a mais do

b.( ) R$ 15,00.

d.( ) R$ 40,00.

45- Estudando equações do segundo grau, Joelma desenha um esboço de uma parábola que tem concavidade
voltada para a direita e corta o eixo das ordenadas em dois pontos. Que equação melhor representa esta
situação?
a.( ) x=-3l+4y+2.
c. ( ) X=-3i'+4y-2.

46- Em um estabelecimento
charada:

b.( ) x=3l+4y+2.
d.( ) x=3/+4Y-2.

comercial,

para se ter acesso à senha do wifi, é necessário

resolver a seguinte

A senha tem 6 dígitos:
i- Os dois primeiros correspondem ao resultado de 800:42+22:2.
ii- Os dois digitos seguintes correspondem ao resultado anterior mais 12.
iii- Para obter os dois últimos dfgitos, considera-se o inteiro mais próximo da raiz quadrada do número formado
pelos quatro dfgitos já determinados.
Qual a senha?
a.( ) 203245.
c.( ) 526472.

b.( ) 203246.
d.( ) 526473.

47-

Q resto da divisão do polinômio p(x) por x-t é igual a 5. Dividindo o mesmo polinõmio por x+1, obtém-se o
mesmo resto: 5. Dividindo o pollnôrnlo p(x) por (x-1).(x+1), o resto obtido é:

a.( } O.
c.( ) 25.

b.( } 5.
d.( } 125.

48- Um artesão produz porta-retratos em formato de tri~mgulos isósceles com base medindo 20 cm. Os retratos a
serem colocadas tém 10 em de largura e 15 cm de altura. Qual a altura mínima do porta-retrato?
a.( ) 15cm.
c.( ) 25cm.

b.( ) 20em.
d.( ) 30cm.

49- Marcondes emprestou cinco mil reais a Praxedes sob as seguintes condições: Praxedes pagaria, no mês
seguinte, a metade do valor devido e quando a prestação ficasse inferior a 200 reais, Praxedes deveria pagar tudo
que ainda faltava em uma única prestação. Praxedes quitou a dívida sem dificuldades. Vendo que não era
vantajoso, Marcondes resolveu cobrar juros de Praxedes, acrescentando 5% no valor de cada prestação paga.
Com relação ao que Praxedes ainda terá que pagar a Marcondes, é correto afirmar:
a.(
b.(
c.(
d.(

)
)
)
}

Pagará
Pagará
Pagará
Pagará

50- Uma
mensais.
é de R$
vendidos
a.( ) 57.
c.( } 86.

o equivalente a 5% do valor total do empréstimo.
o equivalente a 25% do valor total do empréstimo.
entre 5% e 10% do valor total do empréstimo.
menos que 5% do valor total do empréstimo.

fábrica de telhas tem custos fixos (energia, água, telefone, aluguel de galpão, etc) de R$ 20.000,00
A fabricação e a venda são feitas por lotes de mil telhas. Para cada lote fabricado, o custo de fabricação
120,00 e o lote é vendido por R$ 350,00. Qual a quantidade mínima de lotes de telha que devem ser
mensalmente para que a empresa tenha lucro?
b.( ) 58.

d.( ) 87.

