
Professor de Matemática

CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2020

Organizadora:

Tipo 1 - BRANCA
Tarde

PREFEITURA DE MACAÍBA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
TIPO 1 – BRANCA 

- 2 - ※ 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido 
 

Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho 
erguido no ar. 

O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de 
Colston. No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 

De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 

Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões 
às 5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black 
lives still matter” (vidas negras ainda importam). 

A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de 
George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio. 

O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares de cidades dos EUA 
e também em países da Europa, Ásia e Oceania. 

“Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço, em uma saudação do movimento Black Power, foi totalmente 
espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com 
Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais. 

“Meus pensamentos foram para as pessoas escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder. 
Eu queria dar poder a George Floyd, queria dar poder a negros como eu, que sofreram injustiças e desigualdades.” 

Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil 
homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe. 

Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, Colston 
dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. 

A estátua do traficante foi retirada do rio e, de acordo com autoridades locais, está sendo restaurada para depois ser 
exibida em um museu ao lado de cartazes do movimento Black Lives Matter. 

O objetivo é que a história de 300 anos de escravidão e a luta pela igualdade racial possam ser melhor compreendidas. A 
substituição pela estátua de Jen Reid, entretanto, foi feita sem autorização da prefeitura. 

Segundo o artista responsável pela obra, a nova estátua não foi planejada como uma solução permanente, e sim 
como uma forma de atrair atenção contínua ao movimento antirracista. 

“Queremos continuar destacando o problema inaceitável do racismo estrutural e institucionalizado que todos têm o 
dever de enfrentar”, escreveu Quinn. 

“Essa escultura precisava acontecer no domínio público agora: essa não é uma questão nova, mas parece que houve 
um ponto de inflexão global. Agora é a hora de uma ação direta.” 

Uma onda de questionamentos impulsionada pelos atos após o assassinato de Floyd transformou em alvo outras 
estátuas de figuras históricas consideradas racistas. 

Nos EUA, os alvos foram imagens de militares que fizeram parte do Exército Confederado, lado da Guerra Civil 
americana que defendia a manutenção da escravidão. 

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que 11 estátuas de confederados sejam 
removidas do Capitólio, sede do Legislativo americano. 

Estátuas de Cristóvão Colombo também foram atacadas. Uma foi incendiada e jogada em um lago em Richmond, na 
Virgínia. Outra, em Boston, foi decapitada. 

Em Londres, a estátua de Robert Milligan, que chegou a ter 526 negros escravizados em suas duas fazendas de 
plantação de açúcar na Jamaica, foi removida pelo Museu das Docas. 

Na Bélgica, ganhou força uma campanha já antiga para tirar de cena monumentos do rei Leopoldo 2º, e um busto do 
monarca que colonizou o Congo (atual República Democrática do Congo) foi para o depósito na Universidade de Mons. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/estatua-de-ativista-negra-substitui-a-de-traficante-de-escravos-no-reino-
unido.shtml.) 
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01 
Considerando a estrutura linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que: 
A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado neste parágrafo.  
B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo agente de 

cada ação verbal descrita no parágrafo.  
C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção possível de reescrita “que seja derrubada” e 

“sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.  
D) Os termos da oração “escultura” e “mulher negra” são elementos conflitantes em relação ao sentido produzido no texto, 

mas equivalentes em relação à função sintática exercida no parágrafo em análise.  
 

02 
Acerca dos dois fatos apresentados no texto, a saber:  o movimento contra o racismo após o assassinato de George 
Floyd e a substituição da escultura de Edward Colston é possível afirmar que: 
A) Ocorre, entre eles, uma controvérsia.  
B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.  
C) Pode ser identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade. 
D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.  
 

03 
Em “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.” (10º§), pode-se 
afirmar que a forma verbal destacada possui: 
A) Dois complementos verbais indiretos.  
B) Apenas um complemento verbal direto. 
C) Apenas um complemento verbal indireto.  
D) Um complemento verbal direto e outro indireto. 
 

04 
De acordo com o contexto, está correto o sentido indicado em relação ao vocábulo destacado em:  
A) “parece que houve um ponto de inflexão global” / mudança, modificação. 
B) “a imagem do escravocrata foi derrubada” / aquele que é submetido à escravidão. 
C) “Estátua de ativista negra” / aquele que trabalha para determinada causa governamental. 
D) “traficante de escravos do século 17” / praticante de negócio de origem lícita e clandestina.  
 

05 
Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o 
assassinato de George Floyd, [...]” (5º§), pode-se afirmar que: 
A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.  
B) Há registro de oralidade com a intenção de aproximar o texto do público-alvo. 
C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.  
D) A ideia de oposição está presente no que se refere ao emprego das expressões “slogan” e “novo fôlego”. 
 

06  
Pode-se afirmar que os fatos apresentados no texto: 
A) Demonstram uma sequência de ações de alguma forma interligadas. 
B) São registros cotidianos e por isso podem ser veiculados no suporte textual citado na fonte.  
C) Constituem uma narrativa sequencial e subjetiva em que a opinião do emissor é predominante. 
D) São casos isolados e sem qualquer identificação de um com o outro indicando comportamentos sociais atípicos.  
 

07 
Em “Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, 
divulgada pelo artista nas redes sociais.” (7º§), há o registro do raciocínio comparativo que se expressa mediante: 
A) Uma relação semântica e sintática que indica uma ideia de adição.  
B) A referência à quantificação da propriedade comum aos objetos comparados. 
C) Elementos que indicam uma comparação de superioridade entre duas situações distintas.  
D) A expressão composta “como se” seguida de verbo no pretérito do subjuntivo indicando, assim, uma comparação hipotética. 
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08 
Dentre os trechos a seguir, é possível a reescrita utilizando a voz passiva apenas em: 
A) “vidas negras ainda importam” 
B) “O novo monumento homenageia Jen Reid” 
C) “uma equipe de dez pessoas chegou ao local” 
D) “a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn” 
 

09 
De acordo com o emprego das classes de palavras, a palavra “que” em: “Meus pensamentos foram para as pessoas 
escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder.” (8º§), pode ser classificada como: 
A) Advérbio.   
B) Substantivo.   
C) Pronome adjetivo.   
D) Pronome relativo. 
 

10 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, [...]” (1º§). O trecho destacado anteriormente pode ser 
substituído, mantendo-se a correção e o sentido original, por: 
A) Tendo sido derrubada. 
B) Podendo ser derrubada.  
C) De sorte que fora derrubada. 
D) Embora tenha sido derrubada. 
 
Texto para responder às questões de 11 a 15. 
 

O jornalismo negro nas mídias digitais: jornais, blogs e portais 
 

A imprensa negra no Brasil possui um extenso histórico na luta antirracista. Num primeiro momento, no surgimento 
da imprensa no Brasil, posicionou-se a favor de políticas abolicionistas, pautada na afirmação social da população negra 
e fomentando intensa crítica à segregação racial decorrente do racismo estrutural. 

Ao longo do tempo, o papel da imprensa negra continuou combativo, mas sofreu algumas mudanças e recortes, 
investindo mais em fomentar o debate sobre preconceito, discriminação e desigualdade racial. 

Hoje em dia, a imprensa negra constitui-se não só de veículos de documentação e transmissão de notícias, mas como 
um meio de fomentar a representatividade do negro dentro de espaços aos quais antes não possuía acesso. 

Atualmente, podemos notar uma crescente onda de portais, jornais, sites e blogs com protagonismo negro e de 
diversas minorias. Pode-se dizer que a revolução tecnológica e o maior acesso à internet e suas funcionalidades são 
elementos fundamentais para a democratização de espaços e “abertura do palanque” para pessoas que antes não tinham 
espaço nem voz. 

(Edição 1076. Por Equipe do Observatório da Imprensa, 26 de fevereiro de 2020. Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ 
equidade-racial/o-jornalismo-negro-nas-midias-digitais-jornais-blogs-e-portais/.) 

 

11 
Diante das informações e ideias trazidas ao texto, pode-se afirmar que apresenta como assunto principal: 
A) O combate ao racismo na história no Brasil. 
B) O protagonismo das minorias no século XXI. 
C) A busca pela equidade racial no meio jornalístico. 
D) As várias desigualdades enfrentadas pela mídia no Brasil. 
 

12 
Considerando as relações sintáticas estabelecidas entre os elementos da oração em “Ao longo do tempo, o papel da 
imprensa negra continuou combativo, (...)” (2º§) o trecho destacado exerce a mesma função que a do trecho destacado 
em: 
A) “investindo mais em fomentar o debate sobre preconceito, discriminação e desigualdade racial.” 
B) “um meio de fomentar a representatividade do negro dentro de espaços aos quais antes não possuía acesso.” 
C) “Num primeiro momento, no surgimento da imprensa no Brasil, posicionou-se a favor de políticas abolicionistas,” 
D) “Pode-se dizer que a revolução tecnológica e o maior acesso à internet e suas funcionalidades são elementos 

fundamentais” 
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13 
Acerca do emprego do sinal indicativo de crase no trecho “(...) pautada na afirmação social da população negra e 
fomentando intensa crítica à segregação racial decorrente do racismo estrutural.” (1º§), é correto afirmar que tal uso 
classifica-se como:   
A) Obrigatório, de acordo com a concordância feita obedecendo às regras da norma padrão da língua.  
B) Facultativo, considerando a presença do termo masculino “racismo” que compõe o restante da oração. 
C) Facultativo, tendo em vista que o substantivo feminino “segregação” está acompanhado de um modificador – “racial”.  
D) Obrigatório, atendendo à exigência da regência nominal do termo regente e sendo o termo regido um substantivo 

feminino.  

 
14 
Observe o trecho “Hoje em dia, a imprensa negra constitui-se não só de veículos de documentação e transmissão de 
notícias, mas como um meio de fomentar a representatividade do negro dentro de espaços aos quais antes não possuía 
acesso.” (3º§). A associação dos termos destacados anteriormente indica, no segmento destacado: 
A) Valor aditivo. 
B) Oposição; ressalva. 
C) Ideia de retificação. 
D) Conclusão; inferência; resultado. 

 
15 
“A imprensa negra no Brasil possui um extenso histórico na luta antirracista.” (1º§) Assinale a alternativa em que todos 
os vocábulos devem ser acentuados obedecendo à mesma regra do vocábulo destacado no trecho anterior. 
A) alibi, interim, antartico  
B) tenue, nucleico, averigue 
C) acrescimo, periferia, necropsia 
D) liquens, diagnostico, hiperacido 
 

INFORMÁTICA 
 
16 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, ao utilizar a tecla de função [F9], a 
ação a ser realizada no aplicativo é: 
A) Repetir a última ação. 
B) Estender uma seleção. 
C) Atualizar campos selecionados. 
D) Ativar os atalhos da faixa de opções.  

 
17 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para duplicar um objeto/texto selecionado, uma 
combinação de teclas de atalho pode ser utilizada; assinale-a. 
A) CTRL + P 
B) CTRL + Z  
C) CTRL + O 
D) CTRL + D 

 
18 
No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na utilização de funções, alguns erros podem 
surgir como resposta, indicando que algo não saiu como esperado. Um desses erros pode ser: “#NUM!”. Sobre a origem 
desse erro, assinale a alternativa correta. 
A) Ocorre quando se usa um nome de função não existente no programa Excel.  
B) Acontece quando o tipo de valor é incorreto para o argumento da função em uso. 
C) Ocorre quando são fornecidos valores inválidos para a ação de uma função ou fórmula. 
D) Ocorre, geralmente, quando se utiliza um endereço de célula que existia na planilha, mas que foi removido por algum 

motivo. 
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19 
No Sistema Operacional Linux, dois comandos podem ser empregados para remoção de processos do sistema; assinale-os. 
A) kali e kill. 
B) kill e killall. 
C) killal e kalix. 
D) kalix e killax.   
 

20 
Para se adicionar um novo usuário no Sistema Operacional Linux, o comando “useradd” é utilizado com algumas 
opções, que complementam a criação de um usuário no sistema. Uma dessas opções é “-M”. A sintaxe do comando é: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>”. O significado dessa opção é: 
A) O diretório do usuário não será criado. 
B) O diretório do usuário será criado, caso não exista. 
C) O nome ou número do grupo ao qual o usuário pertence. 
D) Cria um grupo com o mesmo nome do usuário que está sendo criado pelo comando.  
 

21 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, o menu de atalho da barra de tarefas contém quatro 
comandos utilizados para manipular janelas abertas. São considerados alguns desses comandos, EXCETO: 
A) Janelas em cascata. 
B) Janelas emparelhadas.  
C) Mostrar janelas lado a lado. 
D) Mostrar janelas empilhadas. 
 

22 
Software livre pode ser entendido como aquele software que respeita a liberdade e o senso de comunidade dos 
usuários, onde eles podem ter a liberdade de copiar, executar, distribuir, estudar e até mesmo melhorar o software. 
“Um programa é software livre se os usuários possuem as __________ liberdades essenciais.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) duas 
B) quatro 
C) seis  
D) oito   

 
23 
O navegador Internet Explorer, em sua versão 11, no Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, permite a navegação por abas/guias, ou seja, em uma mesma janela é possível ter várias abas abertas, 
facilitando a navegação pelas páginas da web. Para mudar de abas/guias, pode-se utilizar a seguinte combinação de 
teclas:  
A) CTRL + J    
B) CTRL + P 
C) CTRL + Q 
D) CTRL + T  
 

24 
Considerando o navegador Firefox, Versão 85, no Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, para encerrar o programa ou fechar uma janela pode ser utilizada a combinação de teclas “ALT + F4”, 
independente de quantas abas estiverem abertas no navegador. “Para fechar apenas uma aba do navegador, deve-se 
utilizar a combinação de teclas: CTRL + _____.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) W 
B) X 
C) Y 
D) Z  
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25 
Acerca do Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) É possível bloquear o computador clicando na tela do logotipo Windows + L. 
B) A opção de desligamento atribuída ao botão Energia não aparece no menu Opções de Desligamento. 
C) Quando qualquer tipo de atualização estiver pronto, aparecerá um ícone do Windows Update na área de notificação 

da barra de tarefas. 
D) Quando o processo de atualização estiver concluído, o Windows Update irá armazenar as informações de versão e 

identificação coletadas de seu computador.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26 
Para que se possa falar de um projeto impregnado por uma intencionalidade significadora, impõe-se que todas as partes 
envolvidas na prática educativa de uma escola estejam profundamente integradas na constituição e vivenciação dessa 
intencionalidade [...]; para tanto, impõe-se que toda a comunidade escolar seja efetivamente envolvida na construção e 
explicitação dessa mesma intencionalidade.                                (SEVERINO 1998, p. 89.) 
 

O primeiro passo para a elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP) é mobilizar a comunidade escolar. 
Por comunidade escolar, entende-se a participação de: 
A) Professores e especialistas da unidade escolar, somente. 
B) Funcionários e professores da unidade escolar, somente. 
C) Funcionários, professores, especialistas, alunos e pais de alunos da unidade escolar. 
D) Funcionários, professores, especialistas e pais de alunos da unidade escolar, somente. 
 

27 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi pauta dos mais importantes debates sobre educação no país. O documento da 
Base foi homologado pelo Ministério da Educação (MEC), em sua terceira versão, no dia 20 de dezembro de 2017, para as 
etapas da educação infantil e ensino fundamental. Em 14 de dezembro de 2018, o documento foi homologado para a etapa 
do ensino médio. Juntas, a Base da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, integram um único documento: a 
BNCC da Educação Básica. Sobre a BNCC, está INCORRETO o que se afirma em: 
A) Determina as competências, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

durante cada etapa da educação básica. 
B) É um currículo que irá direcionar as equipes pedagógicas na elaboração dos planejamentos locais; deve ser seguido 

tanto por escolas públicas quanto pelas particulares. 
C) Estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde 

as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. 
D) Garante aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns – de 

Norte a Sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país. 
 
28 
Segundo Libâneo (1997), a aula é a forma pela qual é organizado o processo de ensino e aprendizagem, onde o professor 
transmite aos seus alunos conhecimentos adquiridos no seu processo de formação, experiências de vida, conteúdos 
específicos para a superação de dificuldades e meios para a construção de seu próprio conhecimento; nesse sentido, 
sendo protagonista de sua formação humana e escolar. Considerando o exposto e a organização da aula, NÃO se trata 
de um componente didático: 
A) Objetivo. 
B) Avaliação.    
C) Conteúdo. 
D) Diagnóstico. 
 
29 
Ao longo da história da educação, várias abordagens de ensino foram disseminadas. Cada abordagem sofreu influências de 
diferentes teóricos, realizando, assim, os seus posicionamentos didáticos. De acordo com Mizukami (1986), na abordagem 
cognitivista, o indivíduo é considerado como sistema aberto, em reestruturação sucessiva, em busca de um estágio final nunca 
alcançado por completo. Assim, não se tem um modelo de sociedade ideal como produto final da evolução humana. Consi-
derando tais informações, é possível inferir que o teórico que influenciou a teoria cognitivista foi:  
A) Freire. 
B) Roger. 
C) Piaget. 
D) Skinner. 
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30 
Tardif e Raymond (2000) entendem que três elementos estão relacionados a uma característica temporal dos saberes docentes: 
“(...) essa tripla caracterização: existenciais, sociais e pragmáticos demonstra a dimensão temporal dos saberes do professor, 
saberes esses que não somente parecem ser adquiridos no e com o tempo, mas são eles mesmos temporais, pois são abertos, 
porosos, permeáveis, e incorporam, ao longo do processo de socialização e de carreira, experiências novas, conhecimentos 
adquiridos em pleno processo, um saber-fazer remodelado em função das mudanças de práticas, de situações de trabalho”. 
Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. “_____________, porque os saberes profissionais são plurais, oriundos de fontes e tempos diversos.” 
II. “_____________, porque o pensamento do professor envolve a sua própria vida e suas experiências.” 
III. “_____________, porque os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente ligados tanto ao trabalho 
quanto à pessoa do trabalhador.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas anteriores. 
A) I. Existenciais II. Sociais III. Pragmáticos  
B) I. Sociais II. Pragmáticos III. Existenciais 
C) I. Pragmáticos II. Existenciais III. Sociais 
D) I. Sociais II. Existenciais III. Pragmáticos 
 

31 
Atualmente, defende-se a necessidade de ajudar os professores a adquirir atitudes, saberes e capacidades essenciais para o 
desenvolvimento de um trabalho eficiente junto de uma população estudantil variada. A grande questão é preparar os 
profissionais para a diversidade cultural que passa pela prática reflexiva e não individualizada ao se ter como pressuposto que 
toda prática é portadora de teoria. 

(ZEICHNER, 1993.) 
 

O ato de ensinar implica uma importante comunicação intercultural porque o fato de a escola não conseguir proporcionar a 
todas as crianças um ensino de qualidade, independentemente da raça ou do background etnocultural; constitui uma crise 
grave no ensino e entra claramente em conflito com os objetivos educacionais de uma sociedade democrática. Segundo o 
autor, apesar dessa necessidade, os programas de formação têm fraca intervenção na formação para a diversidade. De acordo 
com o exposto, bons professores, no intuito de ensinar alunos oriundos de minorias étnicas e linguísticas, devem, EXCETO: 
A) Considerar os diferentes graus de desempenho dos alunos. 
B) Criar uma ponte entre a cultura da casa do aluno e a escola, para facilitar a sua inserção. 
C) Selecionar conteúdos, definir metodologias e avaliação, organizar tempo e espaço escolares, livre de definições ético-

-políticas. 
D) Buscar aprimoramento dos saberes gerais sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, sobre as circunstân-

cias socioeconômicas, socioculturais, dentre outras. 
 

32 
Para Libâneo, currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico. 
De forma geral, o currículo compreende-se como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a 
formação dos alunos. É tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado. Para o autor, deve ser entendido como o 
elo entre a teoria educacional e a prática pedagógica pertencente a um determinado espaço e tempo histórico. Cada 
currículo possui especificidades diferentes dependendo da época em que ele está inserido. Existem três teorias sobre 
currículo: tradicionais; críticas; e, pós-críticas. Considerando tais teorias, analise as afirmativas a seguir. 
I. “Teorias _________________ buscam uma transformação radical através de questionamentos e desconfiança.”  
II. “Teorias _________________ envolvem relações de gênero, multiculturalismo, cultura, sexualidade, dentre outros 

assuntos.”  
III. “Teorias _________________ preocupam-se com o repasse de conteúdos e busca de resultados com eficácia. São 

teorias de adaptação e de aceitação.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas anteriores. 
A) I. críticas II. tradicionais III. pós-críticas 
B) I. críticas II. pós-críticas III. tradicionais 
C) I. tradicionais II. pós-críticas III. críticas 
D) I. pós-críticas II. críticas III. tradicionais 
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33 
O conceito de formação docente é polissêmico. Ele carrega em si determinadas concepções de educação, ensino e práticas de 
formação. Nóvoa (1995) relaciona formação de educadores às processualidades em três dimensões: desenvolvimento pessoal, 
desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. Sobre a dimensão que diz respeito ao desenvolvimento 
organizacional, está correto o exposto em: 
A) Apresenta como referência as dimensões coletivas, que contribuem para a emancipação profissional e consolidação de uma 

profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores. 
B) A formação profissional deve propiciar uma perspectiva crítico-reflexiva que possibilite ao educador apropriar-se de 

seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias de vida. 
C) As práticas de formação devem considerar os saberes experienciais dos educadores, trabalhando de um ponto de vista 

teórico-conceitual, com o objetivo de propiciar a apropriação dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício 
da sua profissão. 

D) Considera-se que os educadores devem se assumir como produtores de sua profissão e a escola como um ambiente 
educativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas, pois também se faz necessário mudar os contextos 
em que eles intervêm. 

 

34 
As tendências pedagógicas são originadas no seio dos movimentos sociais e contextos históricos particulares que influenciaram 
as práticas pedagógicas e buscaram atender às expectativas da sociedade, seja das classes dominantes ou dos trabalhadores. 
“Considere a tendência que prioriza, na sua concepção pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos, a prática de métodos 
de estudo como modo de formar a consciência crítica. O conhecimento é construído pela experiência pessoal e subjetiva do 
aluno; sua metodologia defende que o ponto de partida no processo formativo do aluno seja o contexto cultural e social.” É 
correto afirmar que se trata da Tendência Pedagógica: 
A) Libertária.  
B) Renovada. 
C) Libertadora. 
D) Crítico-Social dos Conteúdos.  
 

35 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os seus respectivos sistemas de ensino. Acerca dessa organização, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A União autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia, respectivamente, os cursos das instituições de educação 

superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
II. O Estado assegura o ensino fundamental e oferece, com prioridade, o ensino médio, respeitando a demanda de alunos 

dos cursos de exames supletivos, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  
III. Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, a primeira etapa do ensino 

fundamental. 
IV. Os municípios oferecem creches e pré-escolas e, com prioridade, as creches da educação infantil. 
V. Os municípios oferecem a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. 
Estão corretas as apenas afirmativas  
A) I, II e V. 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV. 
D) II, III, IV e V. 

 

36 
Márcia é assinante de três revistas: A, B e C. As assinaturas são pagas com a seguinte periodicidade: Revista A: de 3 em 
3 meses; Revista B: de 6 em 6 meses; e, Revista C: de 7 em 7 meses. Considerando-se que ela realizou a assinatura das 
três revistas juntas no mês de abril, em qual mês ocorrerá a próxima renovação simultânea das assinaturas das três 
revistas? 
A) Abril. 
B) Setembro. 
C) Outubro. 
D) Novembro. 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
TIPO 1 – BRANCA 

- 10 - ※ 

37 
Um grupo de ciclistas realizou uma pedalada com distância de 42 km em um tempo de 3 horas. Caso o grupo queira 
diminuir o tempo deste mesmo percurso para 2 horas e 36 minutos, sua velocidade deverá sofrer um acréscimo 
percentual que está compreendido entre: 
A) 11% e 12% 
B) 13% e 14% 
C) 15% e 16% 
D) 27% e 28% 
 
As informações contextualizam as questões 38 e 39. Leia-as atentamente. 
 

Uma empresa do setor financeiro contratou um estrategista de mercado com ideias inovadoras. Após elaborar e implementar 
essa estratégia, os funcionários foram treinados e as ações da empresa dispararam, crescendo a uma taxa diária de 20%. 
Considere que o valor das ações dessa empresa antes do primeiro dia de aumento das ações é V0 e que esse crescimento irá se 
manter por um período indeterminado. 
 

38 
Qual é a função matemática que descreve o valor “V” das ações em função do número “x” de dias em aumento das 
ações? 

A)   1,2
0V x  = V  .  x  

B)   x
0V x  = V  .  1,2  

C)   1-x
0V x  = V  . 0,2  

D)     0V x  = 1,2 x  +  0,2  V  

 

39 
Por quantos dias o aumento das ações deverá ocorrer para que elas atinjam uma valorização acima de 150%? 
A) 5 dias 
B) 6 dias 
C) 7 dias 
D) 8 dias 
 

40 
Em um triângulo acutângulo escaleno foram representados três segmentos de reta que, partindo do vértice, dividem 
cada um de seus ângulos pela metade e chegam até o lado oposto, conforme a figura; observe. 
  

 
 

O ponto de intersecção desses segmentos que foi denotado por P é conhecido por: 

A) Incentro. 
B) Baricentro. 
C) Ortocentro. 
D) Circuncentro. 

 
41 
Josué possui uma dívida bancária no valor de R$ 1.200,00. A taxa dessa dívida é de 30% ao ano, no regime de juros 
compostos. Caso Josué se esqueça de pagar essa dívida na data correta e realize o pagamento somente após 3 anos de 
dívida ativa, o valor total que ele irá pagar está compreendido entre: 
A) R$ 2.300,00 e R$ 2.400,00 
B) R$ 2.400,01 e R$ 2.500,00 
C) R$ 2.500,01 e R$ 2.600,00 
D) R$ 2.600,01 e R$ 2.700,00 
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42 

Dois números complexos são dados em sua forma polar por: 
 
 
 

1

π π
z  =  2 cos   +  isen 

6 6
 e 

 
 
 

2

π π
z = 3 cos +  isen

12 12
   e 

o produto desses números é designado por  1 2Z =  z × z . Qual é o módulo de Z? 

A) 5 
B) 6 
C) 9 
D) 18 
 

43 
Uma indústria idealizou um programa para reduzir a quantidade de lixo produzida anualmente em 10% a cada ano. 
Sabendo-se que esse programa se iniciará tendo como base a quantidade de lixo produzida no ano de 2020, sendo que 
a primeira redução do programa se dará no ano seguinte; a partir de que ano a empresa terá uma produção de lixo que 
estará abaixo da metade produzida no ano de 2020? 
(Considere: log 3 = 0,477 e log 2 = 0,301.)  
A) 2026 
B) 2027 
C) 2028 
D) 2029 
 

44 
Na figura é dada uma circunferência de raio R, cujo segmento AP é tangente a essa circunferência; PB mede 2m e O é 
seu centro. 

 
 

Considerando tais informações, quantos metros possui o perímetro dessa circunferência? 
A) 1,5π 
B) 3π 
C) 5π 
D) 6π 

 
45 
Sabendo-se que a matriz M é antissimétrica, qual é o valor da soma x + y + z? 
 

 
 
 
  

0 y + z 3

x 2 0 4

z y 0

   

A) –2 
B) 2  
C) 7 
D) 8 
 

46 
Cláudia trabalha em uma escola de nível fundamental e, durante uma reunião pedagógica, a diretoria da escola fez a seguinte 
afirmação: “todos os alunos de Cláudia são inteligentes”. A partir dessa proposição, cujo valor lógico é verdadeiro, é possível 
concluir, certamente, que: 
A) Cláudia é inteligente. 
B) Se José é inteligente, então é aluno de Cláudia. 
C) Se Bruno não é aluno de Cláudia, então não é inteligente. 
D) Se Marcos não é inteligente, então não é aluno de Cláudia. 
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47 
Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número 
de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono? 
A) 33 
B) 44 
C) 55 
D) 66 
 
48 
Um estudante de matemática obteve o seguinte resultado durante os quatro bimestres do ano de 2019, no qual a nota 
máxima era de 100 pontos por bimestre; observe. 
 

 
 

Com base nos dados da tabela, qual foi o desvio-padrão das notas desse aluno? 
A) 15 
B) 25 
C) 30 
D) 40 
 

49 
Caio deseja construir uma piscina em sua residência e, para isso, desenhou o seguinte esboço como projeto dessa piscina; 
observe. 

 
 

Considere que esse projeto consistirá em duas regiões denominadas: 
 Região A, que será um retângulo com lados 1,2 metro e 5 metros, com profundidade de 60 centímetros; 
 Região B composta por um hexágono regular de lado 4 metros e cuja profundidade será de 1,5 metro. 
De acordo com essas informações, é possível concluir que o volume total dessa piscina, em mil litros, está compreendido 

entre: (Dado: 3 =  1, 7.)  

A) 50 e 60 
B) 60 e 63 
C) 63 e 66 
D) 66 e 70 
 
50 

Dada a equação do segundo grau: 

2 2
  2x   8x + k = 28;  para qual intervalo real de “k” essa equação possui discriminante não 

negativo? 
A) k ≥ 6 
B) k ≤ –6 
C) –6 ≤ k ≤ 6 
D) k ≤ –6 ou k ≥ 6 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




