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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

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

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Considere a função   x
f x = 2 , cujo gráfico é representado a seguir e responda às questões de 06 a 08. 

 

 
 
Questão 06 
Sabendo-se que C está definido na origem e que o segmento AB é perpendicular ao eixo x, qual é a área do polígono ABCD? 
A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 12 
 

Questão 07 
Sendo f –1 (x) a função inversa de f (x), qual é o valor natural de k tal que f –1 (k) = 32? 
A) 16 
B) 32 
C) 64 
D) 256 
 

Questão 08 
Dada uma função h: N → R dada por h(x) = 2x, em que N e R representam, respectivamente, os conjuntos dos números 
naturais e reais. A respeito do domínio, contradomínio e da imagem dessa função, constata-se que ela é: 
A) Inversa. 
B) Bijetora. 
C) Injetora. 
D) Sobrejetora. 
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Questão 09 
Sejam duas retas definidas no plano cartesiano por: 

 r: y + 2x – 1 = 0 

 s: 2x – 3y + 4 =0  
Se P é o ponto de intersecção entre essas duas retas, qual alternativa apresenta uma afirmação verdadeira? 
A) P está localizado em um quadrante ímpar. 
B) P não existe, pois as retas não se interceptam. 
C) O módulo da ordenada de P é 10 vezes o módulo de sua abscissa. 
D) O módulo da abscissa de P é 10 vezes o módulo de sua ordenada. 
 

Questão 10 
Um veterinário especializado em genética realizou um estudo em um canil especializado em cães de raças pequenas e 
constatou que a chance de um filhote de uma matriz nascer com problemas genéticos é de 20%. Desse modo, se após uma 
gestação uma matriz houver procriado um total de 5 filhotes, a probabilidade de que pelo menos 2 filhotes nasçam com 
problema genético está compreendida entre: 
A) 1% e 25,0% 
B) 25,1% e 50,0% 
C) 50,1% e 75,0% 
D) 75,1% e 100% 
 

Questão 11 
Para enfeitar a área gourmet de sua residência, uma professora de matemática comprou uma luminária em formato cúbico 
de aresta 8 cm. Dentro dessa luminária, ela pretende colocar uma lâmpada esférica de maior volume possível, de modo que 
a lâmpada fique fixa nos lados do cubo por ser tangente aos lados da luminária. Ao chegar à loja de lâmpadas, a professora 
deparou-se com as seguintes opções de volume, dados em litros: 

 Lâmpada A: 0,256 L 

 Lâmpada B: 0,268 L 

 Lâmpada C: 0,274 L 

 Lâmpada D: 2,150 L 
Qual das lâmpadas apresenta o volume mais próximo da esfera a ser escolhida para ser inserida no interior dessa luminária? 
A) Lâmpada A 
B) Lâmpada B 
C) Lâmpada C 
D) Lâmpada D 
 

Questão 12 
Considere o cone representado na figura a seguir, em que h = 0,30 m e d = 12 cm. 
 

 
 
Seccionando-se esse sólido por um plano vertical localizado a uma distância x da base desse cone, obtém-se um novo cone 
cujo volume é 12,5% de seu valor inicial. Qual é o valor de x que satisfaz a essa condição? 
A) 10,0 cm 
B) 12,5 cm 
C) 15,0 cm 
D) 18,5 cm 
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Questão 13 
Juliana está se preparando para uma prova de natação, na qual deseja atingir a marca de 1 minuto e 42 segundos para a 
finalização da prova. Considere que, antes de iniciar os treinos, ela possua uma execução de prova no tempo de 2 minutos e 
51 segundos e que consegue melhorar esse tempo em 3 segundos após cada semana de treino. Seguindo-se nesse ritmo de 
melhoria, quantas semanas Juliana precisará treinar para atingir a marca desejada para a finalização da prova? 
A) 21 semanas 
B) 22 semanas 
C) 23 semanas 
D) 24 semanas 
 

Questão 14 
Considere o quadrilátero ABCD representado a seguir: 
 

 
 

Considere, ainda, as seguintes distâncias entre os pontos: 
 AB = 13 cm 
 BC = 6 cm 
 CD = 8 cm 

 DA = 13 cm 
 BD = 10 cm 
A área desse polígono, dada em centímetros quadrados, está compreendida entre: 
A) 65 e 70  
B) 70 e 75 
C) 75 e 80 
D) 80 e 85 
 

Questão 15 
Sérgio possui um comércio na praia onde vende três tipos de porções: iscas de peixe, batata com queijo e trio mineiro. 
Durante um feriado prolongado de 3 dias, Sérgio anotou suas vendas em uma tabela, conforme mostrado a seguir: 
 

 Porção  
Dia Peixe Batata com Queijo Trio Mineiro Faturamento 

Dia 1 150 160 150 R$ 15.250,00 
Dia 2 180 200 160 R$ 17.700,00 
Dia 3 230 250 190 R$ 21.900,00 

 

Sabendo-se que o preço de cada porção não foi alterado durante esse período, qual alternativa apresenta uma afirmação 
verdadeira? 
A) As três porções juntas custam R$ 100,00. 
B) O preço da porção de peixe é superior ao do trio mineiro. 
C) A porção de batata com queijo é mais cara do que a de peixe. 
D) O trio mineiro é R$ 10,00 mais caro do que a batata com queijo. 
 

Questão 16 
Uma fábrica de refrigerantes está usando suco natural de laranja em suas novas receitas. Considere que uma das máquinas 
utilizadas no processo produtivo é capaz de obter, espremendo as frutas, 15 litros de suco de laranja a cada minuto. Sendo 
assim, quanto tempo essa máquina levará para preencher completamente um recipiente, cuja capacidade máxima é de 4,8 m³? 
A) 3 horas e 20 minutos 
B) 3 horas e 33 minutos 
C) 5 horas e 20 minutos 
D) 5 horas e 33 minutos 
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Questão 17 
O proprietário de um estabelecimento comercial percebeu que, ao longo do dia, o número de clientes que estão utilizando 

seu espaço é dado pela seguinte função: 
21

y = 1 + 7x x
4

– . Dado que x é a hora e y é o número de clientes no 

estabelecimento, qual é o horário em que o número de clientes é o máximo? 
A) 6 h 
B) 10 h 
C) 12 h 
D) 14 h 
 

Questão 18 
Considere as matrizes A e B definidas a seguir e as seguintes afirmações a respeito dessas matrizes: 
 

 
  

5 4
A =

3 2
 e 

 
  

1 2
B =

3 4
 

 

 O determinante da matriz (A + B) é igual à soma dos determinantes das matrizes A e B. 
 O determinante da matriz (A – B) é um número negativo. 
 O produto das duas matrizes é uma matriz não singular. 
Dentre as afirmações apresentadas, constata-se que: 
A) Todas são falsas. 
B) Todas são verdadeiras. 
C) Apenas uma é verdadeira. 
D) Apenas duas são verdadeiras. 
 

Questão 19 

Dada a função trigonométrica  
 
 
 

8x
f x = 8 sen 2

π
– , qual é o conjunto imagem dessa função? 

A) [–10, 10] 
B) [–10, 6] 
C) [–8, 8] 
D) [–2, 8] 
 

Questão 20 
Considere um triângulo ABC, conforme figura a seguir:  
 

 
 

Sabendo-se que  AB = 12 cm, BC = 14 cm e  AB̂C = 30°, qual é o valor da área desse triângulo? 
A) 42 cm² 
B) 68 cm² 
C) 84 cm² 
D) 168 cm² 
 

Questão 21 
Jéssica foi incumbida de realizar um trabalho de matemática que consistia em uma lista de exercícios. Por ser uma aluna 
muito dedicada e organizada, ela planejou terminar a lista de exercícios em quatro dias, sendo que: 
 1/4 dos exercícios serão feitos no primeiro dia; 
 no segundo dia ela fará metade do número de exercícios que fez no primeiro dia; 
 no terceiro dia ela decidiu fazer 1/3 da quantidade de exercícios que fez no segundo dia e; 
 no último dia ela fará os 42 exercícios restantes. 
Com base nessas informações, o número de exercícios da lista que Jéssica fará no primeiro dia está compreendido entre: 
A) 5 e 10 
B) 10 e 15 
C) 16 e 20 
D) 21 e 25 



     

 

8 
       

ÁREA/DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Questão 22 
Observe o gráfico a seguir: 
 

 
 

O gráfico representa a função f : R → R cuja expressão é: 
A) f(x) = x + 4 
B) f(x) = 2x + 3 
C) f(x) = 2X + 3 
D) f(x) = x2 – x + 5 
 

Questão 23 
Observe o gráfico a seguir: 
 

 
 
No gráfico, a semirreta representada como as despesas f(x) de uma empresa na fabricação de tecido variam de acordo com 
a quantidade de tecido produzida (x). O custo para se produzir 30 metros de tecido é:  
A) 510 
B) 530 
C) 570 
D) 590 
 

Questão 24 
Thiago e Vanessa estão fazendo alguns investimentos. Thiago aplicou um valor de R$ 1.500,00 que está rendendo a uma taxa 
de 3% ao mês em juros simples. Dois meses depois, Vanessa aplicou R$ 1.200,00 que também renderam a juros simples com 
uma taxa de 5% ao mês. Após m meses da aplicação feita por Thiago, os dois fizeram o resgate de valores iguais. O valor de 
m, em meses, é igual a: 
A) 20 
B) 28 
C) 36 
D) 41 
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Questão 25 
Um quadrado PQRS foi inscrito em um triângulo ABC, como mostra a figura. Sabendo que BC = 40 cm e SR = 8 cm, a altura, 

relativa à base BC  do triângulo ABC, mede:  
 

 
 

A) 2 cm  
B) 6 cm  
C) 10 cm 
D) 12 cm  
 

Questão 26 
Nos triângulos retângulos ABC e ACD, as medidas dos segmentos AB, BC e AD são, respectivamente, 1 cm, 2 cm e 3 cm. 
 

 
 

Com base nessas informações, a medida do segmento CD, em cm, é igual a: 
A) 2 
B) 4 

C) 5  

D) 9 – 3  
 

Questão 27 
Na figura RT // MP, RS // MN e ST // NP e, portanto, os triângulos MNP e RST são semelhantes. 

 

Se o lado PN do triângulo MNP mede 3,5 cm, então as medidas dos lados MN e MP, em cm, são, respectivamente: 
A) 3 e 4. 
B) 4 e 3. 
C) 4,5 e 2,5. 
D) 1,75 e 1,75.  
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Questão 28 
Observe o sistema de equações a seguir: 









2x  y = 8

4x y = 16
 

 
Uma representação geométrica desse sistema de equações é:  
 

 
 
 
 
 
A) 

 
 

 
 
 
 
 
B) 

 
 

 
 
 
 
 
C) 

 
 

 
 
 
 
 
D) 
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Questão 29 
Bruna está em um andar de um prédio localizado a 10 metros acima do solo, enquanto sua amiga Amanda está no subsolo 
localizado a 2 metros abaixo do solo. Associando a localização das amigas como coordenadas no plano cartesiano, sendo o 
solo a sua origem, qual a distância entre Bruna e Amanda? 
A) –12 
B) –8 
C) 8 
D) 12 
 

Questão 30 
Sabe-se que o saldo da caderneta de poupança n meses após sua abertura é dado pela expressão an = 500 . 

 
(1,1)n–1. Em 

relação à aplicação financeira anterior, assinale a afirmativa correta. 
A) O valor depositado na abertura da conta foi de R$ 500,00. 
B) O saldo no primeiro mês após a abertura da caderneta de poupança foi de R$ 955,00. 
C) O saldo após 2 meses da abertura da caderneta de poupança é de R$ 605,00. 
D) A sequência dos saldos no final de cada mês forma uma progressão geométrica de razão 1,1. 
 

Questão 31 
A bandeira a seguir será pintada utilizando as cores azul, vermelho, verde e preto. Cada listra será pintada de uma única cor 
e as listras que estão lado a lado não poderão ter cores iguais. 
 

 
 

O número de formas distintas de se pintar essa bandeira, seguindo as condições, é: 
A) 36 
B) 46 
C) 4 x 35 
D) 4 x 6 
 

Questão 32 
O prédio de uma faculdade possui três portas de entrada que levam a um saguão onde estão disponíveis dois elevadores e 
uma escada para acessar os andares do prédio. Um visitante deve dirigir-se ao 5º andar passando por uma das portas de 
entrada e utilizando um dos meios de acesso aos andares da instituição. De quantas maneiras distintas ele pode chegar ao 
seu destino? 
A) 5 
B) 6 
C) 9 
D) 12 
 

Questão 33 

Em um condomínio, Gabriela e Bruno participam de um grupo de 15 síndicos formado por 8 mulheres e 7 homens. Uma 
comissão com 6 síndicos deve ser realizada para avaliar novas propostas de melhorias na infraestrutura do local. De quantas 
maneiras distintas essa comissão pode ser formada de modo que Gabriela participe e Bruno não participe? 
A) 504 
B) 1.287 
C) 1.450 
D) 2.002 
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Questão 34 
Sob orientação de sua professora, Laura precisa ordenar todos os números de cinco dígitos distintos formados pela 
permutação simples dos algarismos 2, 4, 5, 8 e 9. Após essa ordenação, qual posição ocupa o número 89.524? 
A) 47º 
B) 48º 
C) 95º 
D) 96º 
 

Questão 35 
Em um processo seletivo, dez candidatos foram aprovados na etapa de validação documental. A próxima e última etapa 
abrange um teste psicotécnico composto por 10 questões de múltipla escolha. As notas dos candidatos estão descritas na 
tabela a seguir: 
 

Número de candidatos 3 3 1 2 1 

Nota no exame 5 6 7 8 9 
 

Segundo a comissão organizadora do processo, o candidato é aprovado se sua nota for maior que a mediana do número de 
acertos obtidos pelos dez candidatos. Com base nessas informações, quantos candidatos foram aprovados? 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
 

Questão 36  
Em estatística, o coeficiente de variação CV é usado para analisar a dispersão em termos relativos a seu valor médio quando 
duas ou mais séries de valores apresentam unidades de medida diferentes. Para uma determinada amostra observada, o 
cálculo do CV é feito através da fórmula:  
 

S
CV = 100

M
  .   

 

em que S e M são, respectivamente, o desvio-padrão e a média amostrais. Se os valores dessa amostra forem multiplicados 
por 4, o valor do novo coeficiente de variação é dado por: 
A) CV 

B) √2CV 
C) 2CV 
D) 4CV 
 

Questão 37 
As medidas de tendência central e as medidas de dispersão são utilizadas na estatística descritiva para sumarizar um 
conjunto de dados. Sobre essas medidas, analise as afirmativas a seguir.  
I. A média aritmética simples não é afetada por valores discrepantes de uma amostra. 
II. A moda representa o valor mais frequente em um conjunto de dados. 
III. O desvio-padrão de uma amostra é sempre menor que a variância. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas.  
 

Questão 38 
Os irmãos Roberto e Ricardo estão brincando de lançar moedas honestas e anotar o resultado. Se Roberto lançar uma moeda 
duas vezes e Ricardo lançar uma única vez, qual a probabilidade de Roberto obter o mesmo número de coroas de Ricardo? 
(Considere que os lançamentos de moedas são eventos independentes.) 

A) 1/4 
B) 3/8 
C) 5/8 
D) 7/8 
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Questão 39 
Geralda realizou uma festa de aniversário e ganhou de Paula nove anéis, sendo quatro de titânio e cinco de paládio. Gilberto 
decidiu dar o mesmo presente; porém, foram onze anéis, sendo oito de titânio e três de paládio. Geralda guarda todos esses 
anéis em um único recipiente, exclusivo para eles. Ao se arrumar para um determinado evento, Geralda escolheu, 
aleatoriamente, um anel do recipiente e verificou que é de titânio. Qual a probabilidade de que esse anel de titânio seja um 
dos anéis dados por Paula? 
A) 1/3 
B) 2/7  
C) 4/7 
D) 5/8 
 

Questão 40 
Em março, Marina investiu o valor de R$ 800,00 em uma aplicação sujeita ao regime de juros simples. Considerando que em 
agosto do mesmo ano ela resgatou um valor de R$ 850,00, qual a taxa de juros mensal do investimento? 
A) 0,0125% 
B) 1,25% 
C) 2,5% 
D) 12,5% 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

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

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles 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 pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




