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Professor:

P15 Matemática
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma
delas constitui a resposta correta em relação ao
enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante
da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno
de prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

6 de outubro

30 questões

15 às 18h

3h de duração*

Secretaria Municipal de Educação

Processo Seletivo

Boa
Prova!

.
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Legislação e
Conhecimentos Gerais
sobre Educação

10 questões

1. De acordo com o artigo 3o da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

3. De acordo com o artigo 9o da Resolução no 4, de
13 de julho de 2010 que define Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica, a escola de
qualidade social adota como centralidade o estudante
e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos
seguintes requisitos:
1. revisão das referências conceituais quanto
aos diferentes espaços e tempos educativos,
abrangendo espaços sociais na escola e fora
dela.
2. consideração sobre a inclusão, a valorização
das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e
respeitando as várias manifestações de cada
comunidade.
3. foco no projeto político-pedagógico, no gosto
pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes.
4. inter-relação entre organização do currículo,
do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a
atuação do docente em distintas escolas.

1. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber.
2. igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola.
3. pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
4. consideração com a diversidade étnico-racial.
5. garantia de padrão de qualidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

2. De acordo com o artigo 5o da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o acesso à educação básica obrigatória
é direito público subjetivo, podendo:

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

a. SQUARE os setores ligados à proteção da infância acionarem o Secretário da Educação que irá exigi-lo.
b. SQUARE os setores ligados à proteção da infância acionarem o Ministério Público que irá exigi-lo do
poder municipal, estadual ou nacional.
c. Check-square qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade
de classe ou outra legalmente constituída e,
ainda, o Ministério Público, acionar o poder
público para exigi-lo.
d. SQUARE o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a entidade sindical e a associação de especialistas em
educação acionar o poder público para exigi-lo.
e. SQUARE qualquer cidadão, associação comunitária acionar o Conselho Tutelar que ordenará ao poder
público que atenda ao solicitado.
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4. No documento Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica - Política Nacional de
Educação: pelo direito das crianças de zero a seis anos,
está estabelecido que:
a. SQUARE as instituições de Educação Infantil ofereçam,
no mínimo, 3 horas diárias de atendimento
educacional, ampliando progressivamente para
tempo integral, considerando a demanda real e
as características da comunidade atendida nos
seus aspectos socioeconômicos e culturais.
b. Check-square as instituições de Educação Infantil ofereçam,
no mínimo, 4 horas diárias de atendimento
educacional, ampliando progressivamente para
tempo integral, considerando a demanda real e
as características da comunidade atendida nos
seus aspectos socioeconômicos e culturais.
c. SQUARE as instituições de Educação Infantil ofereçam,
no mínimo, 6 horas diárias de atendimento
educacional, ampliando progressivamente para
tempo integral, considerando a demanda real e
as características da comunidade atendida nos
seus aspectos socioeconômicos e culturais.
d. SQUARE as instituições de Educação Infantil ofereçam,
no mínimo, 4 horas diárias de atendimento
educacional, ampliando progressivamente
para tempo integral, considerando a demanda
real, independentemente das características
da comunidade atendida nos seus aspectos
socioeconômicos e culturais.
e. SQUARE as instituições de Educação Infantil ofereçam,
no mínimo, 6 horas diárias de atendimento
educacional, ampliando progressivamente para
tempo integral, considerando a demanda real,
independente das características da comunidade atendida nos seus aspectos socioeconômicos e culturais.
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5. É preciso assegurar às crianças o direito de não
vivenciarem nenhuma forma de constrangimento
que as menorize por conta das suas identidades, seus
modos de expressão através do corpo, gestos e movimentos; traços, cores e sonoridades; oralidades e grafias.
Propostas e experiências pedagógicas da Rede Municipal de Ensino
de São José - Santa Catarina / Setor de Educação Infantil (org.). – São
José: PMSJ, 2018p.14.

Considerando que essa máxima se estende para toda a
infância e adolescência, assinale a alternativa correta.
a. Check-square As crianças e os adolescentes devem ter garantia de poder viver infância e adolescência como
períodos peculiares de seus desenvolvimentos
mediadas pela proteção, promoção e garantia
dos seus direitos em interação com suas vidas
privadas.
b. SQUARE No espaço educativo garantimos e promovemos direitos das crianças e dos adolescentes,
proporcionamos que vivam as peculiaridades
de seus desenvolvimento, sem relação com a
vida privada.
c. SQUARE A educação para todos é um princípio educativo; no entanto, sabemos que certa etnias
aprendem menos e por isso devem ser mais
bem acolhidas.
d. SQUARE Se num grupo de crianças algumas se destacam por melhor desempenho é para elas que
a atenção profissional deve se voltar, pois a
meritocracia é princípio fundante da Proposta
Curricular de São José.
e. SQUARE É aceitável que certas crianças sejam rejeitadas
por outras crianças (nunca por adultos). Faz
parte da convivência em grupo, assim não convém intervir.
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6. A Resolução CNE/CP no 2, de 22/12/2017 – Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) no seu artigo 3o,
define competências como:
a. SQUARE a mobilização de conhecimentos que são conceitos e procedimentos que elaboram a cognição para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
mundo social.
b. SQUARE o uso de habilidades socioemocionais, atitudes
e valores, para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
c. SQUARE a mobilização de práticas cognitivas e socioemocionais que produzem atitudes e valores
de bem comum e solidariedade ao próximo,
levando ao pleno exercício da cidadania.
d. Check-square a mobilização de conhecimentos (conceitos
e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores,
para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
mundo do trabalho.
e. SQUARE a mobilização de conhecimentos (práticos,
cognitivos, socioemocionais), habilidades
(conceitos e procedimento), atitudes e valores,
para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
mundo do trabalho.

7. “Está explicitado no ECA, em seu artigo 3o, que: A
criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade. “
in Propostas e experiências pedagógicas da Rede Municipal de
Ensino de São José - Santa Catarina / Setor de Educação Infantil
(org.). – São José: PMSJ, 2018p.22).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

) Os direitos das crianças e dos adolescentes
deverão ser assegurados com prioridade
absoluta, em detrimento a qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
) É dever de todos os profissionais da educação
zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes nas unidades educativas, independentemente de ser seu aluno ou não.
) Quando uma criança está sendo ríspida
com outra, é dever do profissional intervir,
mediando para fomentar relações respeitosas
no ambiente educativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V
V•V•F
V•F•V
F•V•V
F•F•V
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8. O brincar envolve o corpo e a linguagem da criança,
que elabora o mundo vivido e expressa-se, através da
imaginação e do faz de conta, os sentidos que atribui
aos códigos sociais partilhados pela cultura. Através
do brincar, passamos, nós adultos, a perceber como as
crianças constroem suas culturas e se “autorregulam”
como grupo social”.

9. A Resolução CNE/CP no 2, de 22/12/2017 – Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), no seu artigo 5o
diz que “A BNCC é referência nacional para os sistemas
de ensino e para as instituições ou redes escolares
públicas e privadas da Educação Básica, dos sistemas
federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos.”

Propostas e experiências pedagógicas da Rede Municipal de Ensino
de São José - Santa Catarina / Setor de Educação Infantil (org.). – São
José: PMSJ, 2018 p.29.

Isso significa que:

Entendendo que no Brasil toda a pessoa até 12 anos
incompletos é considerada criança, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE O brincar pode acontecer em unidades educativas, mas não em sala de aula, como ação organizada pelo docente, objetivando a aprendizagem de conceitos, exceto na educação infantil.
b. SQUARE O brincar inerente às crianças, não pode se constituir como estratégia metodológica, pois assim
o professor perde a autoridade em sala de aula.
c. Check-square O brincar deve compor as ações pedagógicas,
em especial na Educação Infantil e em boa
parte do Ensino Fundamental.
d. SQUARE O brincar é um recurso a ser utilizado em sala
de aula para ajudar o docente a manter o controle da turma, assim quem acaba a tarefa primeiro pode brincar quieto em seu lugar, até os
outros terminarem.
e. SQUARE Para ensinar brincando, são necessários materiais didáticos que as unidades educativas costumam não ter, por isso este recurso é pouco
usado no Ensino Fundamental.

a. SQUARE Os municípios podem mesclar atendendo parte
das referências da BNCC.
b. Check-square Todas as unidades educativas formais do Brasil
devem desenvolver o prescrito na BNCC.
c. SQUARE É uma referência; assim, o que está prescrito
pode ser atendido ou não, a depender de cada
unidade educativa.
d. SQUARE Cada Município tem autonomia para não atender o que nela está prescrito.
e. SQUARE Os municípios que fizeram adesão à BNCC
durante sua produção têm que atender ao que
nela está prescrito.

10. Mudanças tecnológicas e comunicacionais têm
exigido que a escola promova a educação científica e
tecnológica para análise crítica da informação.
São ações pedagógicas que auxiliam neste processo:
1. promover conhecimento que permita às
crianças e aos adolescentes o uso responsável
das redes sociais.
2. incorporar apenas o uso instrumental de
novas tecnologias em ambiente educativo.
3. problematizar informação, oferecendo base
cientifica, filosófica e artística para apropriação conceitual.
4. incorporar diversidade textual, incluindo as
diversas mídias para análise crítica.
a.
b.
c.
d.
e.
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SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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20 questões

14. Analise as afirmativas abaixo sobre a metodologia
de ensino da Matemática:

11. Um estudante recebeu como tarefa 48 questões,
entre questões de Matemática e Português. Após
resolver um terço das questões de Matemática e um
quinto das questões de Português, o número de questões remanescentes de cada disciplina é igual.

1. Ao ensinar Matemática Financeira, o professor
deve se restringir a ensinar os cálculos para
calcular juros simples e juros compostos.
2. O professor deve procurar introduzir temas
transversais em suas aulas.
3. Recursos da informática não devem ser utilizados pois desestimulam a maior parte dos
estudantes.

Conhecimentos Específicos

Portanto, o número de questões de Português que
este estudante recebeu como tarefa é igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

36.
30.
27.
24.
18.

12. Um professor faz uma avaliação oral com um
estudante. A cada questão respondida corretamente
o aluno soma 1 ponto e a cada questão respondida
erroneamente o aluno perde 0,5 pontos. De um total
de 40 questões, o aluno termina com 22 pontos.
Portanto, o número de questões respondidas erroneamente pelo aluno é igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

6.
8.
10.
12.
14.

13. Um colégio compra lápis e canetas para seus alunos. O preço de uma caneta é 20% superior ao preço
de um lápis.
Se cada lápis custou R$ 2,5, o custo total da compra foi
de R$ 1572,5, e foram comprados 173 lápis.
Então, o número de canetas compradas é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Maior que 390.
Maior que 360 e menor que 390.
Maior que 330 e menor que 360.
Maior que 300 e menor que 330.
Menor que 300.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. O uso de jogos é um componente importante no
ensino-aprendizagem de Matemática. Um professor
propõe a seus alunos um jogo no qual sua turma deve
ser separada em 5 equipes com 6 alunos cada. Porém,
ao efetuar essa divisão sobram dois alunos sem equipe.
Portanto, o número alunos nesta turma é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

48.
42.
36.
32.
28.

16. Um professor propõe como desafio a seus alunos
que encontrem o número que somado a sua metade,
mais três quartos dele próprio, seja igual a 92.
Este número é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Menor que 40.
Maior que 40 e menor que 41.
Maior que 41 e menor que 42.
Maior que 42 e menor que 43.
Maior que 43.
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17. Analise as afirmativas abaixo:
1. Para desempenhar seu papel de mediador
entre o conhecimento matemático e o aluno, o
professor precisa ter um sólido conhecimento
dos conceitos e procedimentos da Matemática.
2. A Matemática é uma ciência que trata de verdades infalíveis e imutáveis, e não esta aberta
à incorporação de novos conhecimentos.
3. As necessidades cotidianas fazem com que os
alunos desenvolvam capacidades de natureza
prática para lidar com a atividade matemática,
o que lhes permite reconhecer problemas,
buscar e selecionar informações, tomar decisões. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta
melhor resultado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Em um colégio a cantina vende pacotes com 4
unidades de bolacha doce e pacotes com 10 unidades de bolacha salgada, não sendo permitido venda
avulsa de bolachas. Um certo dia o número de bolachas doces e salgadas vendidas é igual.
Logo, nesse dia, o número mínimo de bolachas que foi
vendido é igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

10.
20.
24.
30.
40.
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19. Em um jogo com 100 alunos, a cada 2 minutos 3
alunos são retirados do jogo.
A partir do instante inicial do jogo, em quanto tempo
sobraram 52 alunos no jogo?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

12 minutos
16 minutos
24 minutos
32 minutos
36 minutos

20. Uma pessoa tem uma certa quantia guardada no
banco. Se ela resgatar a sexta parte do valor guardado
obterá R$ 220 a menos do que se resgatar a quarta
parte do valor guardado.
Portanto, o valor que esta pessoa tem guardado no
banco, em reais, é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Menor que 2550.
Maior que 2550 e menor que 2600.
Maior que 2600 e menor que 2650.
Maior que 2650 e menor que 2700.
Maior que 2700.

21. Em um colégio a razão entre o número de professores e o número de alunos é 21:41.
Se neste colégio o número de alunos excede o
número de professores em 120, então o número de
alunos no colégio é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Menor que 100.
Maior que 100 e menor que 125.
Maior que 125 e menor que 150.
Maior que 150 e menor que 175.
Maior que 175.
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22. Um colégio possui uma quadra de atividades em
formato de um quadrado e com 324 m2 de área. Para
aplicação de um jogo, um professor decide dividir a
quadra em quatro quadrados, todos de mesma área.

25. Um professor avalia seus alunos a partir do
desempenho em três testes, o primeiro com peso 3, o
segundo com peso 2 e o último com peso 4.

Portanto, o lado de cada um dos quadrados em que a
quadra foi subdividida mede:

Se um estudante obtém notas 4, 8 e 7 no primeiro,
segundo e terceiro testes, respectivamente, então sua
média final é:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

6 m.
9 m.
10 m.
12 m.
15 m.

23. A torneira A enche um tanque em 4 horas. A torneira B enche o mesmo tanque em 3 horas.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

26. Analise as afirmativas abaixo:
1. Não é possível trabalhar temas transversais
em aulas de Matemática.
2. O lúdico não desempenha papel relevante no
ensino da Matemática.
3. Um dos motivos para a introdução de jogos
nas aulas de Matemática é a possibilidade de
o jogo diminuir bloqueios apresentados por
alunos que temem a Matemática e sentem-se
incapacitados para aprendê-la.

Logo, as torneiras A e B juntas enchem o mesmo tanque em quanto tempo?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 7.
Maior que 6,75 e menor que 7.
Maior que 6,5 e menor que 6,75.
Maior que 6,25 e menor que 6,5.
Menor que 6,25.

Menos do que 1h40min.
Mais do que 1h40min e menos que 1h42min.
Mais do que 1h42min e menos que 1h44min.
Mais do que 1h44min e menos que 1h46min.
Mais do que 1h46min.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
24. Um professor aplica uma prova a seus alunos. O
primeiro estudante a terminar leva 1 hora e 20 minutos para completar o exame. O último estudante a
completar o exame é 25% mais lento.
Quanto tempo levou o último estudante para completar o exame?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

1 hora e 30 minutos
1 hora e 35 minutos
1 hora e 40 minutos
1 hora e 45 minutos
1 hora e 50 minutos

a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. Um prêmio em dinheiro foi dividido entre três
pessoas, de maneira proporcional às suas idades.
As pessoas têm 50, 70 e 80 anos.
Se as duas pessoas mais novas receberam juntas
R$ 4200,00 então a pessoa mais velha recebeu:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Menos do que R$ 2500.
Mais do que R$ 2500 e menos que R$ 2750.
Mais do que R$ 2750 e menos que R$ 3000.
Mais do que R$ 3000 e menos que R$ 3250.
Mais do que R$ 3250.
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28. Em um colégio, 52% dos estudantes são meninos.
Desses, 18% tem menos de 9 anos. Portanto, a porcentagem (do total de estudantes do colégio) de estudantes meninos com menos de 9 anos é:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Menor que 10%.
Maior que 10% e menor que 11%.
Maior que 11% e menor que 12%.
Maior que 12% e menor que 13%.
Maior que 13%.

29. Analise as afirmativas abaixo, segundo os Parametros Curriculares Nacionais:
1. Tornar o saber matemático acumulado um
saber escolar, passível de ser ensinado/
aprendido, exige que esse conhecimento seja
transformado, pois a obra e o pensamento do
matemático teórico geralmente são difíceis de
ser comunicados diretamente aos alunos. Essa
consideração implica rever a ideia, que persiste na escola, de ver nos objetos de ensino
cópias fiéis dos objetos da ciência.
2. O processo de transformação do saber científico em saber escolar não passa apenas por
mudanças de natureza epistemológica, mas
é marcado significativamente por condições
de ordem social e cultural que resultam na
elaboração de saberes intermediários, como
aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras.
3. As necessidades cotidianas fazem com que os
alunos desenvolvam capacidades de natureza
prática para lidar com a atividade matemática,
o que lhes permite reconhecer problemas,
buscar e selecionar informações, tomar decisões. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta
melhor resultado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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30. Uma pessoa aplicou o mesmo valor em três investimentos. Após um mês um investimento obteve lucro
de 40% e os outros dois, prejuízo de 15%.
O resultado final obtido (considerando as perdas e
ganhos de todas as aplicações), em relação ao montante inicialmenta aplicado é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Lucro maior que 11%.
Lucro maior que 8% e menor que 11%.
Lucro maior que 5% e menor que 8%.
Lucro maior que 2% e menor que 5%.
Lucro menor que 2%.

G R A D E D E R E S P O S TA S
2
3
4
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1

16
17
18
19

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

20

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30
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