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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA II – 

MATEMÁTICA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 10 15 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente retrógrada, 6 

apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social capitalista, 8 

o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios primitivos do 9 

capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo contrário, pregam 10 

que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado emprego fordista — 11 

formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à produtividade — está agonizante, 12 

as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, o trabalho como meio de acesso à 13 

renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por políticas econômicas orientadas ao pleno 14 

emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas passa a depender da postura pessoal de cada 15 

um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos em buscar oportunidades de negócios no 16 

mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do desemprego. Assim, o que era uma questão 17 

social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem alusão 

a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e "Assim" 

(L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno emprego" 

(L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: “Existem 

duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda não 

é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 15 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma instrução 

possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um ciclo 
de instrução sendo executado de forma em fila. 
Ou seja, é uma técnica de ajudar o processador 
a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 

 

(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 

(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 

(C) Entrada – Entrada – Entrada. 

(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 

 

14) É um tipo de memória que permite uma única 

programação, geralmente, feita pela fábrica. É 

irreversível. 

 

O tipo de memória descrito é: 

 

(A) EPROM 

(B) EEPROM 

(C) Memória FLASH. 

(D) PROM. 

 

15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 

I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre o 

botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 

 

(A) Apenas o item I é falso.  

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Existe mais de um item falso. 
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QUESTÕES CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – 

16 a 25 

 

16) O papel da escola na Tendência  Tradicional 

consiste em: 

 

(A) Ordenar as necessidades individuais do meio 

social. Experiências que devem satisfazer os 

interesses do aluno e as exigências sociais 

(B) Formação de atitudes. Preocupações com 

problemas psicológicos. Clima favorável à 

mudança do indivíduo.  

(C) Modelar o comportamento humano, através de 

técnicas específicas, tal indivíduo que se integra 

na máquina social. 

(D) Na preparação intelectual e moral dos alunos, 

compromisso com a cultura, os menos capazes 

devem lutar para superar suas dificuldades e 

conquistar seu lugar junto aos mais capazes. 

 

17) Observe as características a seguir. 

 

I - O esforço do professor é praticamente dobrado 

para facilitar a aprendizagem do aluno. 

II -  Boa relação entre professor e aluno. 

III - O professor é um especialista em relações 

humanas, toda a intervenção é ameaçadora. 

IV - A motivação resulta do desejo de adequação 

pessoal da auto-realização, aprender, 

portanto, é modificar suas próprias percepções, 

daí se aprende o que estiver significamente 

relacionados. 

 

Os itens I,II, III e IV caracterizam a Tendência: 

 

(A) Liberal renovada não-diretiva 

(B) Liberal renovada progressivista 

(C) Liberal tradicional 

(D) Liberal Tecnicista 

 

 

18) Analise os itens. 

 

I -   “processo contínuo que se preocupa com o 

“para onde ir” e “quais as maneiras adequadas 

para chegar lá”, tendo em vista a situação 

presente e possibilidades futuras, para que o 

desenvolvimento da educação atenda tanto as 

necessidades do desenvolvimento da 

sociedade, quanto as do indivíduo”. 

II -  “processo de abordagem racional e científica 

dos problemas da educação, incluindo definição 

de prioridades e levando em conta a relação 

entre os diversos níveis do contexto 

educacional”. 

III – “constitui a abordagem racional e científica dos 

problemas da educação, envolvendo o 

aprimoramento gradual de conceitos e meios 

de análise, visando estudar a eficiência e a 

produtividade do sistema educacional, em seus 

múltiplos aspectos”. 

 

Os itens I, II e III referem-se: 

 

(A) Ao planejamento de ensino 

(B) Ao planejamento curricular 

(C) Ao planejamento educacional 

(D) Ao projeto político pedagógico 

 

19) Tipo de aula em que o professor tenta quebrar 

a postura passiva dos seus alunos, por meio da 

introdução de questionamentos a serem 

respondidos pelos alunos, dinamizando a 

atividade em sala de aula. 

  

(A) Aula expositiva clássica 

(B) Aula dialogada  

(C) Aula de demonstração 

(D) Aula prática 

 

20) Sobre avaliação da aprendizagem é 

INCORRETO. 

 

(A) A avaliação tem a função de propiciar a 

autocompreensão do nível e das condições em 

que se encontram tanto o educando quanto o 

educador. 

(B) Avaliação só faz sentido se for utilizada com a 

finalidade de saber mais sobre o aluno e de 

colher elementos para que a educação escolar 

aconteça de forma próxima da realidade e 

dentro de um contexto. 

(C) A avaliação como prática de investigação pode 

ser uma alternativa às propostas excludentes 

por buscar uma ação coerente com a 

concepção de conhecimento como processo 

dinâmico, dialógico, fronteiriço, constituídos 

nos marcos das múltiplas tensões sociais. 

(D) O processo avaliativo deve estar centrado no 

entendimento imediato pelo aluno das noções 

em estudo, ou no entendimento de todos em 

tempos equivalentes. Todos os aprendizes 

estão sempre evoluindo, nos mesmos ritmos e 

caminhos únicos. 
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21) Currículo é considerado como um campo de 

conhecimento pedagógico no qual se destacam 

as experiências escolares em torno do 

conhecimento, levando sempre em 

consideração a especificidade da escola, em 

meio a relações sociais e a sua contribuição 

para a construção das identidades dos 

estudantes. Assim, associa-se o currículo ao 

conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas 

(MOREIRA e CANDAU, 1996). É INCORRETO 

sobre currículo. 

 

(A) O currículo oculto envolve, dominantemente, 

atitudes e valores transmitidos, 

subliminarmente, pelas relações sociais e pelas 

rotinas do cotidiano escolar. 

(B) É fundamental o papel do educador no 

processo curricular, o que implica a 

necessidade de discussões e reflexões sobre o 

currículo, seja aquele formalmente planejado e 

explicitado ou não. 

(C) As reflexões e discussões 

sobre currículo podem deixar de recorrer aos 

documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, as diversas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Propostas Curriculares Estaduais e Municipais. 

(D) Os estudos sobre o currículo não podem deixar 

de considerar a influência de diferentes – ou 

divergentes – paradigmas teóricos, originários 

de contextos sociais diversos, sobre a 

constituição do campo do currículo no Brasil.  

 

22) Julgue os itens Colocando V para verdadeiro e 

F para falso. 

 

( ) Um projeto é um esforço temporário 

empreendido cujo objetivo é criar um novo 

produto, serviço ou processo. 

(  ) O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um 

instrumento que reflete a proposta educacional 

da escola. 

(  )  É através do Projeto Político Pedagógico que a 

comunidade escolar pode desenvolver um 

trabalho coletivo, cujas responsabilidades 

pessoais e coletivas são assumidas para 

execução dos objetivos estabelecidos. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

(A) V – V – V 

(B) F – F – V 

(C) V – F – F 

(D) F – V – V  

23) Observe a caracterização dos conteúdos  

conforme os dados do quadro abaixo: 

CONTEÚDOS 

 

Geradores são 

extraídos da 

prática, da 

vida dos 

educandos. 

Caráter 

político. 

 

Matérias são 

colocadas à 

disposição dos 

alunos, mas 

não são 

cobradas. Vai 

do interesse de 

cada um. 

São os 

conteúdos 

culturais 

universais 

que se 

constituíram 

em domínios 

de 

conheciment

o 

relativament

e 

autônomos, 

não basta 

que eles 

sejam 

apenas 

ensinados, é 

preciso que 

se liguem de 

forma 

indissociável. 

A__________

_______ 

 

B___________

_______ 

C_________

_______ 

 

Os termos que devem ser colocados nas lacunas A, 

B e C, respectivamente, conforme a caracterização 

dos conteúdos de acordo com as tendências são: 

(A) Libertária; Libertadora; Tradicional 

(B) Libertadora; Libertária; Crítico Social dos 

Conteúdos 

(C) Libertária; Renovada; Tradicional 

(D) Renovada; Libertária; Crítico Social dos 

Conteúdos 
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24) Observe o quadro abaixo. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO EM AULA 

1__________

_______ 

 

2___________

_______ 

3__________

______ 

Consiste na 

explanação e 

discussão do 

tema, 

seguidas da 

entrega do 

relatório 

escrito. Cabe 

ao professor 

fazer 

comentários 

sobre cada 

apresentação, 

bem como 

realizar uma 

síntese 

integradora, 

no final.   

Fomenta o 

desenvolvimen

to da 

curiosidade, do 

pensamento 

analítico e 

reflexivo. 

Pressupõe 

preparação, 

acompanhame

nto sistemático 

por parte do 

professor e 

publicização 

dos resultados. 

 

É preciso que 

o tema em 

análise seja 

conhecido 

por todos, 

sobretudo 

pelo 

professor . A 

este cabe 

preparar a 

atividade 

com 

antecedência

, indicando 

fontes para 

busca de 

informações. 

 

As lacunas 1, 2 e 3 devem fazem referência e devem 

ser preenchidas, respectivamente, por: 

(A) Exposição oral; Debate; Seminário 

(B) Debate; Seminário; Estudo dirigido 

(C) Seminário; Pesquisa; Debate 

(D) Pesquisa; Debate; Exposição oral 

 

25)  Observe as concepções dos teóricos abaixo. 

TEÓRICO CONCEPÇÃO 

 

(PILETTI, 1991). 

Abrange o planejamento das 

experiências vividas pelos 

alunos em uma escola. 

 

(VASCONCELLOS, 

1995, p. 56). 

É o processo de tomada de 

decisões sobre a dinâmica 

da ação escolar. É previsão 

sistemática e ordenada de 

toda a vida escolar do aluno. 

Portanto, essa modalidade 

de planejar constitui um 

instrumento que orienta a 

ação educativa na escola, 

pois a preocupação é com a 

proposta geral das 

experiências de 

aprendizagem que a escola 

deve oferecer ao estudante, 

através dos diversos 

componentes curriculares  

 

 

( LUCKESI, 2006, 

p.112) 

é uma tarefa multidisciplinar 

que tem por objetivo a 

organização de um sistema 

de relações lógicas e 

psicológicas dentro de um 

ou vários campos de 

conhecimento, de tal modo 

que se favoreça ao máximo 

o processo ensino-

aprendizagem. É, dessa 

forma, a previsão de todas 

as atividades que o 

educando realiza sob a 

orientação da escola para 

atingir os fins da educação. 

 

 

As concepções dos teóricos acima expressam 

conceitos de: 

(A) Planejamento de ensino 

(B) Planejamento curricular 

(C) Planejamento de aula 

(D) Planejamento curso 
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QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

ÁREA – 26 a 40 

 

 

26) Marque a afirmação correta: 

 

(A) Entre dois racionais distintos, existe um único 

número irracional. 

(B) Entre dois números racionais distintos, existe 

apenas uma quantidade finita maior que 1, de 

números irracionais. 

(C) Existem dois números racionais distintos, entre 

os quais não existe nenhum número irracional. 

(D) Entre dois números racionais distintos, existem 

infinitos números irracionais. 

 

27) Dado o conjunto X= {{3}, } marque a 

alternativa correta: 

 

(A)   X 

(B) {3}  X 

(C) {}  X 

(D) {}  X 

 

28) A idade de Pedro hoje, em anos, é igual no dobro 

da soma das idades de seus dois filhos, Peter e 

Antonio. Antonio é três anos mais velho do que 

Peter. Daqui a dez anos de Antonio será a 

metade da idade que Pedro tem hoje a idade de 

Peter é ? 

 

(A) 10 

(B) 13 

(C) 46 

(D) 63 

 

29) Em uma sala de aula com 25 alunos e 20 alunos. 

60% desse total está com gripe. Se x% das 

meninas dessa sala esta com gripe. O menor 

valor possível para x é igual a: 

 

(A) 8 

(B) 15 

(C) 10 

(D) 6 

 

30) Para que a parábola da equação y= kx² + px +8 

tenha 2 e 4 como raízes, o valor de (k-p) será: 

 

(A) 7 

(B) – 7 

(C) – 6  

(D) 5 

  

 

 

Cálculos  
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31) Um cubo apresenta diagonal igual a √3
3

 cm, 

conforme indicado na figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O volume desse cubo será : 

(A) √3
9

 𝑐𝑚3 

(B) 27 𝑐𝑚3 

(C) 54 𝑐𝑚 3  

(D) 81 𝑐𝑚3 

 

32) Numa caixa são colocados 12 bolas pretas, 8 

bolas vermelhas e 10 bolas amarelas. Retirando-

se ao acaso uma bola dessa caixa. Determine a 

probabilidade de ela ser preta?  

 

(A) 40% 

(B) 45% 

(C) 30% 

(D) 35% 

 

33) São lançados dois dados e multiplicados os 

números de pontos obtidos em cada um deles. A 

quantidade de produtos distintos que se pode 

obter nesse processo é: 

 

(A) 36 

(B) 27 

(C) 30 

(D) 18 

 

34) Se enfileirarmos três dados iguais, obteremos 

um argumento dentre quantos possíveis? 

 

(A) 150 

(B) 200 

(C) 410 

(D) 216 

 

35) Observe os números relacionados a seguir: 

 

4 7 3 

9 6 8 

8 7 8 

 

A mediana e a moda são respectivamente: 
 

(A) 6 e 8 

(B) 7 e 8 

(C) 5 e 7 

(D) 6 e 7 

Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3√3cm  
a  
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36) Se 1 é raiz da equação 3x³ - 15x² - 3x + m = 0 

então as outras duas raízes são: 

 

(A) -1 e 5 

(B) -2 e 3 

(C) -1 e – 5 

(D) – 2 e -3  

 

37) O domínio da função f(x) = 
√𝑥−1
5

√𝑥2+9 
 em  é: 

 

(A) -3 < x < 3 

(B)  

(C) + 

(D) X   1 

 

38) Seja f(x) = 
1

𝑥 (𝑥+1)
  , para x ≠ -1 e x ≠ 0 o valor 

de f(1) + f(2) + f(3) +...+ f(48) será: 

 

(A) 
48

49
 

(B) 
49

50
 

(C) 
50

51
 

(D) Impossível de se calcular 

 

39) Marque a afirmação incorreta: 

 

(A) Se f(x) = 2cos3x, o período dessa função é p = 
2𝜋

3
 

(B) Se g(x) = 3sen2x, a imagem dessa função é 

Im(f) = [-3;3] 

(C) Se h(x) = 5cosx, o domínio dessa função será 

todos os reais 

(D) Senx +cosx pode ser igual a √9 

 

40) A raiz quadrada de x² é: 

 

(A) |x| 

(B) ± x 

(C) x  se x < 0 

(D) – x se X  0  

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




