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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 17 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 17 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

Edital 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 2 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 3 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 4 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 5 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 6 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 7 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 8 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 9 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA



Página 10 de 17
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO — EDITAL 096/2019 - IFMT

ÁREA: MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

O resultado da integral indefinida ∫3 e5x cos (x)dx é:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 22 

O valor de m0 em     para o qual a solução x(t) do problema de valor inicial x" + 2x' - 3x = 0, x(0) = 0, x'(0) =m0, 
satisfaz x(1) =     , é:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 23 
Dada a função real                           , o                      é dado por:

(A) 0
(B) 8
(C) - 8
(D) 12
(E) - 

 QUESTÃO 24 

O número de soluções pertencentes ao conjunto       , ou seja, inteiras não-negativas, da equação abaixo é: 

x + y + z + w + t = 17

(A) 4.080
(B) 5.985
(C) 7.980
(D) 6.528
(E) 8.160
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 QUESTÃO 25 

O resultado da integral definida                                     é:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 26 

O resultado da integral indefinida ∫ sen4 (x) cos4  (x) dx é:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 27 

Numa progressão geométrica de razão q, sabe-se que:

I - A soma dos logaritmos naturais dos três primeiros termos é igual a 36;

II - O produto do logaritmo natural do primeiro termo com o logaritmo natural da razão é 27.

Se                é um número inteiro, então o termo            , vale:

 

(A) e6.063

(B) e6.060

(C) e6.066

(D) e6.062

(E) e6.065

 QUESTÃO 28 

Considere que x = x0 e y = y0 seja a solução do sistema de equações lineares:

Nesse caso, se x0 e y0 são os dois primeiros termos de uma progressão geométrica crescente, então, o 
terceiro termo dessa progressão será igual a:

(A) e6

(B) e3

(C) e‐3

(D) e2

(E) e4
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 QUESTÃO 29 

Sejam                 um conjunto de números reais,         is,       uma função real cujo domínio é X e      e        um 
ponto de acumulação do conjunto X. Negar que o número real      é limite de           quando x tende para      , 
equivale a dizer que:

Pode-se concluir que:

(A) I, II e III são falsas.
(B) II, III e IV são verdadeiras.
(C) I, III e IV são falsas.
(D) Apenas as afirmações II e III são equivalentes e verdadeiras.
(E) Apenas as afirmações I e IV são equivalentes e verdadeiras.

 QUESTÃO 30 

Considere as seguintes definições acerca das cônicas A, B e C:

De acordo com as definições acima, é correto dizer que:

(A) A, B e C referem-se, respectivamente, as cônicas: parábola, hipérbole e elipse.
(B) A, C e B referem-se, respectivamente, as cônicas: parábola, hipérbole e elipse.
(C) C, B e A referem-se, respectivamente, as cônicas: parábola, hipérbole e elipse.
(D) B, C e A referem-se, respectivamente, as cônicas: parábola, hipérbole e elipse.
(E) C, A e B referem-se, respectivamente, as cônicas: parábola, hipérbole e elipse.
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 QUESTÃO 31 

Considere                          . O valor de S pode ser dado por:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 32 

Considere as asserções:

Acerca dessas asserções, assinale a afirmativa CORRETA:

(A) As afirmações II, III e IV são falsas.
(B) As afirmações I, II e III são falsas.
(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(D) A afirmação I é a única verdadeira.
(E) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

 QUESTÃO 33 

Sobre a transformação linear                                , dada por

É CORRETO dizer que:

(A) T é uma função injetiva, mas não sobrejetiva.
(B) T é uma função injetiva e sobrejetiva.
(C) T é uma função sobrejetiva, mas não injetiva.
(D) T não é uma função.
(E) Não é possível afirmar nada sobre a injetividade de T.
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 QUESTÃO 34 

Considere um espaço vetorial      sobre                                             .
Dado o conjunto                 de      , consideremos o conjunto de todas as combinações lineares de vetores 
de    :

Nessas condições, julgue as seguintes asserções:

Acerca dessas asserções, assinale a afirmativa CORRETA:

(A) As afirmações II e IV são verdadeiras.
(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(C) As afirmações I, II e III são falsas.
(D) As afirmações I, III e IV são verdadeiras.
(E) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 QUESTÃO 35 

Sobre as transformações lineares, considere:     e      dois espaços vetoriais sobre                                             e 
uma transformação linear                      . Analise as seguintes asserções:

Acerca dessas asserções, assinale a afirmativa CORRETA:

(A) As afirmações I, III e V são verdadeiras.
(B) Apenas a afirmação IV é falsa.
(C) As afirmações II, III e V são falsas.
(D) Apenas a afirmação V é falsa.
(E) Todas as afirmações são verdadeiras.  

 QUESTÃO 36 

As equações dos lados de um quadrilátero são:                                                                                                        

e                                    . É correto afirmar que o quadrilátero é um paralelogramo com vértices:

(A) A(4,6), B(9,1), C(‐4,3), D(1,‐2)

(B) A(6,‐7), B(9,1), C(14,‐4), D(1,‐2)

(C) A(4,6), B(9,1), C(17,4), D(12,9)

(D) A(4,6), B(9,1), C(12,9), D(1,‐2)

(E) A(4,6), B(6,‐7), C(‐4,3), D(1,‐2)
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 QUESTÃO 37 

A equação da circunferência      cujo centro se encontra sobre a reta dada por                                          e passa 
pelos pontos A(6,2) e B(8,0) é:

(A) 

(B)

(C)

(D)

(E)

 QUESTÃO 38 

Considere M uma matriz quadrada de ordem 4, cujos elementos são números reais. Se                      ,  ou 
seja,

Pode-se afirmar que o resultado da equação é:

(A) x = 0, x = 1, x = 3

(B) x = 1, x = 3, x = 5

(C) x = 3, x = 5, x = 7

(D) x = 5, x = 7, x = 9

(E) x = 6, x = 1, x = 0

 QUESTÃO 39 

Sejam                         funções deriváveis no intervalo I. Então a fórmula da integração por partes, envolvendo 
as funções                         , pode ser escrita como:

(A) 

(B)

(C) 

(D)

(E) 

 QUESTÃO 40 

O resultado da integral indefinida                         é:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Questão Alternativa
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

39


