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METROCAPITAL Soluções

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o texto acima, é correto afirmar
que os Estados Unidos:

“A mídia estatal da Síria relatou que a coalizão
de combate ao Estado Islâmico liderada pelos
Estados Unidos atacou posições militares
sírias no leste do país nesta quinta-feira, mas as
Forças Armadas norte-americanas negaram. O
Estado Islâmico perdeu a maior parte de seu
território na Síria no ano passado, mas manteve
controle de algumas áreas remotas no deserto e
tem atacado o Exército sírio e forças aliadas
nas últimas semanas. A coalizão também
retomou recentemente sua própria campanha
contra o grupo jihadista na Síria."Algumas de
nossas instalações militares entre Albu Kamal
e Humeima foram expostas durante a
madrugada de hoje a agressão executada por
jatos da coalizão dos Estados Unidos", disse a
agência de notícias estatal Sana, citando fonte
militar. Os ataques causaram apenas danos
materiais e ocorreram 24 horas depois de um
ataque do Estado Islâmico contra posições
militares sírias na mesma região, segundo a
agência. Uma autoridade militar dos EUA
negou ter qualquer conhecimento dos ataques.
"Nós não temos nenhum relatório operacional
de um ataque da coalizão liderada pelos
Estados Unidos contra alvos e forças próregime sírio", disse à Reuters o porta-voz do
Comando Central dos EUA, capitão Bill
Urban.”.
REUTERS.
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/mid
ia-estatal-siria-diz-que-eua-atacaramposicoes-militares-do-pais-washingtonnega,9f9838bd24367be6f9b4cb754e227226bf
ek84oi.html, 24/05/2018).

Instrutor de Artesanato

(A) Possuía a intenção de atacar posições
militares Sírias no leste do país por acreditar
serem estas aliadas ao Estado Islâmico.
(B) Assim como o Estado Islâmico passaram a
atacar posições militares Sírias em todo o país
por igualmente se oporem ao governo.
(C) lideram a coalização de combate ao Estado
Islâmico que retomou recentemente sua
própria companha contra o grupo jihadista na
Síria.
(D) causaram diversos danos as instalações
militares entre Albu Kamal e Humeima, de
ordem material e pessoal, com a morte de
diversos civis e militares.
(E) confirmou o ataque, mas afirmou que ele
apenas ocorreu por acreditar não serem forças
pró-regime sírio.
QUESTÃO 02
Segundo o texto é correto afirmar que:
(A) que a agência de notícias estatal Sana,
através de fontes militares, teve conhecimento
de ataques pela coalizão de combate ao Estado
Islâmico a posições militares Sírias no leste do
país.
(B) que os militares relataram que a
coalização, tentando evitar ataques que
estavam ocorrendo naquele momento pelo
Estado Islâmico naquela região contra
posições militares sírias, acabou acarretando
danos materiais as instalações militares
governamentais.
(C) que o Estado Islâmico ainda possui grande
parte do território Sírio, com controle absoluto
de grandes áreas, o que o leva a atacar
facilmente o exército Sírio e forças aliadas a
ele.
(D) que os Estados Unidos possuem relatório
operacional de um ataque da coalização
liderada por ele contra alvos e força pró-regime
sírio.
(E) que o Presidente do Estados Unidos negou
ter qualquer conhecimento dos ataques.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

De acordo com o texto, a agência Estatal da
Síria relatou:

Assinale a alternativa correta no tocante a
colocação da crase na frase: “Ofereci minha
atenção a esta moça enquanto estava a dançar
no salão, mas ela não quis, saindo as pressas a
beira de um colapso nervoso.”

(A) constantes abusos que as forças militares
sírias vêm sofrendo por ataques dos Estados
Unidos.
(B) que os ataques realizados pela coalização
liderada pelos Estados Unidos, ocorreram 24
horas depois de um ataque do Estado Islâmico
contra posições militares sírias na região.
(C) que a área afetada pelos ataques foi no
norte do país.

(A) à, à, as, a.
(B) a, à, as, à.
(C) a, a, as, à.
(D) a, a, às, à.
(E) à, à, às, à.

(D) que as instalações militares foram expostas
pela manhã e só sofreram ataques terrestres.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(E) que a fonte da agência estatal é anônima e
não possui ligações com os dados militares do
país.

QUESTÃO 04
Considere o parágrafo: “A mídia estatal da
Síria relatou que a coalizão de combate ao
Estado Islâmico liderada pelos Estados Unidos
atacou posições militares sírias no leste do país
nesta quinta-feira, mas as Forças Armadas
norte-americanas negaram” (linhas de 1/5).
Todos os termos abaixo poderiam substituir a
expressão negritada, exceto:

QUESTÃO 06
Maria foi ao shopping realizar uma compra na
semana promocional do estabelecimento,
comprou ao total 60 itens, sendo 15 calças
3
jeans e 5 do restante blusinhas das mais
variadas, sabendo-se que os demais itens são
acessórios, qual a fração que representa os
acessórios em relação ao total de itens?
(A)
(B)

1
5
2
5

(A) porém
(B) entretanto.

(C)

(C) todavia
(D) no entanto.
(E) além disso.

Instrutor de Artesanato

(D)
(E)

3
10
8
10
5
10
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

A torcida organizada do time Atléticos da
União possui 180 membros, sendo que 25%
não se encontram adimplentes com a
organização, estando impedidos de participar
de seus eventos e, cinco dos membros
encontram-se afastados por problemas de
ordem pessoal, razão pela qual foi decidido
que apenas 60% dos membros poderiam
comparecer aos jogos do time, para que outras
problemáticas fossem resolvidas dentro da
organização pelos demais. Assim, em relação
ao número total de membros, qual é o valor em
porcentagem dos membros que poderão
assistir aos jogos do time?

Um caminhoneiro precisa percorrer um
determinado percurso que possui identificação
do quilômetro através de uma placa o
apontando a cada 500 metros, partindo do
início da rodovia, ou seja, do km 0, após
percorrer 3,75km, percebeu que já havia
3
andando 8 de todo o percurso, por quantas
placas
precisará
então
passar
este
caminhoneiro até atingir seu objetivo final?

(A) 43,33%.

(D) 32

(B) 52,25%.

(E) 28

(A) 12
(B) 20
(C) 36

(C) 48,32%.
(D) 62,01%.

QUESTÃO 10

(E) 68,36%

Pâmela possui três irmãos, sendo um são
paulino, um palmeirense e um flamenguista.
Um de seus irmãos é negro, outro pardo e outro
branco. Desta forma, sabemos que: ou o são
paulino é negro ou o flamenguista é negro; ou
o são paulino é pardo ou palmeirense é branco;
ou flamenguista é branco ou o palmeirense é
branco; ou o palmeirense é pardo ou o
flamenguista é pardo. Portanto o são paulino, o
palmeirense
e
o
flamenguista
são,
respectivamente:

QUESTÃO 08
Lucas queria comprar um vídeo game de R$
2.500,00, mas não possuía o valor à vista para
adquiri-lo, ocasião em que o gerente da loja
ofereceu vender a ele em 8 vezes, com juros
mensais simples a 0,9%, o que não o ajudaria,
pois o valor final aumentaria muito, ocasião
em que Paulo, amigo de Lucas que com ele
estava, disse que venderia seu vídeo game
usado com juros simples três vezes menor que
o da loja, com taxa mensal de 0,8%, em 5
vezes. A diferença entre o preço da loja e do
vídeo game do amigo de Lucas é de?
(A) R$ 1.000,00

(A) negro, pardo e branco.
(B) branco, negro e pardo.
(C) branco, pardo e negro.
(D) pardo, negro e branco.
(E) negro, branco e pardo.

(B) R$ 1.200,00
(C) R$ 2.320,00
(D) R$ 2.000,00
(E) R$ 1.600,00

Instrutor de Artesanato
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 11
Conforme se verifica da Lei Orgânica do
Município de Cerquilho/SP, precisamente, em
seu artigo 3º, é certo informar que o

Município possui as seguintes atribuições:
(A) legislar de forma privativa sobre assuntos
de interesse local.
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QUESTÃO 13
No tocante aos danos causados pelas pessoas
jurídicas de direito público e privado,
prestadores de serviços públicos, é certo dizer
que:
(A) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, não
cabendo direito de regresso contra os
responsáveis nos casos de dolo ou culpa.

(B) criar, organizar e suprimir distritos, sem a
necessidade de ser observada a legislação
estadual.

(B) responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

(C) elaborar apenas plano plurianual, sendo de
competência do Estado a elaboração de
diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais.

(C) não responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
os quais responderão por si só por suas ações.

(D) disciplinar a utilização dos logradouros
públicos, sem interferência no trânsito e
tráfego.
(E) prestar sem cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população.

(D) responderão apenas pelos danos que os
agentes de pessoas jurídicas de direito público,
nessa qualidade, causarem a terceiros.
(E) responderão apenas pelos danos que os
agentes de pessoas jurídicas de direito privado,
prestadores de serviços públicos, nessa
qualidade, causarem a terceiros.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 12
A
fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do
Município e de todas as entidades da
administração, direta e indireta, quanto a
legalidade, legitimidade, economicidade,
finalidade,
motivação,
moralidade,
publicidade e interesse público, aplicação de
subvenções e renúncia de receitas, será
exercida:
(A) pelo poder judiciário.
(B) unicamente pelo poder executivo.
(C) pelo poder judiciário e pelo poder
executivo.
(D) pela Câmara Municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do
Executivo.
(E) pela Câmara Municipal e pelo Ministério
Público Federal.

Instrutor de Artesanato

Sobre a história da fundação do Município de
Cerquilho é correto afirmar que:
(A) apenas imigrantes espanhóis, sem a
contribuição de outros povos construíram
Cerquilho, razão pela qual passou a ter o citado
nome de origem de seus fundadores, que
significa em espanhol cercado, Cerquinho.
(B) o primeiro Prefeito de Cerquilho, Antônio
Souto, tomou posse em 3 de abril de 1959.
(C) Em 24 de dezembro de 1948, Cerquilho
que era apenas um distrito, assim eleito em
1914 com nome de Freguesia de São José de
Cerquilho, passou a ser elevado a categoria de
Município.
(D) Cerquilho tratava-se, inicialmente, de um
hotel cercado por grandes muros para o
repouso de tropeiros que passavam, rumo a
feira na capital.
(E) em 1948, um vagão de trem carregado com
5 toneladas de dinamite, destruiu a cidade o
que impossibilitou o seu progressivo sucesso,
sofrendo consequência até os dias atuais.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

Sobre os dados do Município de Cerquilho é
correto afirmar que:

Qual a diferença entre as técnicas utilizadas
para realização de tricô e crochê:

(A) em 2017 a população estimada era de
46.733, conforme fonte do IBGE de 1º de

(A) o tricô é feito com uma agulha especial
com gancho e que produz um trançado
semelhante ao da malha ou da renda. Os
trabalhos são feitos com qualquer tipo de fio ou
material. O crochê é feito com duas agulhas
para entrelaçar o fio de lã de forma organizada,
criando assim um tecido com textura e
elasticidade única desse trabalho.

julho de 2017.
(B) em 2010 a população estimada era de
30.000, conforme fonte do IBGE de 1º de julho
de 2017.
(C) a área de unidade territorial de Cerquilho
em 2016 por Km² era de 140.000, conforme
fonte do IBGE de 1º de julho de 2017.
(D) em 2017 a população estimada era de
69.480, conforme fonte do IBGE de 1º de julho
de 2017.
(E) em 2010 a população estimada era de
52.000, conforme fonte do IBGE de 1º de julho
de 2017.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICIOS
QUESTÃO 16
É certo afirmar que o bordado tipo ponto cruz
é feito:
(A) com movimento de entra e sai da agulha,
bem parecido com o movimento da agulha em
uma máquina de costura, sendo bordado ao
avesso do tecido.
(B) a partir de linhas e fitas.
(C) a partir de linhas retas e simétricas, o que
remete a desenhos geométricos, ele pode ser
feito com linha, o que faz um acabamento mais
simples, ou fita, que resulta em um trabalho de
alto relevo.
(D) a partir de pequenas cruzes com os pontos
bem fechados, resultando em um trabalho
muito delicado e com precisão nos detalhes.
(E) a partir de grandes cruzes com pontos bem
abertos, resultando em trabalho grosseiro e
com poucas precisões.

Instrutor de Artesanato

(B) o tricô é feito com uma agulha especial
com gancho e que produz um trançado
semelhante ao da malha ou da renda, mais
usado para peças de lã. O crochê é feito com
duas agulhas para entrelaçar o fio de lã de
forma organizada, criando assim um tecido
com textura e elasticidade única desse
trabalho, mais usado para peças de linha.
(C) o crochê é feito com uma agulha especial
com gancho e que produz um trançado
semelhante ao da malha ou da renda. Os
trabalhos são feitos com qualquer tipo de fio ou
material, mas são mais usados para peças de
linha, delicadas. O tricô é feito com duas
agulhas para entrelaçar o fio de lã de forma
organizada, criando assim um tecido com
textura e elasticidade única desse trabalho.
(D) O crochê é feito com uma agulha especial
sem gancho que produz um trançado
semelhante ao da malha ou da renda. Os
trabalhos são feitos com qualquer tipo de fio ou
material, mas são mais usados para peças de
linha, delicadas. O tricô é feito com duas
agulhas para entrelaçar o fio de lã de forma
organizada, criando assim um tecido com
textura e elasticidade única desse trabalho.
(E) O crochê é feito com uma agulha especial
com gancho que produz um trançado
semelhante ao da malha ou da renda. Os
trabalhos são feitos com qualquer tipo de fio ou
material, mas são mais usados para peças de
linha, delicadas. O tricô é feito com uma
agulha para entrelaçar o fio de lã de forma
organizada, criando assim um tecido com
textura e elasticidade única desse trabalho
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

Em se tratando de técnicas artesanais, é correto
afirmar que macramê trata-se:

Técnicas de artesanatos sustentáveis se
visualiza nos diversos objetos a seguir, exceto:

(A) de uma técnica de tecer fios que não utiliza
nenhum tipo de maquinaria ou ferramenta. É
uma forma de tecelagem manual, ou seja,
trabalhando com os dedos, os fios vão se
cruzando e ficam presos por nós, formando
cruzamentos geométricos, franjas e uma
infinidade de formas decorativas.

(A) em porta retratos de papéis que utilizam
jornais ou revistas.

(B) de uma técnica de tecer fios que utiliza-se
de maquinarias ou ferramentas. É uma forma
de tecelagem industrial, ou seja, trabalhando
com as máquinas, os fios vão se cruzando e
ficam presos por nós, formando cruzamentos
geométricos, franjas e uma infinidade de
formas decorativas.
(C) de uma técnica de tecer fios que pode ou
não se utilizar de algum tipo de maquinaria ou
ferramenta. É uma forma de tecelagem
manual, ou seja, trabalhando com os dedos e
ou maquinaria e ferramentas, os fios vão se
cruzando e ficam presos por nós, formando
cruzamentos geométricos, franjas e uma
infinidade de formas decorativas.
(D) de uma técnica de tecer fios que não utiliza
nenhum tipo de maquinaria ou ferramenta. É
uma forma de tecelagem manual, ou seja,
trabalhando com os dedos, os fios vão se
trançando, formando longas tranças que se
unem ao final.
(E) de uma técnica de tecer fios que não utiliza
nenhum tipo de maquinaria ou ferramenta. É
uma forma de tecelagem manual, ou seja,
trabalhando com os pés, os fios vão se
trançando, formando longas tranças que se
unem ao final.

(B) em porta-objetos de revistas velhas.
(C) em colares de jornais e revistas velhas.
(D) em colares de ouro e pedras preciosas.
(E) em vasos decorativos de garrafas pet.
QUESTÃO 20
E.V.A é uma placa emborrachada e muito
conhecida entre artesãos, que significa a
mistura de:
(A) Etil, Vinil e Acetato.
(B) Etil, Vinil e Anidro.
(C) Etil, Vinil e Aurotiomalato de sódio.
(D) Eteno, Vinil e Acetato.
(E) Eteno, Vinil e Anidro.
QUESTÃO 21
No tocante a tintura de tecidos, é correto
afirmar que:
I - Os produtos naturais devem ser usados em
texturas como musselina, lã, algodão e seda.
II -Os produtos químicos são melhores para as
seguintes texturas: lã, algodão, linho, seda,
nylon, rayon e rami.
III - Tecidos que não devem ser tingidos: fibras
metálicas, poliéster, spanderx ou os que
estiverem na etiqueta como “apenas lavagem a
seco”.
(A) Apenas a alternativa I está correta.
(B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
(C) Apenas as alternativas II e III estão
corretas.
(D) apenas a alternativa III está correta.
(E) todas as alternativas estão corretas.

Instrutor de Artesanato
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Da análise dos itens abaixo, para criar tinta
natural é correto afirmar que:

As bases de Origâmi foram estabelecidas em
1955 Yoshizawa, no seu primeiro livro,
Atarashi Origami Geijutsu, traduzido como
Nova Arte de dobradura de papel, no qual
utiliza seu sistema de linhas de pontos e flechas
para os diagramas. As bases regulares, em
geral, se conhecem com os seguintes nomes,
exceto:

I - Tudo o que for flor só deverá ser usado se
estiver na época da floração.
II - No caso do caule, das sementes e folhas,
podem ser usados logo depois que brotarem.
III - Todo o material que será usado deve ser
cortado em pedaços bem pequenos.
IV - Fervura do corante natural deve ser feita
em fogo baixo até começar a ferver, com a
água e o que foi escolhido durante 15 minutos.
Depois que começar a ferver deixe em fogo
alto até completar o tempo.

(A) dobradura preliminar.
(B) base bomba d’água.
(C) base cometa.
(D) base pássaro.
(E) base rato.

(A) Apenas I e IV estão corretas.
(B) Apenas II e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II e III estão corretas.
(D) Apenas a IV está correta.
(E) Todas estão corretas.
QUESTÃO 23

QUESTÃO 26
Em uma costura delicada, fina e sob medida,
os pontos manuais são necessários e essenciais
para a qualidade da peça de roupa. Assinale
abaixo alternativa correta quanto aos pontos
que auxiliam nas costuras permanentes:
I – alinhavo e costura diagonal.

A Decoupage é a arte de cobrir uma superfície
com:

II- ponto X e ponto atrás.

(A) recortes de jornal, revista e papel.

IV – ponto oculto e ponto X.

III – ponto oculto e ponto de caseado.

(B) caco de vidro, latinha e alumínio e bolinha
de godê.

(A) I e II estão corretas.

(C) conchas, missangas e areias decorativas.

(B) I, II e III estão corretas.

(D) metais em geral, porcelana e acrílicos.

(C) II e III estão corretas.

(E) flores e frutas sintéticas ou não.

(D) apenas a III está correta.
(E) todas estão corretas.

QUESTÃO 24
O Patchwork é um trabalho manual conhecido
por:
(A) desenvolver bordados.
(B) confeccionar casacos com lã.
(C) confeccionar tapetes com diversas linhas.
(D) confeccionar cestos de palhas.
(E) unir tecidos com uma infinidade de
formatos variados (retalhos).
Instrutor de Artesanato
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Sobre a alcinha de linha é correto afirmar que:

No tocante a técnica de bordado Luneville,
analise as itens abaixo e assinala a alternativa
correta:

(A) é um acabamento ﬁno para abotoamentos
com gancho e/ou botão. Ao ser usada com
gancho faça com que ela ﬁque quase rente ao
tecido, para evitar que o mesmo abra.
(B) usado para ﬁnalizar bordas, fazer
acabamentos e como ponto decorativo. Pode
ser feito de cima para baixo ou de baixo para
cima.
(C) pode ser feita como uma variação mais
prática do ponto oculto. A agulha e a linha
devem pegar um ponto curto com poucos ﬁos
do tecido, e trabalhar na diagonal da barra, do
avesso.
(D) é usado para fazer barras à mão com linha
simples. Trabalha-se da direita para a
esquerda.
(E) Usada para ﬁrmar duas ou mais camadas
de tecido e interface juntas, ela evita que as
partes se desloquem.
QUESTÃO 28

( ) é uma técnica que veio da alta-costura
francesa, onde é possível aplicar miudezas com
pedrarias e pérolas à peça.
( ) ela é aplicada com a ajuda de um bastidor e
uma agulha especial.
( ) é uma técnica usada principalmente em
peças para festa.
( ) conhecida ainda pelos nomes Tambour
Embroidery ou Crochet de Lunéville, este
modo de bordar surgiu no século XVIII.
( ) é feito com um pequeno gancho especial
chamado tambour hook ou tambour needle.
(A) V, F, V, F, V.
(B) V, V, V, V, V.
(C) F, F, F, F, F.
(D) F, F, F, V, V.
(E) V, F, F, F, F.

O estêncil é uma técnica artesã que consiste
em:

QUESTÃO 30

(A) estampar algo por meio de uma prancha
que apresenta um desenho já recortado. O
processo consiste em lançar a tinta através do
recorte: deste modo, fica estampada a forma da
prancha.
(B) utilizar jornal e guardanapo, criando uma
linda textura na superfície da caixa decorada.
(C) causar uma impressão ótica de sombra.
(D) transferir todo e qualquer tipo de imagem,
inclusive fotos.
(E) aplicação de vela em sua superfície, como
se tivéssemos colorindo a caixa.

Da análise da imagem a cima podemos
concluir que se trata do ponto de bordado:
(A) alinhavo entrelaçado.
(B) alinhavo.
(C) alinhavo chuelado.
(D) ponto bayeux.
(E) ponto espinha oblíquo.
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