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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
ESTRATÉGIA DE SUPERAÇÃO. Nos
últimos anos, um grupo de autores tem
abordado as chamadas “estratégias de reação”,
isto é, as tentativas feitas por desempregados
para lidar e superar o estresse causado pela
demissão. O modelo mais conhecido a esse
respeito, de Leana e Feldman (1992), defende
que existem dois tipos de comportamento de
reação: estratégias de reação “ativas” e
“paliativas”. Para esses autores, indivíduos
com comportamento “ativo” de reação buscam
enfrentar a situação por meio de ações que
sejam especificamente dirigidas à eliminação
do fator estressante, por meio da procura
concentrada de nova colocação ou ocupação.
Por outro lado, outros indivíduos podem
assumir um comportamento dito “paliativo”,
negando a realidade e distraindo-se de seus
problemas. Esse tipo de comportamento pode
ir desde a utilização de mecanismos de defesa
– como a projeção de seus fracassos em outrem
– até mudanças de ordem fisiológica, como
aumentar a quantidade de sono, o consumo de
comida ou de bebida alcoólica. Todas essas
atividades
“paliativas”
amenizam
a
intensidade da pressão emocional e reduzem o
nível de consciência do indivíduo. A hipótese
subjacente nesse tipo de abordagem é,
obviamente, a de que indivíduos engajados em
comportamentos “ativos” de reação à perda de
emprego mantém-se mais saudáveis e têm
melhores chances de obter recolocação
satisfatória do que aqueles em reação
“paliativa”. (CALDAS, Migue. Demissão. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 223).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
Ao se analisar o texto acima, pode-se perceber
que o autor trata:
(A) da relação entre a política e o desemprego.
(B) das formas para tratar e como aceitar a
questão do desemprego.
(C) das dificuldades financeiras causadas pelo
desemprego.
(D) dos níveis de alcoolismo causado pelo
desemprego.
(E) dos benefícios de uma vida saudável no
ambiente de trabalho.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, pode-se afirmar o
seguinte:
(A) O indivíduo, ao perder seu emprego, tende
a reagir de duas formas: integrativa e fechada.
(B) O indivíduo, ao perder seu emprego, tende
a reagir de duas formas: passiva e paliativa.
(C) O indivíduo, ao perder seu emprego, tende
a reagir de duas formas: ativa e passiva.
(D) O indivíduo, ao perder seu emprego, tende
a reagir de duas formas: negação e aceitação.
(E) O indivíduo, ao perder seu emprego, pode
agir de duas formas: ativa e paliativa.

QUESTÃO 03
O termo “especificamente” utilizado no texto
(linha 13) é classificado da seguinte forma:
(A) advérbio.
(B) gerúndio do verbo “especificar”.
(C) particípio do verbo “especificar”.
(D) partícula conjuntiva.
(E) partícula exclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

A palavra “subjacente”, utilizada no texto
(linha 28) pode ser substituída por:

Três amigos decidiram fazer uma caminhada
no parque, porém cada um no seu ritmo. Eles
partiram às 17:00 horas do mesmo ponto de
partida. Considerando que eles levam
respectivamente, 10, 12 e 15 minutos para dar
uma volta completa na pista, qual é o horário
em que eles se encontrarão novamente:

(A) explícito.
(B) evidente.
(C) visível.
(D) demonstrável.
(E) implícito.

(A) 17:30.
(B) 17:40.
(C) 17:45.

QUESTÃO 05
No que se refere à formação do plural, assinale
a alternativa INCORRETA:

(D) 18:00
(E) 18:30.
QUESTÃO 09

(A) operários.

Quando Pedro Henrique nasceu, sua mãe
estava com 32 anos de idade. No ano de 2018,
no aniversário de Pedro Henrique, este
percebeu que, somando o triplo de sua idade à
idade de sua mãe (consideradas à época),
obteria o total de 92 anos.

(B) cadeias.
(C) chapéus.
(D) frágiles.
(E) luzes.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Uma máquina produz 100 tijolos em 40
minutos. Em uma hora e vinte minutos,
quantos tijolos serão produzidos?
(A) 120.

Diante de tais informações, pode-se afirmar
que Pedro Henrique nasceu no ano de:
(A) 1997.
(B) 1999.
(C) 2001.
(D) 2003.
(E) 2005.

(B) 160.

QUESTÃO 10

(C) 180.

Maria quer comprar chocolates da marca X,
que são vendidos em pacotes contendo 8
unidades cada; da marca Y, vendidos em
pacotes contendo 12 unidades cada; e da marca
Z, comercializados em pacotes que contém 15
unidades cada. Ocorre que ela precisa comprar
quantidade iguais dos três tipos de chocolate.
Assim, o número mínimo de pacotes do
chocolate da marca X que ela precisará
comprar é:

(D) 200.
(E) 220.
QUESTÃO 07
Qual é a soma dos números naturais de dois
algarismos que não são múltiplos de 3?
(A) 2.150.
(B) 4.340.
(C) 3.240.
(D) 7.210.
(E) 1.372
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(A) 11
(B) 13
(C) 15.
(D) 17.
(E) 19.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 11

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 14

No dia 15 de julho foi realizada a Final da Copa
do Mundo da Rússia. Assinale a alternativa
que indica os dos países participantes desta
disputa:

No mês de outubro de 2018, um furacão
atingiu o sudeste dos Estados Unidos,
deixando mortes e destruição. Assinale a
alternativa que apresenta o nome como tal
fenômeno ficou conhecido:

(A) França e Bélgica.

(A) Furacão Silverstone.

(B) França e Croácia.

(B) Furacão Holmes.

(C) França e Islândia.

(C) Furacão Nills.

(D) França e Sérvia.

(D) Furacão Healey.

(E) França e Alemanha.

(E) Furacão Michael.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Os Estados Unidos e a Turquia travaram nos
últimos anos uma disputa diplomática cujos
efeitos resvalaram até mesmo na economia.
Como se sabe, um dos motivos dessa situação
foi a prisão de um cidadão norte-americano
acusado de apoiar organizações terroristas. No
dia 12 de outubro, no entanto, o governo turco
decidiu libertá-lo. O texto acima refere-se a:

No dia 1° de julho de 2018, houve eleições
gerais no México, inclusive para a escolha do
novo Presidente. Entre as alternativas abaixo,
assinale aquela que apresenta o nome do
vencedor as eleições:

(A) Steven Lehman.

(C) Iván Duque.

(B) Andrew Brunson.

(D) Juan Manuel Santos.

(C) Lewis Delaware.

(E) Danial Zapata.

(A) Andrés Manuel Lopez Obrador.
(B) Enrique Peña Nieto.

(D) Greg Löwe.
(E) Thomas Runi.

QUESTÃO 13
O Ministério das Relações Exteriores emitiu
um comunicado expressando preocupação pela
violação de direitos humanos e das liberdades
individuais na Nicarágua, onde já morreram
mais de 300 pessoas. Segundo os especialistas,
a onda de repressão está sendo ordenada pelo
Presidente do país, que se chama:
(A) Ignacio Forlán.
(B) Daniel Ortega.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Assinale o nome do recurso que, no Microsoft
Word 2010, é capaz de fazer o texto parecer
como se tivesse sido marcado com um marcatexto?
(A) formatação colorida.
(B) estilos de cores.
(C) plataforma de sustentação.
(D) marcadores.
(E) cor do realce do texto.

(C) Enrique Obrador.
(D) Rafael Correa.
(E) Evo Morales.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

No que se refere ao Windows 7, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

No que se refere ao MS Word 2010, assinale a
alternativa que apresenta o atalho por teclado
utilizado para verificação de gramática e
ortografia.

I – Arquivos compactados usam menos espaço
de armazenamento também, sendo possível
combinar vários arquivos em uma única pasta
compactada.
II – É possível alterar a forma como arquivos e
pastas funcionam, e como itens são exibidos no
computador usando “Opções de Pasta”, no
Painel de Controle.
III – É possível alterar a forma de arquivos e
pastas, desde que instalando o programa
“Level Q”.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 18
No MS Power Point 2010, qual é a tecla que
repete a última função desempenhada pelo
usuário?
(A) F1.
(B) F2.

(A) F5.
(B) F7.
(C) F6.
(D) F9.
(E) F1.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O educador de desenvolvimento infantil, ao
auxiliar a entrega das crianças aos pais,
observa que a mãe de uma criança vem buscar
o filho de cinco anos de idade em estado de
total embriaguez. Nesse caso, o profissional:
(A) deve entregar a criança normalmente,
salvo se mãe estiver dirigindo.
(B) não deve entregar a criança, mas
encaminhá-la para entidade de acolhimento
institucional.
(C) deve entregar a criança normalmente, uma
vez que a mãe não está suspensa do poder
familiar.
(D) deve chamar imediatamente à Polícia
Militar.

(C) F3.
(D) F4.

(E) não deve entregar a criança, encaminhando
mãe e filho à Direção da escola.

(E) F5.
QUESTÃO 19
Em se tratando de uma planilha de cálculo do
MS Excel 2010, para ocultar as linhas de
grades de uma planilha, é necessário desmarcar
a opção “Linhas de Grade”, que está localizada
no Menu:
(A) Dados – Planilha.
(B) Acesso – Função.
(C) Exibição – Mostrar.
(D) Ocultar – Esconder.
(E) Formatar – Limitar.
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QUESTÃO 22
No que se refere à brincadeira do “faz de
conta”, entende-se que ela oportuniza o
desenvolvimento da:
(A) percepção visual.
(B) expressão gráfica.
(C) função simbólica.
(D) função revisora.
(E) função onírica.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Como se sabe, o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil define dos
âmbitos de experiências: Formação Pessoal e
Social; e Conhecimento de Mundo. Sobre o
assunto, assinale a alternativa correta:

Como se sabe, brincar é uma atividade
recorrente no processo educativo das crianças.
Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

(A) O âmbito de Conhecimento de Mundo
desconsidera a relação das crianças com alguns
aspectos da cultura.

(A) O ato de brincar, na maioria das vezes, não
tem muita relevância para o desenvolvimento
da criança, já que ela se desenvolverá
sobretudo quando realizar as atividades
pedagógicas propostas em sala de aula.

(B) O âmbito de Conhecimento de Mundo
refere-se à construção das diferentes
linguagens pelas crianças e às relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento.

(B) O ato de brincar é importante quando se
traz brincadeiras prontas e que não exijam
muito esforço da criança, uma vez que facilita
o raciocínio e a execução.

(C) O âmbito de Formação Pessoal e Social
exclui o eixo de trabalho denominado
“identidade e autonomia”.

(C) Quando brinca, a criança ocupa seu tempo
e deixa os adultos livres para exercerem suas
atividades cotidianas. Assim, prioriza-se a
individualidade, evitando conflitos com as
outras crianças.

(D) O âmbito de Formação Pessoal e Social diz
respeito às experiências que desfavorecem a
construção do sujeito.
(E) A Formação Pessoal e Social deve ser
descartada, uma vez que se provou ser inócua
para o desenvolvimento infantil.

(D) No ato de brincar, a criança desenvolve
experiências
sociais,
realiza
desejos,
imaginação, estrutura regras, raciocínio e a
capacidade de se expressar.

QUESTÃO 24

(E) O ato de brincar não deve ser fiscalizado
pelo profissional, uma vez que a criança não
deve ter limites nessa etapa da vida.

De acordo com o Referencial Nacional para a
Educação Infantil, brincar é uma das atividades
fundamentais para o desenvolvimento da:
(A) autonomia e autoestima.
(B) psicomotricidade e autonomia.
(C) identidade e autonomia.
(D) instinto de sobrevivência e autonomia.
(E) autoestima e senso de estética.

QUESTÃO 26
No que se refere ao brincar, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I - A relação entre a instituição e a família
impossibilita o conhecimento e a inclusão, no
projeto pedagógico, da cultura popular e dos
brinquedos e brincadeiras que a criança
conhece.
II – O brincar interativo com a professora é
essencial para o conhecimento do mundo
social e para dar maior riqueza, complexidade
e qualidade às brincadeiras.
III – O brincar com outras crianças permite a
produção, conservação e recriação do
repertório lúdico infantil.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) apenas os itens I e II são verdadeiros.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

No que se refere à higiene, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

No que se refere os bons hábitos nas creches e
pré-escolas, assinale a alternativa correta:

I – A higiene dentária também deve fazer parte
da rotina.

(A) Serão adquiridos se os professores
infantilizarem o ambiente com imagens que
levem a criança a aprender por meio do lúdico.

II – A troca de fraldas será realizada de acordo
com a necessidade individual da criança e
nunca em horários predeterminados.
III – Higienizar as partes íntimas das crianças
da frente para trás com algodão umedecido em
água e, quando houver necessidade, lavá-las
com sabão.
(A) apenas o item II é verdadeiro.
(B) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(B) Serão adquiridos se os professores
explicitarem o que é para fazer e as crianças
vivenciarem diariamente as ações.
(C) Serão adquiridos se os professores
utilizarem o recurso do teatrinho de fantoches.
(D) Serão adquiridos se os professores
utilizarem
métodos
da
abordagem
melodramática.
(E) Serão adquiridos se os professores
ameaçarem os alunos indisciplinados.

(D) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 28
Durante as primeiras semanas, o bebê vira a
cabeça para o lado quando está deitado de
costas. O braço do mesmo lado se estende,
enquanto o outro é flexionado. Tal postura
assemelha-se à posição de esgrima e é
chamada de reflexo:
(A) tônico do pescoço.
(B) de endireitamento.
(C) de busca.
(D) de procura.
(E) de assentamento.
QUESTÃO 29
Espera-se que a criança, ao completar 1 (um)
ano:
(A) seja capaz de combinar, pelo menos, duas
palavras.
(B) reconheça os pais.
(C) se movimente com apoio e consiga
combinar três ou mais palavras.
(D) seja capaz de elaborar frases curtas.
(E) se movimente com apoio, faça gestos com
a mão e a cabeça para tentar se comunicar com
outras pessoas.
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QUESTÃO 31
No que se refere à organização do tempo na
Educação Infantil, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:
I – Os projetos possuem uma duração que pode
variar conforme o objetivo, o desenrolar das
várias etapas, o desejo e o interesse das
crianças pelo assunto tratado.
II – A organização do tempo não é
fundamental, pois a criança deve elaborar seu
próprio ritmo de atividades.
III – A organização do tempo pode ser
agrupada em atividades permanentes,
sequências de atividades e projetos de trabalho.
IV – As rotinas envolvem cuidados,
brincadeiras e situações de aprendizagens
orientadas.
(A) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(B) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(C) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Quando as necessidades dos bebês são
atendidas, eles geralmente se apresentam em
um estado agradável denominado:

O artigo 16 do Estatuto da Criança e do
Adolescente trata, dentre outras questões, do
direito à liberdade, que pode ser compreendido
como o direito de:

(A) saciedade.
(B) tarifação.
(C) inatividade alerta.
(D) atividade latente.
(E) espera antagônica.

(A) ir, vir, estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, ressalvadas as restrições
legais.
(B) realizar qualquer curso que seja do
interesse do aluno.

QUESTÃO 33

(C) escolher se frequenta a escola ou realiza o
aprendizado em casa.

O profissional de Educação Infantil colabora
com o desenvolvimento dos bebês quando:

(D) escolher uma única crença e culto
religioso.

(A) atende às suas necessidades básicas de
alimentação e higiene e, uma vez por mês,
altera a decoração do ambiente para criar
novos estímulos nos bebês.

(E) poder opinar preferencialmente por meio
da linguagem oral.

(B) promove exercícios e brincadeiras, a fim
de desenvolver suas funções cerebrais,
beneficiando seu lado intelectual, físico e
afetivo, além de atender às suas necessidades
básicas.

QUESTÃO 36
No que se refere á higiene, mais precisamente
ao momento do banho, analise os cuidados
necessários listados abaixo e, ao final, assinale
a alternativa correta:

(C) atende imediatamente às suas necessidades
de fome e higiene, apenas.

I – Deve-se fazer uso do talco, pois previne
sufocamentos e alergias.

(D) dá ênfase às atividades de cuidar,
oferecendo-lhes condições de se sentirem
confortáveis em relação ao sono, fome, sede,
higiene e dor.

II – Deve-se verificar a temperatura da água do
banho com a face interna do antebraço, para
evitar queimaduras nas crianças.

(E) atende imediatamente às suas necessidades
básicas e mantém o ambiente arrumado e livre
de interferências e barulhos.
QUESTÃO 34

III – Não se deve utilizar esponjas.
IV – Deve-se dar preferência ao sabonete
líquido.
(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.

Assinale a sequência de alimentos mais
saudáveis e indicados para crianças pequenas:

(B) apenas os itens II e IV são verdadeiros.

(A) queijo, frutas, feijão, salgadinhos e balas.

(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.

(B) carnes, arroz, refrigerantes, sucos em pó e
batatas fritas.

(E) apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

(C) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

(C) frutas, legumes, leite, carne e ovo.
(D) legumes, carnes, pirulitos, sucos em pó e
massas.
(E) carnes, molhos, refrigerantes, pizzas e
bolos.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

No que se refere ao cotidiano das atividades de
educação e cuidados nas creches, é
fundamental o planejamento e a organização
da rotina dos professores e alunos. Sobre o
assunto, assinale a alternativa correta:

Como se sabe, de acordo com o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil,
os objetivos podem ser definidos em termos de
capacidades. Sobre tais capacidades, assinale a
alternativa correta:

(A) Todas as crianças devem acostumar-se a
dormir um pouco após o almoço, a fim de que
tenham um melhor desenvolvimento físico.

(A) As capacidades de ordem ética estão
relacionadas à possibilidade de produção
artística.

(B) As atividades programadas podem ser
longas, desde que bem estruturadas, uma vez
que as crianças precisam desenvolver a
capacidade de concentração.

(B) As capacidades de ordem estética estão
relacionadas à possibilidade de cada criança se
perceber como membro participante de um
grupo.

(C) O professor deverá organizar seus grupos
de alunos de modo a evitar a convivência entre
as crianças maiores e menores.

(C) As capacidades de ordem cognitiva estão
relacionadas ao desenvolvimento dos recursos
para pensar, o suo e a apropriação de formas de
representação e comunicação envolvendo
resolução de problemas.

(D) Recomenda-se proibir o livre acesso das
crianças aos espaços e matérias, a fim de que
não se machuque.
(E) As crianças aprendem a se movimentar, a
controlar os esfíncteres, a se comunicar e a
atribuir significados a objetos e pessoas.

QUESTÃO 38
No que se refere ao jogo como recurso
pedagógico, assinale a alternativa correta:
(A) Implica planejamento e previsão de etapas
por parte do profissional para alcançar
objetivos predeterminados.
(B) Relata a utilização de jogos que exijam
raciocínio, atenção, antecipação de situações e
diferentes estratégias.
(C) Requerem precisão nos movimentos.
(D) Caracteriza-se pela dinâmica de atacar e
defender-se.
(E) Requerem rapidez na resposta esperada.
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(D) As capacidades de ordem política estão
relacionadas à mantença da ordem no local
onde se desenvolvem as habilidades infantis.
(E) As capacidades de ordem afetiva estão
relacionadas ao uso do corpo na expressão das
emoções, ao deslocamento com segurança.
QUESTÃO 40
São objetivos educacionais para as crianças de
0 a 3 anos, EXCETO:
(A) Experimentar é utilizar os recursos de que
dispõem para a satisfação de suas necessidades
essenciais,
expressando seus
desejos,
sentimentos, vontades e desagrados, e agindo
com progressiva autonomia.
(B) Interessar-se progressivamente pelo
cuidado com o próprio corpo, executando
ações simples relacionadas à saúde e higiene.
(C) Relacionar-se progressivamente com mais
crianças, com seus professores e com demais
profissionais da instituição, demonstrando
suas necessidades e interesses.
(D) Identificar situações de risco no seu
ambiente mais próximo.
(E) Familiarizar-se com a imagem do próprio
corpo, conhecendo progressivamente seus
limites, sua unidade e as sensações que ele
produz.
Página 8 de 8

