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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Nossa natureza é de tal forma que os deveres
recíprocos de amizade absorvem boa parte de
nossa vida. Amar a virtude, estimar as belas
ações, ser gratos pelos benefícios recebidos e,
muitas vezes, reduzir nosso próprio bem-estar
para aumentar a honra e o progresso daqueles
que amamos, e que merecem ser amados, é
uma correspondência justa à razão. Se,
portanto, os habitantes de um país encontraram
em seu meio um desses homens raros que lhes
deu provas de uma grande previdência para
protegê-los, de uma grande ousadia para
defendê-los, de uma grande prudência para
governá-los; se com o tempo se habituam a
obedecer-lhe e confiar nele a ponto de lhe
conceder algumas vantagens, não sei se seria
sábio tirá-lo de onde fazia o bem e colocá-lo
onde poderá fazer o mal. Certamente, parece
natural ser bom em relação àquele que nos
proporcionou o bem e não temer mal algum da
parte dele. Mas, ó Deus, o que pode ser isso?
Como diremos que isso se chama? Que
desgraça é essa? Por que vício, e vício horrível,
vemos um grande número de pessoas não só
obedecer, mas servir, não ser governadas, mas
tiranizadas, sem possuir bens, nem pais, nem
filhos, nem sequer sua própria vida? Sofrendo
as rapinas, as truculências e as crueldades, não
de um exército, não de uma horda de bárbaros
contra os quais cada um deveria arriscar o
sangue e a vida para defender-se, mas de um
só. (Étienne de La Boetie in Discurso da
Servidão Voluntária, São Paulo: Martin Claret,
2009, p. 33).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 02
No início do texto, o autor menciona a palavra
“virtude”. Assinale a alternativa que apresenta
o significado correto da expressão segundo
Étienne de La Boetie:
(A) a virtude é algo ilusório.
(B) a virtude não existe.
(C) a virtude é algo típico dos homens.
(D) o povo não tem virtude.
(E) a virtude é algo positivo.

QUESTÃO 03
Ainda segundo Étienne de La Boetie, muitas
vezes é preciso:
(A) enfrentar nossos desafios de forma
corajosa.
(B) ignorar a opinião alheia.
(C) viver uma vida plena, repleta de prazeres.
(D) reduzir nosso bem-estar em prol das
pessoas que amamos.
(E) viver isolado, pois a solidão é fonte de
sabedoria.

QUESTÃO 04
No texto de Étienne de La Boetie, percebe-se
que há uma crítica:
(A) ao poder
governante.

indiscriminado

de

um

(B) à migração de povos fracos.
QUESTÃO 01

(C) aos soldados covardes.

Ao escrever o texto, Étienne de La Boetie trata
de que tipo de tema:

(D) aos membros da Igreja.

(A) depressão.

(E) aos sindicatos.

(B) servidão.
(C) reivindicação.
(D) movimentos populares.
(E) estratégias de guerra.
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QUESTÃO 05
Na opinião do autor:
(A) algumas pessoas de má índole podem fazer
coisas boas se tiverem poder.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 09
No trecho, “sem possuir bens, nem pais, nem
filhos (...)”, a palavra destacada corresponde a
um(a):

(B) algumas pessoas boas podem tornar-se más
se tiverem poder.

(A) pronome.

(C) algumas pessoas não têm vocação para
dominar.

(C) verbo transitivo.

(D) algumas pessoas não têm apoio político
suficiente para dominar.

(E) objeto mais que direto.

(E) algumas pessoas podem apenas comandar
o exército.

QUESTÃO 06
A expressão “recíprocos”, utilizada no texto,
tem o seguinte significado:

(B) artigo.
(D) advérbio de negação.

QUESTÃO 10
No trecho, “Como diremos que isso se chama”,
o verbo dizer está conjugado na seguinte
forma:
(A) futuro do pretérito.

(A) mútuo – correspondido.

(B) pretérito do futuro.

(B) inverso – oposto.

(C) futuro do presente.

(C) sensível – frágil.

(D) presente do futuro.

(D) difícil – árduo.

(E) futuro do subjuntivo.

(E) distante – longínquo.
QUESTÃO 07

QUESTÃO 11

No trecho “cada um deveria arriscar o sangue,
o verbo destacado está no:

A seguir há uma lista de palavras no singular e
no
plural.
Assinale
a
alternativa
INCORRETA:

(A) infinitivo.

(A) concessão / concessões.

(B) subjuntivo.

(B) cidadão / cidadãos.

(C) condicional.

(C) vulcão / vulcãos.

(D) gerúndio.

(D) restrição / restrições.

(E) particípio.

(E) guardião / guardiões.
QUESTÃO 08

No trecho “Nossa natureza é de tal forma (...)”,
a expressão destacada corresponde a um:
(A) pronome oblíquo.
(B) pronome demonstrativo.
(C) pronomes relativos.
(D) pronomes átonos.
(E) pronomes possessivos.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que o advérbio
apresenta uma circunstância de tempo:

Assinale a alternativa em que o emprego do
verbo está no futuro do pretérito:

(A) Os
trabalhos
concomitantemente.

(A) João prestará o concurso público.

foram

realizados

(B) Eles tinham aproximadamente 17 anos de
idade.

(B) Maria manteria seus automóveis se tivesse
dinheiro.
(C) Carlos fará aniversário no próximo sábado.

(C) Possivelmente viajarei no fim do ano.

(D) Aníbal estudará para a prova.

(D) Os alunos chegaram demasiadamente
atrasados.

(E) Adriana analisara a situação.

(E) Os trabalhadores apoiaram firmemente a
causa.

QUESTÃO 13
No que se refere às regras de concordância,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Possuem elevado grau de dificuldade os
idiomas húngaro e russo.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 16
Madalena, após muitos anos de dedicação em
seu trabalho, recebeu de seu chefe um aumento
de 25% no salário. Sabendo-se que Madalena
recebia R$ 2.200,00, quanto passará receber
após referido reajuste?
(A) R$ 2.650,00.

(B) Podem provocar lesões na pele os raios
ultravioletas.

(B) R$ 2.750,00.

(C) Faltam aos políticos brasileiros mais
coragem.

(D) R$ 2.850,00.

(D) Existem na atualidade
modalidades de aviões.

(C) R$ 2.690,00.
(E) R$ 2.780,00.

diferentes

(E) Persistem por muito tempo no organismo
os efeitos do fumo.

QUESTÃO 17
Assinale o resultado correto para a seguinte
operação: 7 + 3 x 9:

QUESTÃO 14

(A) 90.

Ainda no que se refere à concordância, assinale
a alternativa INCORRETA:

(B) 66.

(A) Os Estados Unidos invadiu o Iraque em
2002.

(D) 35.

(C) 34.
(E)189.

(B) As crianças receberam presentes no Natal.
(C) Os políticos sempre prometem soluções
nas campanhas eleitorais.
(D) As viagens foram realizadas com êxito.
(E) O avião derrapava na pista.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

Foi realizada uma pesquisa eleitoral com 800
pessoas na cidade de Xarizim, onde o resultado
apontou o seguinte:

Três irmãos estão economizando dinheiro para
viajar nas férias escolares. Lúcia tem R$
1.131,00; Fábio tem R$ 998,50; e Lucas tem
R$ 1.007,00. Sabendo que, ao todo, precisam
de R$ 5.000,00, quanto terão ainda que
economizar em conjunto?

I – Candidato Azul: 34% da preferência dos
votos.
II – Candidato Branco: 29% da preferência dos
votos.

(A) R$ 1.773,50.

III – Candidato Cinza: 17% da preferência dos
votos.

(B) R$ 1.674,50.

IV – Candidato Verde: 12% da preferência dos
votos.

(D) R$ 1.873,00.

(C) R$ 1.823,50.
(E) R$ 1.863,50.

V – Votos em branco ou nulos: 8%.
Tendo em vista dos dados acima, assinale o
número de eleitores que pretendem votar no
candidato branco:
(A) 222.
(B) 242.

QUESTÃO 21
Um rolo de arame tem 14,85 metros de
comprimento. Se ele for dividido em três
partes iguais, cada uma delas medirá:
(A) 3,95m.

(C) 282.

(B) 4,85m.

(D) 212.

(C) 4,95m.

(E) 232.

(D) 4,75m.
(E) 4,90m.
QUESTÃO 19
Para realizar uma prova de literatura, João
Paulo precisa ler 240 páginas de um livro de
960 páginas. Isso significa que João Paulo terá
de ler:
(A) 25% do livro.
(B) 33,3% do livro.
(C) 35% do livro.
(D) 45% do livro.
(E) 50% do livro.

QUESTÃO 22
Marco Antônio trabalha em uma empresa e
recebe salário de R$ 2.000,00. No mês
passado, em razão da grande quantidade de
serviço, Marcos precisou fazer 45 horas extras.
Sabendo-se que a hora extra de Marcos é de R$
12,00, quanto foi o total recebido por Marcos
contando horas extras e o salário?
(A) R$ 2.440,00.
(B) R$ 2.540,00.
(C) R$ 2.640,00.
(D) R$ 2.340,00
(E) R$ 2.240,00.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Uma loja de eletrodomésticos oferece um
desconto de 8% para quem efetuar o
pagamento à vista. Sabendo disso, Maria, que
estava economizando para comprar uma
televisão nova para assistir à propaganda
eleitoral, escolhe um televisor de R$ 1.890,00.
Aplicando-se o desconto de 8%, Maria pagará
o valor de:

Letícia tem cinco tios e, de um deles, ganhou 4
presentes; do outro, 2 presentes; e os outros
três tios se juntaram e deram, 1 presente.
Quantos presentes Letícia ganhou?

(A) R$ 1.738,80.

(D) 10.

(B) R$ 1.740,30.

(E) 9.

(A) 23.
(B) 7.
(C) 12.

(C) R$ 1.755,00.
(D) R$ 1.701,00.
(E) R$ 1.708,00.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 27
No que se refere aos números decimais, qual é
o resultado da expressão numérica abaixo:
41,32 + 56,4 – 81,932 + 5.

Uma empresa tem 250 funcionários e pretende
ampliar esse número para 750 funcionários.
Para isso, qual é a porcentagem de novos
funcionários que deverá ser contratada?

(A) 19, 72.

(A) 500%.

(D) 19.764.

(B) 350%.

(E) 21.788.

(B) 18,278.
(C) 20.788.

(C) 200%.
(D) 150%.

QUESTÃO 28

(E) 250%.

Doze amigos de faculdade foram à Pizzaria
“Skinão” para comemorar o fim do ano letivo.
Ao final da confraternização, pagaram juntos
R$ 390,48. Sabendo que essa conta foi dividida
igualmente entre os doze amigos, qual foi o
valor que cada um pagou?

QUESTÃO 25
No cofre de Chico há R$ 14.700,00, cinco
cheques pré-datados no valor de R$ 2.600,00
cada um, além de dezesseis notas promissórias
no valor de R$ 1.090,00 cada uma. Supondo
que Chico receberá normalmente o valor dos
cheques e das notas promissórias, quanto ele
terá ao todo?
(A) R$ 40.540,00.

(A) R$ 34,68.
(B) R$ 33,70.
(C) R$ 31,66.
(D) R$ 32,54.
(E) R$ 32,86.

(B) R$ 30.440,00.
(C) R$ 39.340,00.
(D) R$ 47.540,00
(E) R$ 45.140,00.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Eliana adquiriu um fogão pelo preço de R$
1.500,00, divididos em 12 (doze) parcelas.
Poucos dias após a compra, ficou
desempregada. No intuito de ajuda-la, Cícero,
seu irmão, comprometeu-se a pagar a metade
do valor. Sabendo disso, qual é o valor que o
irmão de Eliana paga por mês?

Assinale a alternativa que apresenta um
equipamento que não é considerado um
equipamento de proteção individual:

(A) R$ 74,50.

(D) Luvas.

(B) R$ 62,50.

(E) lanterna.

(A) Botas.
(B) Óculos de proteção.
(C) Aparelho auricular.

(C) R$ 64,50.
(D) R$ 68,00.

QUESTÃO 33

(E) R$ 73,40.

O maior problema em deixar um alimento
cozido por muito tempo fora da geladeira é:
QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte expressão
numérica: 2,5 x 4,8 + 8,4.
(A) 18,6.
(B) 16,6.

(A) a contaminação por micróbios.
(B) a atração de moscas.
(C) o mau cheiro.
(D) o risco de azedar.
(E) a perda do sabor.

(C) 14,9.
(D) 19.

QUESTÃO 34

(E) 20,4.

No que se refere ao controle de estoque de
alimentos e limpeza de cozinha, assinale a
alternativa correta:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
De acordo com
as
recomendações
profissionais, para ter uma boa saúde é
necessário:

(A) É preciso ter um espaço reservado para o
estoque de alimentos, separando-os por tipo e
por custo de aquisição.

(A) Dar preferência aos produtos produzidos
industrialmente.

(C) Geladeiras e freezers devem ser mantidos
limpos e secos. Deve-se utilizar bicarbonato de
sódio diluído em água com um pouco de
vinagre para a limpeza interna.

(B) Dar preferência aos alimentos pouco fritos.
(C) Consumir produtos com alto teor de
gordura saturada.
(D) Consumir produtos que contenham
vitaminas naturais.
(E) Realizar jejum intermitente superior a 5
horas diárias.
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(B) Deve-se colocar os alimentos recém
comprados na frente dos que já existem.

(D) Alimentos secos precisam de umidade.
Mantenha o local de armazenamento sempre
bem ventilado.
(E) Os cuidados com higiene são
desnecessários se os equipamentos tiverem até
um ano de uso.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

Ao receber os alimentos na unidade de
produção de refeições, o funcionário deve:

Assinale a alternativa em que todos os
alimentos devem ser conservados em
geladeira:

(A) Armazenar somente no final do dia ou
quando tiver tempo livre, não importando se o
alimento é perecível ou não.
(B) Colocá-los em local limpo e organizado,
próximo aos produtos de limpeza.
(C) Armazená-los em local sem ventilação
para evitar a contaminação.
(D) Armazenar primeiro os não perecíveis e
depois os refrigerados.

(A) Farinha de milho, iogurte e pó de café.
(B) Margarina, alface, leite e ovos.
(C) Leite em pó, limão e peixe.
(D) Feijão, leite, maisena e carne.
(E) Açúcar, lentilha e fubá.
QUESTÃO 39

(E) Não receber ou devolver os produtos cujas
embalagens estejam violadas.

A respeito do processo de higienização, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

QUESTÃO 36

I – Deve-se manter o lixo tampado e sempre
esvaziar a lixeira. Porém se deve evitar a
lavação da lixeira, para que não haja
contaminação. É preferível a lixeira com pedal.

Assinale a alternativa que apresenta alimentos
com alta concentração de proteínas:
(A) Frutas.
(B) Legumes.
(C) Verduras.
(D) Carnes.
(E) Água.

QUESTÃO 37
Sobre os cuidados que os funcionários devem
ter, leia os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I - Não devem manipular os alimentos se
estiver doente ou com cortes e feridas nas
mãos.
II - Não devem pegar em dinheiro.
III - Fazer exames periódicos de saúde.
(A) apenas a alternativa I é verdadeira.
(B) apenas a alternativa II é verdadeira.
(C) apenas a alternativa III é verdadeira.
(D) apenas as alternativas I e III são
verdadeiras.
(E) todas as alternativas são verdadeiras.
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II – As caixas de gordura merecem atenção
especial, pois podem ser a principal causa de
entupimentos na rede de esgoto da cozinha. O
ideal é limpar toda semana, retirando-se os
resíduos existentes.
III – A limpeza periódica e correta da caixa
d’água é uma medida que pode contaminar a
água usada na preparação dos alimentos. Por
essa razão, recomenda-se evitar a lavação da
caixa-d’água. O importante é mantê-la
fechada.
(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.
QUESTÃO 40
Como se sabe, as fibras favorecem o
funcionamento do intestino, fornecem boa
parte das vitaminas necessárias ao organismo.
Assinale a alternativa que apresenta exemplos
de fibras:
(A) frutas e legumes.
(B) ovos.
(C) derivados de carne.
(D) derivados do leite.
(E) água.
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