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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).
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.
Escriturário
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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
Ainda segundo o texto acima, assinale a
alternativa correta:
(A) É melhor que o indivíduo apresente uma
estratégia paliativa para lidar com o
desemprego.
(B) É melhor que o indivíduo apresente tanto
uma estratégia ativa quanto uma estratégia
paliativa para lidar com o desemprego.
(C) É melhor que o indivíduo adote uma
estratégia ativa para lidar com o problema do
desemprego.
(D) As estratégias só se aplicam no ambiente
de trabalho, não tendo nenhuma importância
na questão do desemprego.
(E) A adoção de uma ou outra estratégia vai
depender da idade do indivíduo: se for mais
velho, adotará a estratégia paliativa; se for
mais novo, a estratégia ativa.
QUESTÃO 04
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 05

QUESTÃO 09

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

Assinale a frase em que houve troca indevida
entre sob e sobre.

(A) explícito.

(A) Se tudo está sob controle é porque não se
está indo suficiente rápido.

(B) evidente.

(B) A interpretação é a vingança do intelecto
sob a arte.

(C) visível.
(D) demonstrável.
(E) implícito.
QUESTÃO 06
A expressão “recolocação satisfatória”,
utilizada no texto (linhas 32/33) tem o sentido
de:

(C) O verso é uma vitória sobre os limites da
linguagem
(D) Falar sobre música é como dançar sobre
arquitetura.
(E) Infância é vida sob uma ditadura.

(A) retornar ao mercado de trabalho de uma
forma aceitável.

QUESTÃO 10

(B) retornar ao mercado de trabalho para
substituir outra pessoa despedida.

No que se refere à concordância verbal,
assinale a alternativa correta:

(C) retornar ao mercado de trabalho para
satisfazer os interesses do patrão.

(A) Deve ter havido muitos problemas na área
financeira para a loja ter encerrado suas
atividades.

(D) retornar ao mercado de trabalho para se
recolocar no cargo que ocupava antes da
demissão.

(B) Tanto a mãe quanto a filha ficou assustada
com o filme.

(E) retornar ao mercado para satisfazer seus
interesses pessoais.

(C) Perto de 200 pessoas morreu no acidente
aéreo.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta
sílaba tônica diferente das demais:

(D) Na época da minha infância, costumavamse fazer festas juninas nas ruas.
(E) Cerca de metade da população votaram
naquele candidato.

(A) ruir.
(B) moderno.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11

(C) fraterno.
(D) ágil.

Uma máquina produz 100 tijolos em 40
minutos. Em uma hora e vinte minutos,
quantos tijolos serão produzidos?

(E) fuga.
QUESTÃO 08
No que se refere à formação do plural, assinale
a alternativa INCORRETA:
(A) operários.
(B) cadeias.
(C) chapéus.
(D) frágiles.
(E) luzes.
Escriturário

(A) 120.
(B) 160.
(C) 180.
(D) 200.
(E) 220.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Qual é a soma dos números naturais de dois
algarismos que não são múltiplos de 3?

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:

(A) 2.150.
(B) 4.340.
(C) 3.240.
(D) 7.210.
(E) 1.372

(A) 11
QUESTÃO 13
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:

(B) 13
(C) 15.
(D) 17.
(E) 19.
QUESTÃO 16

(D) 18:00

A Prefeitura de uma determinada cidade
realizou concurso público do qual participaram
3000 (três mil) candidatos. Sabendo-se que
1800 (mil e oitocentos) foram aprovados,
assinale a razão entre o número de candidatos
aprovados e o número total de candidatos:

(E) 18:30.

(A) 2/3.

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

(B) 4/5.
QUESTÃO 14
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.
Diante de tais informações, pode-se afirmar
que Pedro Henrique nasceu no ano de:
(A) 1997.
(B) 1999.
(C) 2001.
(D) 2003.
(E) 2005.

Escriturário

(C) 3/5.
(D) 3/6.
(E) 3/4.
QUESTÃO 17
Torcedores de um time de futebol resolveram
ir assistir à final do campeonato que será
disputada em outra cidade. Para tanto,
contratou uma empresa que aluga ônibus com
capacidade para 30 pessoas cada. Sabendo-se
que 286 torcedores vão ao evento, quantos
ônibus deverão ser alugados para levar todos
os torcedores de uma só vez?
(A) 9 ônibus.
(B) 10 ônibus.
(C) 11 ônibus.
(D) 12 ônibus.
(E) 13 ônibus.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 21

Numa prova de concurso público foram
inscritas 192 pessoas, sendo a terça parte
composta de homens. Desses, apenas a quarta
parte foi aprovada. Assinale a alternativa que
apresenta o número exato de homens
aprovados no referido concurso.

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:

(A) 16.

(B) França e Croácia.

(B) 24.

(C) França e Islândia.

(C) 32.

(D) França e Sérvia.

(D) 48.

(E) França e Alemanha.

(A) França e Bélgica.

(E) 64.
QUESTÃO 22
QUESTÃO 19

(C) 19.

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:

(D) 21.

(A) Steven Lehman.

(E) 24.

(B) Andrew Brunson.

Em uma disputa de tiro, João acertou o triplo
que Paulo. Se os dois juntos acertaram 28
vezes o alvo, quantos tiros João acertou?
(A) 14.
(B) 17.

(C) Lewis Delaware.
QUESTÃO 20
Para fazer um castelo de areia, uma criança
demora 55 minutos. Se ela quiser fazer 10
castelos idênticos, quanto tempo levará?
(A) 9 horas e 10 minutos.
(B) 8 horas e 20 minutos.
(C) 7 horas e 30 minutos.
(D) 6 horas e 40 minutos.
(E) 5 horas e 50 minutos.

(D) Greg Löwe.
(E) Thomas Runi.
QUESTÃO 23
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.
(C) Enrique Obrador.
(D) Rafael Correa.
(E) Evo Morales.

Escriturário

Página 4 de 8

Prefeitura Municipal de Nova Odessa – SP – Concurso Público 01/2018

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

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:

No MS Power Point 2010, qual é a tecla que
repete a última função desempenhada pelo
usuário?

(A) Furacão Silverstone.
(B) Furacão Holmes.
(C) Furacão Nills.
(D) Furacão Healey.

(A) F1.
(B) F2.
(C) F3.
(D) F4.
(E) F5.
QUESTÃO 28

(E) Furacão Michael.

QUESTÃO 25
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) Andrés Manuel Lopez Obrador.
(B) Enrique Peña Nieto.
(C) Iván Duque.

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.

(D) Juan Manuel Santos.
(E) Danial Zapata.
QUESTÃO 29
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
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?

No que se refere ao MS Word 2010, assinale a
alternativa que apresenta o atalho por teclado
utilizado para verificação de gramática e
ortografia.
(A) F5.
(B) F7.

(A) formatação colorida.

(C) F6.

(B) estilos de cores.

(D) F9.

(C) plataforma de sustentação.

(E) F1.

(D) marcadores.
(E) cor do realce do texto.

Escriturário
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

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

Como se sabe, na elaboração da demonstração
do resultado do exercício, as despesas podem
ser agregadas de acordo com a sua natureza ou
com a função da despesa. Assinale a
alternativa
que
apresenta
um
item
representativo de função da despesa:

I – Arquivos compactados usam menos espaço
de armazenamento também, sendo possível
combinar vários arquivos em uma única pasta
compactada.

(A) despesas de vendas.

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.

(B) despesa com benefícios a empregados.

III – É possível alterar a forma de arquivos e
pastas, desde que instalando o programa
“Level Q”.

(D) amortizações e depreciações.

(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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Que nome se dá ao princípio de contabilidade
que se refere ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e
tempestivas, aplicado ao setor público:
(A) princípio da prudência.
(B) princípio da tolerância contábil.
(C) princípio da advertência.
(D) princípio da oportunidade.
(E) princípio da taxatividade fiscal.

(C) variações
passivas.

cambiais

internacionais

(E) consumo de matérias-primas.
QUESTÃO 33
No que se refere à jornada de trabalho, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade primária,
não excederá 8 (oito) horas diárias, desde que
não seja fixado expressamente outro limite.
II – Não serão descontadas nem computadas
como jornada extraordinária as variações de
horário no registro de ponto não excedentes de
cinco minutos, observado o limite máximo de
dez minutos diários.
III – O tempo despendido pelo empregado
desde a sua residência até a efetiva ocupação
do posto de trabalho e para o seu retorno,
caminhando ou por qualquer meio de
transporte, inclusive o fornecido pelo
empregador, será computado na jornada de
trabalho, por ser tempo à disposição do
empregador.
IV – As horas suplementares à duração do
trabalho semanal normal serão pagas com o
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre
o salário-hora normal.
(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(C) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

Escriturário
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

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

O artigo 3° da lei n. 8.666/1993 apresenta os
princípios da licitação. Assinale a alternativa
que não corresponde a um desses princípios:

Art. 133. Não terá direito a férias o empregado
que, no curso do período aquisitivo:

(A) princípio da publicidade.

I - Deixar o emprego e não for readmitido
dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua
saída.

(C) princípio da probidade administrativa.

II - Permanecer em gozo de licença, com
percepção de salários, por mais de 45 (quarenta
e cinco) dias.

(E) princípio da legalidade.

III - Deixar de trabalhar, com percepção do
salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude
de paralisação parcial ou total dos serviços da
empresa.
IV - Tiver percebido da Previdência Social
prestações de acidente de trabalho ou de
auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses,
embora descontínuos.
(A) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(B) apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
(C) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

(B) princípio da exclusividade.
(D) princípio da impessoalidade.

QUESTÃO 37
Quando um ato administrativo é extinto porque
praticado em desconformidade com o
ordenamento jurídico vigente, fala-se que
houve:
(A) contraposição.
(B) readequação.
(C) adjudicação.
(D) cassação.
(E) invalidação (anulação).

(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 35
No que se refere à segurança e à medicina do
trabalho, é INCORRETO afirmar que cabe às
empresas:
(A) cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança e medicina do trabalho.
(B) adotar as medidas que lhes sejam
determinadas pelo órgão regional competente.
(C) instruir os empregados, através de ordens
de serviço, quando às precauções a tomar no
sentido de evitar acidentes do trabalho ou
doenças ocupacionais.
(D) promover a fiscalização do cumprimento
das normas de segurança e medicina do
trabalho.

QUESTÃO 38
No que se refere ao Direito Tributário, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, EXCETO:
(A) cobrar imposto sobre templos de qualquer
culto.
(B) cobrar imposto sobre a propriedade de
veículos automotores.
(C) cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda
ou os serviços uns dos outros.
(D) cobrar imposto sobre papel destinado
exclusivamente à impressão de jornais,
periódicos e livros.
(E) cobrar imposto sobre o patrimônio dos
partidos políticos.

(E) facilitar o exercício da fiscalização pela
autoridade competente.
Escriturário
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta um
imposto cuja competência é do Estado:

A contribuição de melhoria, cobrada pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, é instituída para fazer
face ao custo de obras de que decorra
valorização mobiliária, tendo como limite total
a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para
cada imóvel beneficiado. (CTN, art. 81).

(A) ITBI. – Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis.
(B) IPTU – Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana.
(C) IR – Imposto sobre Renda e proventos de
qualquer natureza.
(D) Imposto sobre Produtos Industrializados.
(E) ISTC – Imposto sobre Serviço de
Transporte e de Comunicação.

No que se refere à contribuição por melhoria,
a lei observará os seguintes requisitos,
EXCETO:
(A) publicação prévia do memorial descritivo
do projeto.
(B) publicação prévia do orçamento do custo
da obra.
(C) publicação prévia da delimitação da zona
beneficiada.
(D) publicação prévia da autorização federal.
(E) publicação prévia da determinação da
parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição.

Escriturário
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