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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
As invasões bárbaras dos séculos II, IV e V de
nossa era provocaram o deslocamento e a
queda do Império Romano, determinando,
mais precisamente, o final das estruturas
políticas e administrativas do Império Romano
do Ocidente. A insegurança que, após essas
invasões, passou a reinar nas sociedades
essencialmente agrícolas do Ocidente
estimulou os habitantes a se refugiarem em um
certo número de organizações urbanas
fortificadas ou nas cercanias do castelo de
alguns proprietários poderosos, os quais, em
troca de proteção que lhes davam, exigiam
uma certa quantidade de pagamentos em
espécie. Contudo, as situações variavam muito
de um lugar para outro; a dominação exercida
pelos poderosos assumia, algumas vezes, mais
um caráter de extorsão brutal do que o de um
processo de trocas. Ao estudarmos essas
estruturas que anunciavam o começo do
feudalismo, veremos que o problema essencial
das populações, a partir de então, era o da
segurança dos bens e das próprias pessoas: essa
segurança não podia mais ser garantida pelo
poder imperial enfraquecido. A civilização
urbana foi, então, dando lugar a micros
sociedades que, restringidas a si mesmas,
sofreram um processo nítido de decadência,
evidenciado pelo declínio demográfico, pela
escassez de moeda ou de outros valores de
troca semelhante à monetária e, em
consequência, pela sensível contração dos
intercâmbios comerciais. Esse fenômeno de
declínio, particularmente perceptível no século
V, afetou todos os territórios do Império
Romano do Ocidente. (JESSUA, Claude.
Capitalismo. São Paulo: L&PM Pocket, 2009,
pp. 13/14).

Rascunho:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:
(A) O texto trata do Império Romano do
Oriente e a queda de Constantinopla.
(B) O texto trata do enfraquecimento de um
dos Impérios mais importantes da História.
(C) O texto trata do surgimento do comunismo
entre os povos romanos.
(D) O texto trata das associações de segurança
privada na Antiguidade.
(E) O texto trata do Império Napoleônico.

QUESTÃO 02
Através da leitura do texto, pode-se perceber o
seguinte:
(A) As mudanças ocorridas foram marcantes a
ponto de entrarem para a História como o fim
de uma época e o surgimento de um novo
período (medievalismo/feudalismo).
(B) As mudanças ocorridas tratam do período
de transição entre a Era Moderna e a Era
Contemporânea.
(C) O texto refere-se às transformações
ocorridas durante a Revolução Francesa.
(D) O texto refere-se às transformações
ocorridas em decorrência da Revolução
Industrial.
(E) O texto trata da Revolução Laranja.

QUESTÃO 03
A palavra, “contudo”, utilizada no texto (linha
15) classifica-se como:
(A) conjunção aditiva.
(B) conjunção coordenativa.
(C) conjunção simétrica.
(D) conjunção adversativa.
(E) conjunção assertiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

O trecho “sofreram um processo nítido de
decadência” (linhas 28/29)” poderiam ser
substituídos sem alteração no sentido por:

Qual é a medida “x” do lado de uma praça
quadrada, sabendo que sua área mede 400 m²?

(A) sofreram um visível movimento de
declínio.

(B) 2.000 metros.

(B) passaram por um momento invisível de
declínio.
(C) atravessaram momento visível de declínio,
mas muito breve e insignificante.

(A) 200 metros.
(C) 20 metros.
(D) 40 metros.
(E) 400 metros.

(D) sofreram influências externas.
(E) sofreram um processo nítido de euforia.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que há ERRO na
concordância:
(A) Não somos nenhuns benfeitores, disseram
eles.
(B) Já está incluso na conta a gorjeta do
garçom.

QUESTÃO 08
Calcula-se a área de um quadrado elevando a
medida do seu lado ao quadrado. Um terreno
quadrado possui 12,5m de lado. Qual é a sua
área?
(A) 156,25m².
(B) 144, 80m².
(C) 145,25m².
(D) 146,10m².
(E) 155,90m².

(C) Horas extras complementam, às vezes, o
salário.
QUESTÃO 09

(D) O trabalhador mesmo acusou a gerente.
(E) Estou quite com a Justiça Eleitoral.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Doze operários realizam um trabalho em 36
dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, 18
operários realizam o mesmo trabalho em
quantos dias?

Andreia e Bruno são dois dos filhos de Cícero
e Damiana. A soma do número de irmãs de
Andreia com o número de irmãos de Bruno é
12, e a soma das irmãs de Bruno com as irmãs
de Andreia é 11. Assim, o produto entre o
número de filhos e o número de filhas de
Cícero e Damiana é igual a:
(A) 24.
(B) 32.

(A) 21

(C) 48.

(B) 22.

(D) 54.

(C) 24

(E) 60.

(D) 26.
(E) 28

Professor de Educação Básica I- PEB I

Página 2 de 8

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

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Se uma tonelada de açúcar custa R$ 3.500,00,
qual é o preço de 6 quilos?
(B) R$ 23,00.

Uma série de protestos na França, iniciados no
mês de Novembro deste ano, se tornou
conhecida como “Protestos dos Coletes
Amarelos”. Tais protestos são motivados
principalmente em razão de(o/a):

(C) R$ 19,00.

(A) aumento de impostos sobre combustíveis.

(D) R$ 17,00.

(B) descobertas de casos de corrupção no
governo.

(A) R$ 21,00.

(E) R$ 24,50.

(C) imigração no país.
ATUALIDADES
QUESTÃO 11
Jair Bolsonaro, na época candidato a
Presidente da República pelo Partido Social
Liberal (PSL) sofreu um atentado contra sua
vida no dia 06 de setembro de 2018. Assinale
a alternativa que indica a cidade onde tal fato
ocorreu:
(A) Governador Valadares.
(B) Uberlândia.
(C) Juiz de Fora.
(D) Ipatinga.

(D) reforma trabalhista na Europa.
(E) aumento dos acidentes de trânsito no país.

QUESTÃO 14
Em decorrência da grave crise humanitária na
Venezuela, muitas pessoas estão abandonando
sua terra natal e procurando abrigo em outros
países, inclusive no Brasil. Localizada no
Estado de Roraima, essa cidade é a principal
porta de entrada dos imigrantes venezuelanos:
(A) Maracaibo.
(B) Porto Velho.

(E) Uberaba.

(C) Macapá.
(D) Pacaraima.
QUESTÃO 12

No dia 03 de outubro de 2018 faleceu um
importante físico experimental, ganhador de
prêmios como o Nobel de Física pelo seu
trabalho sobre partículas subatômicas. Trata-se
de:

(E) Rondonópolis.

QUESTÃO 15

(B) James Rodovan.

A Espanha sempre foi palco de acaloradas
discussões sobre autonomia e independência
de suas regiões. Atualmente, o conflito está
localizado na região de(a):

(C) Celius Mcarthur.

(A) Castela.

(D) Zahir O’Donnel.

(B) Andaluzia.

(A) Seal Elliot.

(E) Leon Lederman.

(C) País Basco.
(D) Navarra.
(E) Catalunha.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Em se tratando do sistema operacional MS
Windows 7 (em português), assinale a pasta
que apresenta toda a estrutura do sistema
operacional:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 19
Em se tratando de MS Excel 2010 (em
português), assinale a opção que permite juntar
células como se fosse uma única célula dentro
de uma planilha:
(A) Nivelar Células.

(A) \Windows.

(B) Equalizar Células.

(B) /Windows.

(C) Mesclar Células.

(C) /Usuários.
(D) \Ferramentas.
(E) /Documentos.

QUESTÃO 17
Qual das extensões de arquivo indicadas
abaixo refere-se a um arquivo salvo no
Microsoft Word 2010?

(D) Remeter Células.
(E) Manter Células.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que apresenta um
exemplo de sítio eletrônico utilizado por órgão
governamental.
(A) http://www.xxx.com.br.

(A) *.word.

(B) http://www.xxx.com

(B) *.docx.

(C) http://www.xxx.adv.br.

(C) *.http.

(D) http://www.xxx.med.br

(D) *.sms.

(E) http://www.xxx.gov.br

(E) *.htmj.

QUESTÃO 18
Se o usuário estiver elaborando uma
apresentação multimídia no MS Power Point
2010, como deve ele proceder para inserir
rapidamente um slide através do atalho?
(A) CRTL + N.
(B) CRTL + M.
(C) CRTL + S.
(D) CRTL + Y.
(E) CRTL + P.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
No que se refere às migrações internas no
Brasil, assinale a alternativa correta:
(A) Ocorreram apenas nas décadas de 1920 e
1930, entre as duas grandes guerras mundiais.
(B) Houve um fluxo de nordestinos para a
Região Sudeste, atraídos pela expansão
industrial, e para a Região Norte, atraídos pelos
projetos agropecuários e minerais.
(C) Não foram significativas.
(D) O maior fluxo migratório interno se deu
nos estados da Região Norte para a Região Sul,
devido à expansão da soja e da cana de açúcar.
(E) O estado do Mato Grosso do Sul foi o ente
federativo que mais recebeu migrantes em todo
o Brasil.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

No que se refere à Rosa dos Ventos e os pontos
cardeais, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa que apresenta a
definição de migrações pendulares:

I - Noroeste (NW) e Sudeste (Sudoeste) são
pontos colaterais.
II – Nordeste (NE), Sudeste (SE) não são
pontos colaterais.
III – Os pontos cardeais são Norte (N), Sul (S),
Leste (L) e Oeste (W).
IV – Os pontos colaterais são nor-nordeste
(NNE), nor-noroeste (NNW) e lésnordeste(ENE).

(A) troca de imigrantes entre as grandes
regiões.
(B) movimentos da população rural em direção
aos grandes centros urbanos.
(C) movimentos relacionados a atividades
pastorais.
(D) deslocamento maciço de populações
urbanas em direção ao campo.
(E) movimentos diários de trabalhadores entre
o local de residência e o local de trabalho.

(A) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(B) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 23
Com base nos conceitos de paisagem natural e
paisagem cultural (antrópicas), associe
corretamente as colunas às alternativas:

QUESTÃO 25
No que se refere ao tema das religiões na
Antiguidade, assinale a alternativa correta:
(A) Os povos mesopotâmicos monoteístas
desconsideravam a vida e buscavam a
liberdade depois da morte.
(B) A religião monoteísta garantiu a expansão
do império egípcio durante todo o período dos
faraós.

2 – Paisagem Cultural.

(C) A sociedade persa gastava a maior parte do
tempo nos cultos ou na construção de novos
templos.

( ) Área do espaço urbano dedicada à
promoção de práticas culturais.

(D) Os hebreus evitavam laços sociais e
ficaram conhecidos como o povo sem religião.

( ) A rua de uma cidade industrializada.

(E) Os fenícios eram politeístas e praticavam
sacrifícios, inclusive de seres humanos.

1 – Paisagem Natural.

( ) Reserva ambiental em área rural.
( ) Hotel fazenda reservado para o turismo.
( ) Floresta equatorial não ocupada pelo
homem.
( ) Parque ambiental criado no espaço de uma
cidade.
(A) 2, 2, 2, 1, 2, 1.
(B) 2, 2, 1, 2, 1, 2.
(C) 1, 2, 1, 1, 2, 1.
(D) 2, 2, 2, 1, 1, 2.

QUESTÃO 26
Dentre as influências que a Lua exerce sobre o
Planeta Terra, pode-se destacar:
(A) filtragem dos compostos químicos
presentes na atmosfera.
(B) variações no índice de reflexão dos raios
solares.
(C) oscilações no regime das marés.
(D) alteração na quantidade de massa
semirrochosa na superfície terrestre.
(E) esfacelamento dos vulcões ativos.

(E) 1, 2, 2, 1, 1, 1.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

De acordo com a teoria proposta por Darwin,
seres humanos e outros organismos vivos,
como a baleia por exemplo, apresentam certo
grau de parentesco. Isso se dá porque todos os
organismos:

No que se refere à periodicidade das fases da
Lua, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(A) enfrentaram severas privações.

II – Um ciclo completo das fases da Lua é
denominado “mês lunar”.

(B) atravessaram um processo de seleção
natural.
(C) passaram por um processo de convergência
adaptativa.

I – A Lua não possui luz própria, ou seja,
depende da iluminação do Sol.

III – A Lua apresenta quatro fases: lua nova;
lua crescente; lua pingante; lua cheia.
(A) apenas o item I é verdadeiro.

(D) possuem um ancestral comum.

(B) apenas o item II é verdadeiro.

(E) possuem a capacidade de socialização
científica.

(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.

QUESTÃO 28

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

A distância entre duas cidades é de 360 km. No
mapa de um livro de Geografia, a distância é
representada por um segmento de reta medindo
1,5 cm. Portanto, pode-se afirmar que a escala
em que foi elaborada esse mapa é a de:

O fluxo migratório do Nordeste também
seguiu em direção a Rondônia, atraído pela
exploração de/da/do:

(A) 1 : 2.400.

(A) bauxita.

(B) 1 : 240.000.

(B) cassiterita.

(C) 1 : 24.000.

(C) cobre.

(D) 1 : 2.400.000

(D) ouro.

(E) 1 : 24.000.000.

(E) âmbar.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Como se sabe, os organismos autotróficos são
capazes de utilizar material inorgânico para a
produção de material orgânico, não
necessitando, portanto, consumir matéria
orgânica. Dentre os organismos abaixo,
assinale o grupo que NÃO possui
representantes que podem ser classificados
como autotróficos:

Os Estados teocráticos da Mesopotâmia (atual
Iraque) e do Egito evoluíram acumulando
características comuns e peculiaridades
culturais. Os egípcios desenvolveram a prática
de embalsamar o corpo humano porque:

(A) fungos.

(B) se opunham ao Cristianismo, que
predominava na época.

(B) cianobactérias.
(C) algas.
(D) vegetais.
(E) bactérias.
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(A) se opunham ao politeísmo vigente na
época.

(C) não havia espaço para enterrar os corpos.
(D) era menos custoso.
(E) depois da morte, a alma poderia retornar ao
corpo mumificado.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

No que diz respeito ás características das fases
da Lua, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

Também denominado migração campocidade, é o principal movimento populacional
interno do Brasil, desde a segunda metade do
século XX. Trata-se de:

I – Lua Nova: ocorre quando o Sol ilumina a
parte oposta da Lua em relação ao observador.

(A) êxodo rural.

II – Lua Crescente: a Lua desloca-se
lentamente ao redor da Terra até atingir um
ponto onde o Sol incide parcialmente sobre ela.

(B) êxodo urbano.

III – Lua Cheia: a Lua chega a um ponto onde
o Sol ilumina completamente a face voltada
para o observador da Terra.

(D) ruralismo urbanístico.

IV – Lua Minguante: a Lua tinge uma situação
onde há uma iluminação parcial novamente, só
que no sentido contrário ao da Lua Crescente.

(C) urbanização ruralista.
(E) êxodo mórfico.

QUESTÃO 37

(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.

As trocas gasosas no pulmão humano, em
condições normais, ocorrem:

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

(A) nos átrios.

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

(B) nas juntas.

(D) todos os itens são verdadeiros.

(C) nas vertentes.

(E) todos os itens são falsos.

(D) nos alvéolos.

QUESTÃO 34
Dentre os seres apresentados abaixo, assinale
aquele que não possui células em sua
constituição:
(A) vírus.
(B) protozoários.

(E) nas pontas.

QUESTÃO 38
No que se refere às unidades políticoadministrativas, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – Os Municípios pertencem aos Estados e
podem ser urbanos e rurais.

(C) animais.
(D) fungos.

II – Boa Vista é a capital de Roraima, e Cuiabá
é a capital do Mato Grosso do Sul.

(E) bactérias.
QUESTÃO 35
Para alguns autores, todos os organismos vivos
estão sujeitos a processos evolutivos. Isso
significa que algumas características surgem e
são passadas para os descendentes e outras são
eliminadas da população através de um
processo denominado de:
(A) imigração celular.
(B) mutação transdisciplinar.
(C) seleção natural.
(D) combinação específica.
(E) atribuição congênita.
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III – O Distrito Federal localiza-se no Estado
do Tocantins.
IV – Porto Velho é a capital de Rondônia e
Campo Grande é a capital do Mato Grosso do
Sul.
(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(C) apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

Preparar crianças para a leitura de mapas
pressupõe assegurar que dominem a linguagem
cartográfica, ou seja, o sistema de signos,
redução e projeção. Dessa forma, a
apropriação do sistema de signos está
relacionada à ideia de construção da noção de:

Dos reinos apresentados abaixo, qual deles é
considerado o mais inferior, por conter
organismos dotados de organização mais
simples?

(A) título.
(B) meio social.
(C) orientação.
(D) autodeterminação.

(A) Metazoa.
(B) Monera.
(C) Protista
(D) Castrista.
(E) Fungi.

(E) legenda.
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