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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
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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
Sávio Assis de Oliveira leciona que o esporte
traz consigo possibilidades de vivências
contraditórias em que os pares dialéticos
“solidariedade / rivalidade”, “coletividade /
individualidade”, “confiança / suspeita”, entre
outros, concorrem frequentemente nas aulas de
Educação Física. De acordo com o autor, para
que sua proposta de reinvenção e
transformação do esporte se efetive
concretamente a partir do chão da escola é
preciso que o professor de Educação Física
empreenda ações conscientes orientadas e
movidas para:
(A) a superação dos aspectos familiares.
(B) a superação da sociedade capitalista.
(C) a superação da sociedade socialista.
(D) o alcance da sociedade anarquista.
(E) a derrocada do sistema presidencialista.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Suraya Darido, em “Educação Física na
Escola”, descreve algumas abordagens
pedagógicas da educação física escolar. Com
base nas lições da autora, pode-se afirmar o
seguinte:

Leia o trecho a seguir da obra de Vítor da
Fonseca
(Psicomotricidade:
filogênese,
ontogênese e retrogênese).

(A) A abordagem desenvolvimentista baseiase nos processos de aprendizagem e
desenvolvimento para fundamentar a educação
física escolar.
(B) A abordagem romântica, própria do século
XVIII, baseava-se na negação do Estado.
(C) A abordagem relacionada à educação
psicomotora ou psicomotricidade valoriza a
execução de um gesto esportivo isolado, a
partir do conhecimento de origem psicológica.
(D) A abordagem marxista-leninista sugere
que o ensino da educação física seja ministrado
por membros iniciados do Partido Comunista.
(E) A abordagem sistêmica transfere o debate
sobre educação física para questões mais
amplas e macrossociológicas, de modo que
entende que o professor deverá privilegiar só
atividades relacionadas a sua cultura.

QUESTÃO 23
São
músculos
isquiotibiais,
também
conhecidos como “músculos posteriores da
coxa”:
I – semitendíneo.

“Durante o desenvolvimento humano, muitos
gestos realizados quando criança, como o
apontar, o chamar, o apanhar, começam por
substituir
o
choro
para
induzirem,
posteriormente, a emergência da significação
social que culmina com a palavra. Muitas
interpretações verbais que os adultos percebem
dos gestos das crianças são a ilustração mais
clara do poder comunicativo dos gestos e das
mímicas”.
Com base no texto acima, o gesto, como forma
de comunicação, deve ser compreendido
como:
(A) particular e autômato, uma vez que não
gera significados.
(B) universal e multicultural, uma vez que
transcende a limitação cultural da linguagem
falada.
(C) particular e homogêneo, uma vez que não
se expande aos demais membros do grupo
social.
(D) universal e multicultural, uma vez que
transcende e depende da limitação cultural da
linguagem falada.
(E) universal e multicultural, uma vez que
transcende a limitação cultural da linguagem
falada.

II – bíceps femoral.
III – escaleno médio.

QUESTÃO 25

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

Que nome se dá ao mecanismo que, durante a
realização de uma tarefa motora, oferece
informações detalhadas do meio ambiente
interno e externo para serem utilizadas pelo
mecanismo de decisão?

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

(A) temporal.

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

(B) afetivo.

(E) todos os itens são verdadeiros.

(C) efetivo.

IV – semimembranáceo.
(A) apenas os itens II e IV são verdadeiros.

(D) perceptivo.
(E) repetitivo.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta uma
afirmação correta sobre o lazer:

No que se refere ao “brincar” e ao “jogar”,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) O traço que define as vivências do lazer é
o seu caráter desinteressado. Não se busca
outra recompensa além da satisfação
provocada pela situação.
(B) O traço que define as vivências do lazer é
o seu caráter produtivo. Na verdade, não se
busca outra recompensa além do aprendizado
provocado pela situação.
(C) Entende-se o lazer como o conjunto de
atividades que as pessoas desenvolvem
objetivando ganhos financeiros.
(D) Compreende-se o lazer como o conjunto de
experiências ao qual as pessoas se entregam
objetivando saúde e fortalecimento muscular.
(E) Compreende-se o lazer como o conjunto de
experiências ao qual as pessoas se entregam
com finalidades produtivas.

I – A criança necessita apenas brincar, pois
jogar, nessa etapa da vida, cria uma ideia de
passatempo e não desenvolve as faculdades
mentais.
II – São atos imprescindíveis à saúde física,
emocional e intelectual, e sempre estiveram
presentes em qualquer povo, desde os mais
remotos tempos.
III – Através deles, a criança desenvolve a
linguagem, a socialização, o pensamento, a
autoestima e a iniciativa.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(D) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

No que se refere aos objetivos da prática da
educação física nas escolas, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

No que se refere à ventilação pulmonar em
repouso e durante o exercício físico, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

I – Criar convivências construtivas
harmoniosas com outros indivíduos.

e

II – Despertar nos alunos o interesse em se
envolver com atividades e exercícios
corporais.
III – Segregar pessoas, uma vez que cada uma
apresenta suas próprias características.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.

I – Alguns volumes de gases se perdem na
urina e em outras secreções, sendo o valor
desta perda irrelevante.
II – A ventilação pulmonar promove a troca
gasosa necessária para o metabolismo
energético aeróbio e anaeróbio.
III – Algumas trocas gasosas são processadas
pela pele.

(C) apenas o item III é verdadeiro.

IV – A ventilação pulmonar consiste na troca
de gases para dentro e para fora dos pulmões.

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

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

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

(B) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(C) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

Segundo a Resolução CNE/CEB 07/2010, em
seu artigo 6°, os sistemas de ensino e as escolas
adotarão, como norteadores das políticas
educativas e das ações pedagógicas, os
seguintes princípios:

Mantoan (Inclusão Escolar) observa que a
exclusão escolar se manifesta das mais
variadas formas, e quase sempre o que está em
jogo é a ignorância do aluno. Para a autora,
isso:

(A) políticos, estéticos e éticos.

(A) implica na melhoria das estruturas de
acessibilidade físicas, materiais, financeiras e
tecnológicas das escolas.

(B) pluralistas, éticos e moralistas.
(C) paternalistas, universalistas, socialistas.
(D) ativistas, estéticos, éticos.
(E) simétricos, político e estéticos.

(B) ocorre pela falta de aperfeiçoamento
permanente dos profissionais da educação e do
aprimoramento das práticas pedagógicas.

QUESTÃO 31

(C) pode ser modificado visando aliar o
trabalho de fundamentação teórica com as
vivências das redes de apoio à inclusão.

Como se sabe, a atividade física intensa e longa
necessita de energia. Por meio de treinamento
de resistência:

(D) ocorre porque a escola foi democratizada,
abrindo-se a novos grupos sociais, mas não às
novas formas de conhecimento.

(A) as reservas de glicose diminuem devido ao
desgaste do glicogênio do fígado.

(E) reforça ainda mais a ideia de um modelo
didático estatizante, que considera todos os
indivíduos iguais.

(B) as reservas de glicogênio diminuem e de
gordura aumentam.
(C) as reservas de gordura e de glicogênio
diminuem.
(D) as reservas de gordura aumentam porque
são armazenados ácidos graxos nas células.
(E) as reservas de glicose muscular aumentam
e de gordura diminuem.

QUESTÃO 34
Como se sabe, o “aquecimento” é o conjunto
de exercícios e procedimentos especialmente
selecionados para preparação do organismo
para o trabalho que virá a seguir. Nesse
sentido, o aquecimento deve abranger a
realização de três tarefas:
(A) emocional, cardíaca e muscular.

QUESTÃO 32
Segundo o artigo 5° da Lei n. 13.005/2014, a
execução do PNE e o cumprimento de suas
metas serão objeto de monitoramento contínuo
e de avaliações periódicas, realizadas pelas
seguintes instâncias, EXCETO:
(A) Ministério da Educação.
(B) Secretarias Estaduais de Educação.
(C) Fórum Nacional de Educação.
(D) Conselho Nacional de Educação.
(E) Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado Federal.

(B) emocional, motora e funcional.
(C) psicológica, funcional e motora.
(D) muscular, circulatória e cardíaca.
(E) fisiológica, psicológica e motora.
QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que NÃO representa um
benefício gerado pela prática da dança:
(A) atenua dores.
(B) protege as articulações.
(C) fortalece a musculatura.
(D) traz felicidade e alegria.
(E) cura problemas posturais e de artrose.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Como se sabe, os erros na performance devem
ser gradativamente eliminados para que o
aluno consiga realizar movimentos corretos
consistentes e precisos. Que nome se dá a esse
processo?

No que se refere às características da
flexibilidade, assinale a alternativa correta:

(A) avaliação momentânea.
(B) tarefa psicomotora.
(C) aptidão mental.
(D) consciência corporal.
(E) aprendizagem motora.

QUESTÃO 37

(A) Refere-se à capacidade de usar uma
amplitude de movimento articular no
desempenho de uma atividade física em
velocidade normal ou ascendência.
(B) Refere-se à amplitude de movimento
atingida pelo uso voluntário dos músculos sem
assistência.
(C) Refere-se à possibilidade de movimento
nulo.
(D) Refere-se à possibilidade de amplitude de
movimento ao redor da articulação, sem
enfatizar a velocidade durante o alongamento.

Como se sabe, o lazer possui uma dimensão
que vai além das aulas de Educação Física
escolar, mas pode ser abordado nessas aulas
com uma finalidade educativa. Uma das
finalidades educativas que justificam o estudo
do lazer como conteúdo da Educação Física
escolar á:

(E) Normalmente, é associada a movimentos
pendulares, saltos, rebotes e movimentos
rítmicos.

(A) formar grupos de alunos capazes de
exercer liderança comunitária e que respondam
integralmente pelas programações de lazer do
bairro.

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

(B) levar os alunos a pesquisarem as práticas
de lazer de seus ancestrais a prenderem a se
divertir praticando-as, mesmo que não consiga
compreendê-las.
(C) identificar o aluno que tenha uma postura
conformista em relação ao lazer existente em
sua cultura local e leva-lo a ser crítico e
criativo.
(D) levar os alunos a mapearem os
equipamentos e programações de lazer
existentes no entorno escolar e educá-los para
que não os modifiquem.
(E) identificar o aluno que tenha uma postura
crítica em relação ao lazer existente onde mora
e lavá-lo a aceitar passivamente o que seu
bairro lhe proporciona.

QUESTÃO 39

I – O atletismo é um dos esportes que menos
auxilia na saúde, pois trabalha poucos
músculos.
II – Torneios e olimpíadas de atletismo são
constantes, existindo, até mesmo na forma
paraolímpica, local em que pessoas portadoras
de alguma diferença possam competir.
III – Pesquisas recentes descobriram que o
atletismo contribui para aumentar o risco de
diabetes.
(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.
.
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QUESTÃO 40
No que se refere à ideia fundamentadora dos
jogos cooperativos, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:
I – Em se tratando de esportes coletivos, é
necessário incentivar a realização de
fundamentos técnicos que possibilitem a
participação de vários membros, como o
arremesso, em detrimento daqueles que
valorizam o individualismo, como o drible.
II – É necessário valorizar a cooperação em
detrimento da competição. É a cooperação, e
não a competição, que permite maior
coordenação de esforços entre os alunos
participantes.
III – Os jogos cooperativos apresentam menor
possibilidade de serem divertidos para os
alunos, pois podem gerar sentimentos de
derrota.
(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 III são verdadeiros.
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