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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Muitas empresas ainda acreditam que devem
ter como objetivo o lucro a qualquer custo,
principalmente se puder ser conseguido com o
prejuízo da concorrência e até mesmo dos
clientes. E em um ambiente em que
aparentemente vale tudo, como no competitivo
mundo empresarial, as considerações éticas
são as principais a perder o valor. No entanto,
uma nova tendência vem crescendo a cada ano
e hoje é uma realidade. Estamos falando das
exigências do cidadão, que recaem na procura
por produtos ou serviços de qualidade. O
cidadão também exige que as empresas que
fornecem os produtos sejam éticas e atuem
com responsabilidade social e ambiental. Em
outras palavras, na hora da compra, além da
relação custo/benefício, o consumidor também
presta atenção se a empresa tem uma atuação
positiva na comunidade em que está inserida.
Mas, afinal, o que é uma empresa ética? A ética
empresarial envolve a determinação da
organização em cumprir os compromissos
assumidos para com todos os que têm algum
tipo de envolvimento com ela. Compromissos
que devem satisfazer algumas expectativas
desse público diretamente relacionado a ela. A
ideia parece muito simples. No entanto, essas
expectativas quase sempre refletem o
pensamento da sociedade como um todo, o que
amplia o alcance do comportamento ético da
organização. Sabemos, por exemplo, que uma
das questões mais “quentes” atualmente é o
controle social sobre a agressão ao meio
ambiente. Os altos custos ambientais, por
exemplo, pela ameaça que representam à
população e ao planeta, estão colocando as
empresas devastadoras em uma posição muito
delicada. Afinal, os interesses desse tipo de
empresa entram em conflito direto com os
interesses da coletividade. Assim, a ética
empresarial hoje não é mais um modismo entre
os vários que permeiam o mundo corporativo,
mas sim um processo que vem sendo adotado
de forma crescente por muitas empresas (...).
(ALENCASTRO, Mário S. C. Ética
Empresarial. Curitiba: Intersaberes, p. 23).
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
Considerando o texto, assinale a alternativa
correta:
(A) O autor afirma que os consumidores são os
maiores responsáveis pelos problemas
ambientais do planeta.
(B) O autor afirma que o grande problema
atualmente é a falta de ética dos consumidores.
(C) O autor afirma que, atualmente, as
empresas passaram a agir com ética e mais
responsabilidade.
(D) O autor afirma que a corrupção no mundo
corporativo reflete no comportamento da
sociedade.
(E) O autor afirma que os problemas
ambientais são praticamente impossíveis de
serem solucionados.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa que indica corretamente
a
classe
gramatical
da
palavra
“principalmente” (linha 3 do texto):
(A) preposição.
(B) advérbio.
(C) sujeito.
(D) adjunto adnominal.
(E) pronome relativo.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente um sinônimo da palavra
“tendência” (linha 9 do texto):
(A) inclinação.
(B) jeito.
(C) promoção.
(D) articulação.
(E) validação.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a crase está
empregada INCORRETAMENTE:

Antônio, Manoel e José são irmãos. Marina e
Maria são filhas de Antônio. Manoel casou-se
com Maria e Pedro é filho deste casal. Analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) Não assistiu a essa operação, mas à de sua
irmã.
(B) A medicação devia ser ingerida gota à gota,
e não de uma só vez.

I – Marina é sobrinha e cunhada de Manoel.

(C) A construção do prédio obedece às
especificações da Prefeitura.

II – Pedro é neto de Antônio e não tem outra
relação de parentesco com Antônio.

(D) Perdi uma lapiseira semelhante à sua.

III – A relação de parentesco de José com
Pedro é apenas de tio-avô.

(E) Essas informações são iguais às que recebi
ontem.

IV – Manoel casou-se com sua sobrinha.
(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.

QUESTÃO 05

(B) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.

Assinale a alternativa em que o emprego do
pronome oblíquo está INCORRETO:
(A) Para não entristecê-lo, tive de deixar o
local.

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

(B) Não o vi quando entrou.
(C) Não me submeterei aos seus caprichos.

QUESTÃO 08

(D) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu
ajuda.

Cinco meses consecutivos de um ano podem
totalizar no mínimo e no máximo,
respectivamente:

(E) Ela me olhou algum tempo entristecida.

(A) 150 e 153 dias.
(B) 149 e 152 dias.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em uma mesa há 6 (seis) maçãs, você pega 4
(quatro). Com quantas maçãs você fica?

(C) 149 e 151 dias.
(D) 150 e 152 dias.
(E) 153 e 156 dias.
QUESTÃO 09

(C) 4.

João tinha alguns biscoitos. Ele comeu dois e
deu dois à irmã. Depois, deu metade do que
sobrou ao irmão. Se o irmão ficou com 5
biscoitos, quantos tinha João no início?

(D) 5.

(A) 12.

(E) 10.

(B) 13.

(A) 2.
(B) 3.

(C) 14.
(D) 15.
(E) 16.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Durante um campeonato de tiro ao alvo, João
disparou 12 vezes. Sabendo que a razão do
número de acertos para o total de disparos foi
de ¾ (três quartos), quantos disparos José
acertou?
(A) 6.

No dia 14 de novembro de 2018 foi inaugurado
o maior e mais complexo projeto da ciência
brasileira. Trata-se de um acelerador de
elétrons que funciona como um grande
microscópio, e permite estudar qualquer
material. O nome desse projeto é:

(B) 7.

(A) Alex.

(C) 8.

(B) Glicius.

(D) 9.

(C) Homus.

(E) 10.

(D) Sirius.
(E) Linus.

ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de novembro de 2018 houve eleições
legislativas nos Estados Unidos da América.
Sobre o assunto, assinale o partido político que
obteve a maioria de representantes eleitos:

QUESTÃO 14

(A) Partido Republicano.

No mês de agosto de 2018 a imprensa nacional
anunciou exaustivamente o surto de uma
doença que, até esse mês, já somava mais de
1000 casos confirmados, sobretudo na Região
Norte. Trata-se da seguinte doença:

(B) Partido Liberal.

(A) Rubéola.

(C) Partido Democrata.

(B) Sarampo.

(D) Partido Livre.

(C) Leishmaniose.

(E) Partido Verde.

(D) Icterícia.
(E) Catapora.

QUESTÃO 12
Ainda no mês de novembro de 2018, um grupo
de 5 mil pessoas deixou seu país em direção
aos Estados Unidos da América. Trata-se de:
(A) Honduras.
(B) Haiti.
(C) República Dominicana.
(D) Porto Rico.
(E) Panamá.

QUESTÃO 15
No final do mês de agosto de 2018, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou
uma nova estimativa da população brasileira.
Trata-se do montante de:
(A) 198 milhões de habitantes.
(B) 202 milhões de habitantes.
(C) 208 milhões de habitantes.
(D) 212 milhões de habitantes.
(E) 218 milhões de habitantes.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Uma das opções do comando “Salvar como”,
no MS Excel 2010 grava arquivos com a
extensão “.xlam”. Assinale a opção que melhor
caracteriza o conteúdo usual desse tipo de
arquivo:
(A) Modelos.
(B) Suplementos.
(C) Arquivos CSV.
(D) Arquivos binários extensos.
(E) Arquivos binários médios.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 19
Nos acessos à Internet, normalmente é possível
identificar o tipo de serviço e a área de atuação
do provedor do serviço por meio do URL. Por
exemplo, considerando o seguinte URL
https://mail.google.com, pode-se afirmar que o
serviço de acesso é:
(A) ao serviço de e-mail, e que o provedor é
uma entidade sem fins lucrativos.
(B) à página web, e que o provedor é uma
entidade sem fins lucrativos.
(C) ao serviço de e-mail, e que o servidor é
uma entidade comercial.

QUESTÃO 17

(D) ao serviço de e-mail, e que o provedor é
estabelecido nos Estados Unidos.

No MS Word 2010, se o usuário pressionar as
teclas Alt +Ctrl+F, executará a seguinte ação:

(E) à página web, e que o provedor é uma
entidade comercial.

(A) Inserirá uma nota de rodapé.

QUESTÃO 20

(B) Inserirá uma marca d’água.

Em uma instalação padrão do MS Word 2010,
há funcionalidades relacionadas às teclas de
atalho. Qual é o comando que permite que
sejam visualizadas, na tela, as teclas de atalho
das ferramentas da Guia “Inserir”?

(C) Inserirá símbolos matemáticos.
(D) Realizará a revisão ortográfica do texto.
(E) Inserirá uma imagem no texto.
QUESTÃO 18
Como se sabe, o MS Power Point 2010 é um
aplicativo
visual
e
gráfico,
usado
principalmente para criar apresentações. Com
ele, é possível criar, exibir a realizar
apresentações de slides que combinam texto,
formas, imagens, gráficos, animação e vídeos.
Assinale a alternativa que corresponde a uma
característica do Slide Mestre:
(A) Slide Mestre não permite nenhum tipo de
alteração.
(B) Não permite que seja inserido gráfico no
slide.
(C) Todas as alterações do slide poderão ser
feitas somente slide a slide.
(D) Permite que todos os slides contenham a
mesma fonte e imagens, como logotipos,
fazendo alterações em um só lugar.
(E) Não permite que mais de um usuário
realize alteração.
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(A) Shift + N.
(B) Alt + S.
(C) Alt + Y.
(D) Ctrl + l
(E) Ctrl + N.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O artigo 2° da Lei n. 13.005/2014 (Plano
Nacional de Educação) apresenta uma série de
diretrizes. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a uma dessas diretrizes:
(A) erradicação do analfabetismo.
(B) melhoria da qualidade da educação.
(C) superação das desigualdades econômicas,
com ênfase na promoção e na erradicação de
todas as formas de discriminação.
(D) universalização do atendimento escolar.
(E) promoção humanística, científica, cultural
e tecnológica do País.
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QUESTÃO 22
De acordo com o artigo 208 da Constituição
Federal, o dever do Estado com a educação
será efetivado mediante uma série de garantias.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a
uma dessas garantias:

QUESTÃO 24
O artigo 13 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação) trata da
incumbência dos docentes. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a uma dessas
incumbências:

(A) educação infantil, em creche e pré-escola,
às crianças até 5 (cinco) anos de idade.

(A) estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de maior rendimento.

(B) atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.

(B) elaborar e cumprir o plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.

(C) acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.

(C) zelar pela aprendizagem dos alunos.

(D) oferta de ensino regular noturno, adequado
às condições do educando.

(D) ministrar os dias letivos e horas-aulas
estabelecidas, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional.

(E) progressiva universalização do ensino
superior gratuito.

(E) participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.
QUESTÃO 25

QUESTÃO 23
De acordo com o artigo 53 da Lei n.
8.069/1990, a criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, assegurando-lhes, EXCETO:
(A) acesso à escola pública e gratuita próxima
de sua residência.
(B) direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores e ao Poder Público.
(C) direito de ser respeitado por seus
educadores.
(D) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(E) direito de organização e participação em
entidades estudantis.

De acordo com o artigo 9° da Resolução
CNE/CEB 04/2010, a escola de qualidade
social adota como centralidade o estudante e a
aprendizagem, o que pressupõe atendimento a
alguns requisitos. Sobre o tema, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I - realização de parceria com órgãos, tais
como
os
de assistência social e
desenvolvimento humano, cidadania, ciência e
tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte,
saúde, meio ambiente.
II - revisão das referências conceituais quanto
aos diferentes espaços e tempos educativos,
abrangendo espaços sociais na escola e fora
dela.
III - preparação dos profissionais da educação,
gestores, professores, especialistas, técnicos,
monitores e outros.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 26
O processo pelo qual se observa a formação de
nuvens, que ocorre devido à transformação do
vapor em água em pequenas gotículas recebe o
nome de:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 29

(C) alimentação.

A Geografia Humana é a ciência que estuda o
espaço geográfico, concebendo-o não tão
somente como um meio, mas também como
um agente e um produto das atividades
humanas, sendo também visto como um
organismo vivo e dinâmico. Assim, pode-se
dizer que os estudos dessa área do
conhecimento resumem-se:

(D) nidação.

(A) à relação entre o homem e o espaço.

(E) sublimação.

(B) à dinâmica dos conhecimentos abstratos
humanos.

(A) condensação.
(B) evaporação.

QUESTÃO 27
Das características abaixo, assinale aquela que
NÃO é encontrado em todos os seres vivos:
(A) metabolismo.
(B) irritabilidade.
(C) hereditariedade.
(D) capacidade de evoluir.
(E) corpo multicelular.

QUESTÃO 28
A paisagem resguarda em si uma combinação
de elementos do presente e do passado. Mais
do que uma expressão puramente visual,
muitas vezes ela resulta de uma interação entre
o ser humano e o ambiente, podendo alcançar
um aspecto até mesmo emocional. Nesse
sentido, pode-se considerar a paisagem
cultural como:
(A) reprodução visual das atividades afetivas
sociais.
(B) produtora de discursos individualmente
percebidos.
(C) instrumento mecânico de percepção da
realidade.

(C) à distribuição das práticas culturais.
(D) aos processos
demográfica e urbana.

de

concentração

(E) às sociedades em geral.
QUESTÃO 30
No que se refere ao conceito de Geografia,
assinale a alternativa correta:
(A) Geografia é o estudo da Terra, dos
planetas, do sol e da atmosfera terrestre.
(B) Geografia é o conjunto de todos os oceanos
do mundo, e os animais que neles vivem.
(C) Geografia é a ciência que estuda os seres
vivos.
(D) Geografia é a ciência que estuda a
superfície terrestre e as interações do homem
com o meio ambiente.
(E) Geografia é o tipo de paisagem que foi
alterada pelas sociedades humanas.
QUESTÃO 31
A origem da vida sempre foi motivo de muita
pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se
que a vida surgia a partir da matéria inanimada,
teoria conhecida como:
(A) geração espontânea.

(D) resultado dos significados subjetivos.

(B) seleção natural.

(E) reflexo direto da compreensão humana.

(C) evolução química.
(D) evolução molecular.
(E) fotossíntese.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No que se refere às alterações e transformações
do meio ambiente, assinale a alternativa
correta:

Que nome se dá ao grupo de mamíferos que
surgiu na África há cerca de 70 milhões de
anos?

(A) Os seres humanos alteram e transformam
o meio ambiente porque não precisam da
natureza.

(A) primatas.

(B) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente para suprir suas necessidades
de moradia e alimentação, bem como para
terem uma melhor qualidade de vida.
(C) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente no intuito de adquirir maiores
conhecimento sobre a vida.
(D) Os seres humanos alteram e transformam
o meio ambiente para preservar a beleza das
praias e florestas.
(E) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente para suprir suas necessidades
de moradia e alimentação, bem como para
terem uma melhor qualidade de vida e
conforto.

(B) nativos.
(C) etíopes.
(D) mamelucos.
(E) negros.

QUESTÃO 35
De qual espécie do gênero Homo o ser humano
atual é representante:
(A) Homo neanderthalensis.
(B) Homo sapiens sapiens.
(C) Homo erectus.
(D) Homo inteligentiis.
(E) Homo habilis.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

No que se refere à ação do homem, assinale a
alternativa correta:

Como se sabe, os mapas representam um dos
principais instrumentos para analisar,
interpretar e interferir na realidade espacial,
planejando e propondo mudanças. Sobre o
tema, assinale a alternativa correta:

(A) A ação do homem tem o objetivo de
conquistar o seu território através de guerras.
(B) A ação do homem conquista novos
conhecimentos, que se resumem às novas
tecnologias.
(C) O ser humano transforma e altera o meio
ambiente com a finalidade de suprir suas
necessidades básicas, isto é, de moradia e
alimentação, e também para ter melhor
qualidade de vida.
(D) O ser humano tem como finalidade
garantir a reprodução de sua espécie, e a isso
se dá o nome de ação antrópica.

(A) O globo terrestre é uma representação
exata da superfície terrestre.
(B) O mapa é uma reprodução exata da
realidade terrestre.
(C) Nos mapas são representados não só o
espaço, mas também conhecimentos variados
acerca do que está contido no espaço.
(D) Conhecimentos físicos são as únicas
informações dispostas nos mapas.
(E) Não há convenções acertadas de símbolos.

(E) O ser humano tenta imitar a natureza
agindo sobre todo o planeta Terra, fazendo
com que cada vez mais animais, plantas e
vegetais cresçam com equilíbrio.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

No que se refere ao processo de imigração no
Brasil nos séculos XIX e XX, assinale a
alternativa INCORRETA:

No que se refere aos povos nativos do Brasil
pré-colonial, assinale a alternativa correta:

(A) O processo de imigração no Brasil foi
bastante
uniforme,
principalmente
se
compararmos os imigrantes instalados em
Santa Catarina com aqueles instalados em São
Paulo, no final do século XIX.

(B) Guaranis e Mapuches.

(B) Pressionados pelos vários relatos de maus
tratos sofridos pelos imigrantes no território
brasileiro, governos europeus, como o italiano
e o espanhol, no início do século XX,
restringiram a emigração para o Brasil.
(C) Dentro da questão da imigração também
havia outras motivações claramente eugenista,
como “branquear” o Brasil.
(D) A partir, mais ou menos, de 1880, o
problema da mão de obra para manter as
lavouras de café, base da economia nacional,
provocaria uma explosão da imigração no
Brasil.
(E) Depois de 1822, o novo governo imperial
procurou trazer imigrantes europeus para
colonizar o vasto território brasileiro. A
imigração de alemães, suíços e de outros
germânicos dominaria a primeira metade do
século XIX.

(A) Guaranis e Tupinambás.
(C) Apaches e Incas.
(D) Maias e Astecas.
(E) Toltecas e Tupinambás.

QUESTÃO 40
Como se sabe, o primeiro presidente eleito da
chamada “Nova República”, por meio das
eleições diretas de 1989, foi Fernando Collor
de Melo. No que se refere ao seu governo,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) O movimento popular que contribuiu para
seu fim chamava-se “Caras Pintadas”.
(B) Teve como vice-presidente Itamar Franco.
(C) Foi interrompido por um processo de
impeachment, em 1992.
(D) Deu início ao Plano Real, que criou a
moeda de mesmo nome.
(E) Ficou marcado, no plano econômico, pelo
confisco das poupanças brasileiras.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa que apresenta uma das
características dos indígenas nativos do Brasil
quando da chegada dos portugueses, em 1500:
(A) expressiva religiosidade católica.
(B) ausência de artesanato.
(C) existência de grandes centros urbanos.
(D) obtenção de recursos
agricultura, coleta e caça.

baseada

na

(E) existência de um único idioma para todas
as tribos.
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