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PORTUGUÊS
TEXTO
Pearl Harbor, na remota ilha do Havaí, era uma
das maiores bases navais do mundo. Na manhã
de 8 de dezembro de 1941 – horário de Tóquio
– esse porto abrigava cerca de 70 embarcações
de guerra de todos os tamanhos. Seu
comandante acreditava que um ataque japonês
pelo mar, embora possível, não fosse provável.
Tecnicamente,
os
Estados
Unidos
continuavam neutros, o que aumentava a
sensação de segurança. A base naval japonesa
mais próxima estava do outro lado do oceano,
fato que tranquilizava os norte-americanos. Os
japoneses enviaram secretamente seis portaaviões através do Pacífico para empreender o
ataque principal contra Peral Harbor. Seu
sucesso foi notável. Navios em grande
quantidade e 188 aviões norte-americanos
foram destruídos ou danificados. Mesmo
assim, os pilotos e comandantes dos
submarinos japoneses ficaram bastante
desapontados, uma vez que os três porta-aviões
norte-americanos estavam em alto-mar na
manhã do ataque e não foram descobertos. Na
mesma manhã, os japoneses se preparavam
para lançar um ataque surpresa às Filipinas,
uma jovem nação a caminho da independência,
mas que ainda necessitava muito dos Estados
Unidos para sua defesa. Distante das bases
navais da Califórnia e de Pearl Harbor, o
arquipélago filipino poderia ser mais
facilmente atacado pelo Japão do que
defendido pelos Estados Unidos. Ainda assim,
o general norte-americano residente nas
Filipinas, Douglas MacArthur acreditava
poder defender adequadamente o país, já que
seu exército tinha o apoio de 250 aeronaves de
guerra e uma forma naval que incluía 29
submarinos. Duas horas após a devastadora
investida contra Pearl Harbor, a terrível notícia
chegou às Filipinas, onde foi divulgada com
gravidade pelas estações públicas de rádio. No
espaço de uma semana, a força aérea norteamericana nas Filipinas foi reduzida a poucos
caças. (BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve
História do Século XX. 2 ed. São Paulo:
Fundamento, p. 146).
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METROCAPITAL SOLUÇÕES

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, assinale a
alternativa correta:
(A) As Filipinas atacaram a base naval de Pearl
Harbor.
(B) As Filipinas eram inimigas dos Estados
Unidos naquela época.
(C) Os japoneses atacaram a base naval de
Pearl Harbor.
(D) Os Estados Unidos não possuíam tropas na
Indonésia.
(E) O ataque a Pearl Harbor foi evitado graças
às Filipinas.
QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – No ano de 1941, os Estados Unidos ainda
estavam neutros em relação à guerra.
II – Os Estados Unidos atacaram
primeiramente o Japão, e depois as Filipinas.
III – O ataque a Pearl Harbor não ocasionou
danos na frota norte-americana.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas o item I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
De acordo com o texto acima, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Pearl Harbor pertencia às Filipinas.
II – O Japão reivindicava para si a ilha de Pearl
Harbor.
III – As Filipinas bombardearam Pearl Harbor
no dia 8 de dezembro de 1941.
(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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

O verbo “ficar”, na linha 20 do texto, está
conjugado em que forma?

Assinale a alternativa cujas palavras
apresentam, respectivamente, um tritongo, um
ditongo e um hiato:

(A) pretérito imperfeito.
(B) pretérito perfeito.

(A) comboio – amigo – caderno.

(C) presente do indicativo.

(B) cachorro – caneta – Uruguai.

(D) futuro do indicativo.

(C) Paraguai – balões – diáspora.

(E) futuro do subjuntivo.

(D) Paraguai – ruim – saíram.

QUESTÃO 05

(E) saída – mãe – Caetano.

A palavra “secretamente”, utilizada pelo autor
na linha 13 do texto, tem como sinônimo:
(A) veladamente.

QUESTÃO 09

(B) abertamente.

Assinale a alternativa cuja sequência das
palavras seja formada apenas por hiato:

(C) diferentemente.

(A) artificial – colmeia – saúde.

(D) suavemente.

(B) altura – caída – enjoar.

(E) eficazmente.

(C) paulista – anel – juiz.
(D) oceano – raiz – coar.

QUESTÃO 06
A palavra “desapontados”, utilizada pelo autor
do na linha 21 do texto, possui a seguinte
classe gramatical:

(E) energia – efeito – pressione.

QUESTÃO 10

(A) substantivo.

A palavra “iminente” possui o seguinte
sinônimo:

(B) artigo.

(A) próximo.

(C) pronome.

(B) distante.

(D) adjetivo.

(C) leve.

(E) advérbio.

(D) feroz.
(E) cansado.
QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujas palavras
apresentam encontros vocálicos classificados
como “ditongos”:

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta a resposta
correta para a seguinte operação matemática:

(A) cabeleireiro – gênio.

22 x 7 + 56

(B) atuou – alguém.

(A) 201.

(C) caranguejo – bebedouro.

(B) 210.

(D) circuito – diáspora.

(C) 228.

(E) ação – iguais.

(D) 244.
(E) 310.

Operador de Balsa

Página 2 de 5

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista – SP – Processo Seletivo 01/2019

METROCAPITAL SOLUÇÕES

QUESTÃO 12

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta a resposta
correta para a seguinte operação matemática:

Quais são os divisores positivos do número
100?

42 x 13 + 188

(A) 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.

(A) 724.

(B) 1, 2, 3, 4, 10, 12, 25, 50, 100.

(B) 728.

(C) 1, 2, 6, 8, 10, 14, 15, 50, 100.

(C) 734.

(D) 1, 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100.

(D) 744.

(E) 1, 2, 5, 8, 10, 12, 25, 40, 100.

(E) 748.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 13

Para ser aprovado em um determinado
concurso público, os candidatos precisam
acertar 75% da prova. Se esta prova tiver 120
questões, os candidatos deverão acertar:
(A) 75 questões.
(B) 80 questões.
(C) 85 questões.
(D) 90 questões.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta
correta para a seguinte operação matemática:
45 + 19 x 8.
(A) 187.
(B) 190.
(C) 194.
(D) 197.
(E) 201.
QUESTÃO 18

(E) 100 questões.
QUESTÃO 14
Um automóvel tem o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mas, se for comprado à
vista, terá um abatimento de 3% sobre o valor
total. Aplicando esse desconto, qual seria o
valor de tal automóvel?
(A) R$ 38.800,00
(B) R$ 38.200,00.
(C) R$ 38.450,00.

Em uma determinada rodovia, o limite de
velocidade é de 110 quilômetros por hora. Se o
motorista quiser reduzir esse limite em 30%,
ele deverá dirigir a quantos quilômetros por
hora?
(A) 67.
(B) 77.
(C) 80.
(D) 82.
(E) 87.

(D) R$ 37.850,00.

QUESTÃO 19

(E) R$ 39.200,00.

Um determinado colégio cobra R$ 520,00 de
mensalidade, mas oferece um desconto de 5%
se esta for paga antecipadamente. Aplicando
esse desconto, a mensalidade terá o valor de:

QUESTÃO 15
Quais são os divisores positivos do número 32?
(A) 1, 2, 3, 4, 8, 32.
(B) 1, 3, 5, 8, 16.
(C) 1, 4, 7, 16, 32.
(D) 1, 2, 8, 12, 16.
(E) 1, 2, 4, 8, 16, 32.
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(A) R$ 494,00.
(B) R$ 498,00.
(C) R$ 502,00.
(D) R$ 504,00.
(E) R$ 514,00.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que apresenta a resposta
correta para a seguinte operação decimal:

Ao
realizar
“RCP”
(Reanimação
Cardiopulmonar) qual é a posição mais
adequada para se posicionar a vítima?

1,5 + 3,7 + 6,9

(A) posicionar a vítima deitada sobre uma
estrutura rígida.

(A) 11,1.
(B) 11,8.
(C) 12,1.

(B) posicionar a vítima deitada sobre um
colchão de ar.

(D) 12,3.

(C) posicionar a vítima de pé.

(E)13,1.

(D) colocar a vítima sentada em uma cadeira
confortável.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Sobre os primeiros socorros, assinale a
alternativa que apresenta uma atitude correta a
ser tomada em caso de acidente:
(A) Colocar açúcar sobre as lesões.

(E) colocar a vítima deitada de bruços.

QUESTÃO 25

(C) Proteger ferimentos com panos limpos,
fixando-os sem apertar.

As atividades de primeiros socorros exigem
conhecimento dos sinais que o corpo emite e
servem como informação para a determinação
do seu estado físico. Assinale a alternativa que
apresenta órgãos com funções vitais:

(D) Limpar os ferimentos com álcool.

(A) rins e pâncreas.

(E) Remover objetos empalados.

(B) fígado e olhos.

(B) Nunca tentar controlar sangramentos.

QUESTÃO 22
A massagem cardíaca em uma vítima de
acidente só é indicada quando:
(A) a vítima solicitar.
(B) os familiares autorizarem.
(C) a vítima estiver com hemorragia
abundante.
(D) a vítima estiver respirando com muita
dificuldade.
(E) tiver certeza de que o coração não está
batendo.

(C) intestino e bexiga.
(D) bexiga e olhos.
(E) pulmão e coração.

QUESTÃO 26
Se uma vítima de afogamento inconsciente
apresentar vômitos, qual é a melhor posição
para colocá-la?
(A) decúbito lateral esquerdo (de lado
esquerdo).

QUESTÃO 23

(B) sentada.

Na respiração pelo método boca-boca, deve-se
colocar a vítima na posição:

(C) em pé.

(A) em pé.

(E) decúbito dorsal (barriga para cima).

(D) decúbito ventral (barriga para baixo).

(B) deitada em decúbito dorsal.
(C) deitada em decúbito arterial.
(D) deitada em decúbito longitudinal.
(E) sentada.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Sobre o tema Salvamento do Náufrago, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Sobre as regras de marinharia, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

I – Em hipótese alguma devem ser fornecidas
bebidas alcoólicas para os náufragos, pois o
álcool deixa a pessoa mais propensa à
hipotermia.

I – Nos canais, ficar sempre a boreste, ou seja,
à esquerda.

II – Em clima quente, o náufrago deve retirar o
excesso de roupa, mas deve manter o corpo
protegido.

III – Deve-se distribuir o peso a bordo para não
prejudicar a estabilidade do barco. Quanto
menor ele for, mais importante é a distribuição
das pessoas.

III – O grupo de sobreviventes deve manter a
embarcação de sobrevivência o mais úmido
possível.
IV – A sobrevivência do náufrago só se torna
importante quando ele é encontrado.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.

II – Deve-se desviar dos barcos a remo, em
razão de sua fragilidade.

IV – Não se aplicam regras de marinharia para
água doce.
(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 IV são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(E) apenas os itens I e IV são verdadeiros.
QUESTÃO 28
Em caso de vítima com queimadura, a atitude
correta a ser adotada pelo socorrista é
(A) lavar com água limpa e, em seguida,
chamar o resgate.
(B) assoprar a queimadura.
(C) pressionar a queimadura.
(D) oferecer álcool para ingestão.
(E) oferecer massagem cardíaca.
QUESTÃO 29
Se uma vítima de afogamento estiver
consciente, apresentando tremores, diminuição
excessiva da temperatura e extremidades
arroxeadas, a primeira atitude a ser tomada é:
(A) oferecer alimentos ricos em vitamina C.
(B) oferecer café para impedir que fique
inconsciente.
(C) oferecer alimentos e bebidas frias.
(D) não tocar na vítima.
(E) retirar as roupas molhadas e aquecê-la.
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