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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
A Primeira Guerra Mundial, o evento mais
significativo do século, não foi apenas
traumática enquanto durou, mas também teve
efeitos profundos: ajudou a impulsionar a
Revolução Russa; configurou-se como uma
das causas da depressão financeira dos anos
1930, o maior baque econômico na história até
então; estimulou, direta e indiretamente, a
ascensão de Hitler e da Alemanha nazista,
ajudando a provocar a Segunda Grande
Guerra; acabou com o apogeu da Europa
Ocidental e seu domínio mundial; e também
acelerou a ascensão dos Estados Unidos e da
União Soviética. Durante esse período, um
estadista britânico elaborou um plano para a
Palestina que ainda hoje provoca tensões no
Oriente Médio. Boa parte da inventividade do
século, incluindo as aeronaves que percorriam
longas distâncias, a energia atômica, a
exploração do espaço sideral, as grandes
inovações da Medicina e mesmo o primeiro
computador, foi estimulada por necessidades
geradas pelas duas grandes guerras. O século
teria sido significativo mesmo sem o conflito
1914-1918, e algumas das invenções e
oscilações políticas teriam acontecido de todo
modo, mas é inegável que ele moldou uma
infinidade de fatos. Ainda que a guerra de 1914
houvesse sido evitada, teriam acontecido
conflitos posteriores, talvez com vencedores
diferentes, alterando o mapa político do mundo
atual. Mas o curso que a Primeira Guerra
Mundial tomou teve efeitos marcantes. A
maneira como se prolongou e espalhou,
contrariando as expectativas, bem como o ódio
e a raiva que provocou e os vencedores
específicos que teve – tudo isso deixou
cicatrizes profundas naquela geração e na
seguinte. (BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve
História do Século XX. São Paulo:
Fundamento, 2011, p. 50).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
Embora
o
texto
mencione
vários
acontecimentos ocorridos no século XX, podese perceber que a ênfase recai sobre:
(A) A Revolução Russa.
(B) A Primeira Guerra Mundial.
(C) A Segunda Guerra Mundial.
(D) A crise econômica.
(E) A invenção das aeronaves.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – A Primeira Guerra Mundial contribuiu para
o surgimento da Alemanha nazista.
II – A Primeira Guerra Mundial não está
relacionada à Revolução Russa.
III – A Primeira Guerra Mundial fortaleceu
ainda mais a Europa Ocidental.
(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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – A Segunda Guerra Mundial foi o evento
mais significativo do século XX.
II – A Segunda Guerra Mundial contribuiu
para a crise econômica dos anos 1930.
III – A Segunda Guerra Mundial acelerou a
ascensão dos Estados Unidos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Todos os itens são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

A palavra “curso”, utilizada pelo autor na linha
32, tem como sinônimo:

Assinale a alternativa que apresenta apenas um
advérbio:

(A) caminho.
(B) ardor.
(C) sofrimento.
(D) dor.
(E) conflito.

(A) A diretora falou calma e sabiamente.
(B) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o
evento.
(C) Amanhã, não iremos ao baile.
(D) A garota, ontem, cantou rapidamente.
(E) A testemunha permaneceu muito agitado.

QUESTÃO 05
A palavra “durante”, utilizada pelo autor do
texto na linha 14, possui a seguinte
classificação gramatical:
(A) sujeito.
(B) gerúndio do verbo durar.
(C) preposição.
(D) artigo indefinido.
(E) conjunção adversativa.
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa que apresenta o
antônimo da palavra “ascensão”, utilizada
algumas vezes pelo autor do texto:
(A) apogeu.
(B) auge.
(C) ápice.
(D) declínio.
(E) crescimento.
QUESTÃO 07
“Guilherme encarou um forte trânsito e perdeu
a primeira aula”.
Como se pode perceber, as duas orações do
período estão unidas pela conjunção “e”, que,
nesse caso, além de indicar ideia de adição,
também indica ideia de:
(A) comparação.
(B) consequência.
(C) adversidade.
(D) oposição.
(E) condição.
Assistente Administrativo

QUESTÃO 09
São considerados advérbios de afirmação,
EXCETO:
(A) efetivamente.
(B) seguramente.
(C) realmente.
(D) rapidamente.
(E) certamente.
QUESTÃO 10
No que se refere às regras de concordância,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Precisam-se de mecânicos.
II – Comprou-se terrenos no litoral.
III – Reformam-se sofás.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.
(E) Nenhum dos itens está correto.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 11
O IPTU de um imóvel tem o valor anual de
R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais),
mas a Prefeitura concede 6% de desconto se o
proprietário efetuar o pagamento à vista. Se o
proprietário optar por esse tipo de pagamento,
o valor a ser pago será de:
(A) R$ 1.165,60.
(B) R$ 1.154,90.
(C) R$ 1.158,80.
(D) R$ 1.162,25.
(E) R$ 1.164,20.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Em uma determinada companhia aérea, a razão
entre funcionários brasileiros e estrangeiros é
de 2/3. Se há 120 funcionários estrangeiros
trabalhando na companhia, o número de
funcionários brasileiros é de:

Em um batalhão de polícia há 4 policiais
homens para cada policial mulher. Quantas
policiais mulheres há neste batalhão se o total
de policiais é de 360?

(A) 60.
(B) 80.
(C) 100.
(D) 120.

(A) 60.
(B) 64.
(C) 72.
(D) 78.
(E) 116.
QUESTÃO 16

(E) 160.
QUESTÃO 13
Um empresário gasta 1/3 de seu salário com
aluguel e 1/2 com alimentação, e ainda lhe
restam R$ 1.200,00. Diante desses dados,
assinale a alternativa que apresenta
corretamente o salário desse empresário:
(A) R$ 7.200,00.
(B) R$ 7.350,00.
(C) R$ 7.500,00.
(D) R$ 7.600,00.

Carlinhos tinha X reais das suas economias.
Gastou um terço no shopping center com a
família. No dia seguinte, gastou R$ 10,00 com
uma caneta. Em seguida, foi comer um lanche
com seus amigos e gastou mais 4/5 do que
ainda restava, ficando com a quantidade
R$ 12,00. Diante dessa situação hipotética,
qual é o valor de X em reais?
(A) R$ 90,00.
(B) R$ 100,00.
(C) R$ 105,00.
(D) R$ 108,00.
(E) R$ 120,00.
QUESTÃO 17

(E) R$ 7.800,00.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado da seguinte operação
com números reais:
420 + 8 x 7 x 4
(A) 544.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o MDC de 210 e 462:
(A) 32.
(B) 36.
(C) 40.
(D) 42.
(E) 52.
QUESTÃO 18

(B) 624.
(D) 674.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:

(E) 704.

876 + 19 x 45 – 34 – 8

(C) 644.

(A) 1.648.
(B) 1.624.
(C) 1.689.
(D) 1.698.
(E) 1.701.
Assistente Administrativo
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

Uma caixa de biscoitos possui 250g de peso
líquido e 300g de peso bruto. Qual é a razão do
peso líquido para o peso bruto?

No dia 17 de novembro de 2018 foi
confirmado que o submarino argentino
desaparecido há mais de um ano foi encontrado
no oceano Atlântico. Assinale a alternativa que
apresenta o nome correto de tal submarino:

(A) 4/6.
(B) 5/6.

(A) ARA San José.

(C) 3/4.

(B) ARA San Juan.

(D) 4/5.

(C) ARA San Telmo.

(E) 6/7.

(D) ARA San Martín.
(E) ARA Santiago.
QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que
corretamente o MMC de 18 e 60:

apresenta

QUESTÃO 24
No mês de novembro de 2018, um terrível
incêndio deixou centenas de mortos e milhares
de pessoas desaparecidas em um importante
estado norte-americano. Assinale a alternativa
que indica corretamente o nome de tal Estado:

(A) 120.
(B) 130.
(C) 150.
(D) 175.

(A) Nova Iorque.

(E) 180.

(B) Texas.

ATUALIDADES
QUESTÃO 21
No dia 19 de novembro de 2018, o presidente
paraguaio Mario Abdo Benítez decidiu
expulsar do Brasil o traficante brasileiro:

(C) Califórnia.
(D) Novo México.
(E) Flórida.

(A) Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga.
(B) Claudio Marques Piloto.
(C) Cícero Ramos Assunção.
(D) Fernando Augusto dos Anjos.
(E) Jackson Fontes Vilareal.
QUESTÃO 22
Qual dos políticos brasileiros abaixo descritos
NÃO concorreu ao cardo de Presidente da
República no ano de 2018?

QUESTÃO 25
No mês de outubro de 2017, um escândalo
mundial fez estremecer as relações entre os
Estados Unidos e a Arábia Saudita. Trata-se do
assassinato de um jornalista saudita, conhecido
por suas críticas ao governo de seu país.
Assinale a alternativa que indica corretamente
o nome desse jornalista:
(A) Abdel Houani.
(B) Hassin Abdullah.

(A) João Amoedo

(C) Pervez Musharraf.

(B) João Goulart Filho.

(D) Jamal Khashoggi.

(C) Vera Lúcia.

(E) Omar Al Mohdi.

(D) José Maria Eymael.
(E) Romero Jucá.
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NOÇÕES DE INFROMÁTICA

QUESTÃO 30

QUESTÃO 26

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

No MS Word 2010, o que o usuário deve
inserir para atribuir um nome a um ponto
específico em um documento?
(A) Indicador.
(B) Marcador.
(C) Seletor.
(D) Identificador.
(E) Ajustador.
QUESTÃO 27
No Microsoft Excel 2010, o usuário que
necessitar somar uma coluna ou uma linha de
números, deverá escolher a linha ou a coluna
que deseja somar e selecionar o seguinte item
na barra de ferramentas:
(A) AbrirSoma.
(B) ExpandirSoma.
(C) AutoSoma.
(D) RapidSoma.
(E) Soma Instantânea.
QUESTÃO 28
No MS Power Point 2010, em sua versão em
português, assinale a alternativa que apresenta
o nome do recurso utilizado para trabalhar com
efeitos visuais dentro de um mesmo slide:
(A) Modo de Exibição.
(B) Animação.
(C) Revisão.
(D) Marcação.
(E) Junção.
QUESTÃO 29
Em um correio eletrônico, o endereço do
destinatário que receberá uma cópia de uma
mensagem, é preenchido no campo:
(A) Anexo.

I – A presença de um cadeado fechado ao lado
da URL significa conexão segura.
II – Toda conexão segura para sites na web
possui URL começando com o símbolo do
protocolo “http”.
III – A presença de um cadeado fechado ao
lado da URL requer senha para destravá-lo.
(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 II são verdadeiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
No que se refere à contabilidade básica, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Os termos débito e crédito da contabilidade
estão associados à ideia de subtração e adição
do financeiro.
II – Os bens podem ser classificados em
tangíveis, intangíveis, móveis e imóveis.
III – Tem a finalidade de registrar fatos e
produzir informações que possibilitem ao dono
do patrimônio o controle e planejamento de
como agir sobre o mesmo.
(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.

(B) Enviar.
(C) Cco.
(D) Cc.
(E) Procurar.
Assistente Administrativo
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Como se sabe, consoante a teoria da
contabilidade, o princípio da realização da
receita e da confrontação com a despesa se dá
pela observância de três situações, dentre elas:

No que se refere à jornada de trabalho, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) O ponto de a transferência ser após a
realização do maior esforço para obter a
receita.
(B) A continuidade da subvenção.
(C) A segregação da pessoa física da pessoa
jurídica para não violar o princípio da
disponibilidade.
(D) A necessidade de controle por parte das
organizações.
(E) A remissão de ativos remissivos.
QUESTÃO 33

I – O tempo despendido pelo empregado desde
a sua residência até a efetiva ocupação do
posto de trabalho e para o seu retorno será
computado em sua jornada de trabalho.
II – O não cumprimento das exigências legais
para compensação de jornada, inclusive
quando estabelecida mediante acordo tácito,
implica a repetição do pagamento das horas
excedentes à jornada diária, se não
ultrapassada a duração máxima semanal.
III – As horas suplementares à duração do
trabalho semanal serão pagas com acréscimo
de, no mínimo, 70% sobre o salário-hora
normal.

De acordo com a contabilidade básica, pode-se
afirmar que a venda de mercadorias é um fato
contábil:

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(A) misto.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) diminutivo.

(D) Todos os itens são verdadeiros.

(C) típico.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(D) atípico.
(E) aumentativo.
QUESTÃO 34
No que se refere à duração da jornada de
trabalho, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – É ilícito o regime de compensação de
jornada estabelecido por acordo tácito, em
qualquer hipótese.

QUESTÃO 36
Determinado ente público deseja celebrar
contrato de prestação de serviços consultivos
de engenharia, estimado no valor de
R$ 305.000,00. Nesse caso, a licitação deverá
ser na modalidade:
(A) convite do tipo técnica e preço.
(B) pregão do tipo especial.

II – O limite de oito horas diárias é aplicável
ao regime de teletrabalho.

(C) tomada de preços do tipo menor preço.

III – Os intervalos de descanso intrajornada são
computados na duração do trabalho.

(E) concurso do tipo misto.

(D) concorrência pura e simples.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 39

No que se refere às previsões legais do contrato
administrativo, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

São impostos da União, EXCETO:

I – A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um
representante
da
Administração,
especialmente
designado,
vedada
a
contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

(B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores.

II – O recebimento provisório poderá ser
dispensado nos casos de serviços profissionais.
III – Executado o contrato, o seu objeto será
recebido, em se tratando de obras e serviços,
provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 dias da comunicação escrita do
contratado.
(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.

(A) Imposto de Renda.

(C) Imposto de Importação.
(D) Imposto sobre Produtos Industrializados.
(E) Imposto sobre Operações Financeiras.

QUESTÃO 40
O valor pago nos pedágios por usuários de
estrada pública cuja exploração tenha sido
concedida à iniciativa privada classifica-se
como:
(A) preço público.
(B) taxa pública.
(C) imposto inominado.
(D) empréstimo assertivo.
(E) taxa especial.

QUESTÃO 38
No que tange ao processo administrativo,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – No processo administrativo será observado
o critério de proibição de cobrança de despesas
processuais, ressalvadas as previstas em lei.
II – Expor os fatos conforme a verdade e não
agir de modo temerário são alguns dos deveres
dos administrados perante a Administração.
III – Em decorrência do princípio da
subsidiariedade, o processo administrativo só
poderá ser iniciado a pedido dos interessados.
(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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