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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Em 1900, a maior parte dos judeus vivia nas
regiões central e leste da Europa,
especialmente na Rússia e no Império AustroHúngaro, sendo, porém, minoria até mesmo
nesses lugares. Muitos se vestiam de maneira
característica e o dia de veneração era
preferencialmente o sábado, não o domingo.
Na Europa como um todo, não havia outra
minoria étnica de tanto sucesso nas
universidades, na Música, na Literatura, na
Medicina, no Direito e nos negócios. Na
Alemanha, para onde migraram de regiões
mais ao leste, eram especialmente bemsucedidos. Lá, o antissemitismo era menos
notável. Os judeus alemães permaneciam
como uma minoria bastante reduzida – menos
de 1 milhão – e eram atuantes na vida nacional.
Haviam servido nas forças armadas durante a
Primeira Guerra Mundial, contribuíam para
boas causas e se esforçavam para ser
assimilados pela maioria. Hitler atacou os
judeus em seu livro “Mein Kampf”, mas entre
suas inúmeras frases de ódio não havia
nenhuma ordem precisa para que fossem
exterminados. De fato, os judeus que viviam na
Alemanha provavelmente se sentiam seguros
no mês em que Hitler alcançou o poder, pois
controlavam ou administravam muitas
instituições importantes. Uma grande parte de
três influentes jornais alemães pertencia a
judeus. O clube de futebol FC Bayern,
campeão de 1932, depositava sua confiança em
um técnico e um presidente judeus. Mas nos
seis anos seguintes, à medida que as políticas e
os discursos do governo se tornavam cada vez
mais antissemitas, a maioria dos judeus deixou
a Alemanha, abandonando seus bens. Muitos
alemães permaneceram solidários a eles e tal
solidariedade foi denunciada nos folhetos
nazistas impressos no ano de 1938. Nessa
época, os decretos de Hitler contra os judeus já
estavam plenamente ativos. (BLAYNEY,
Geoffrey, Uma Breve História do Século XX.
São Paulo: Fundamento, 2011, p. 132).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Os judeus ocupavam cargos de baixo status
social na Alemanha.
II – A maior parte dos judeus trabalhava na
área da construção civil.
III – Na Primeira Guerra Mundial, judeus e
alemães lutaram ao mesmo lado.
(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 02
Ainda de acordo com o autor do texto, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O antissemitismo sempre esteve presente na
sociedade alemã.
II – Nas primeiras décadas do século XX havia
cerca de 10 milhões de judeus na Alemanha.
III – Os judeus preferem realizar suas orações
aos domingos.
(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 III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
A palavra “contra”, utilizada pelo autor na
penúltima linha do texto, possui a seguinte
classificação gramatical:
(A) advérbio.
(B) preposição.
(C) adjunto adverbial.
(D) adjunto adnominal.
(E) pronome de contraste.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

A palavra “especialmente”, utilizada pelo
autor na terceira linha do texto, possui a
seguinte classificação gramatical:

Quanto teremos em 5 meses se aplicarmos um
capital inicial de R$ 4.000,00 a um juro
simples de 5% ao mês?

(A) adjetivo.

(A) R$ 4.500,00.
(B) R$ 5.000,00.
(C) R$ 5.250,00.
(D) R$ 5.400,00.
(E) R$ 5.500,00.

(B) preposição.
(C) adjunto adnominal.
(D) advérbio.
(E) substantivo.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta um
antônimo para a palavra “cortesia”:
(A) brandura.
(B) deferência.
(C) amabilidade.
(D) afabilidade.
(E) impolidez.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Uma residência na praia está à venda pelo
valor de R$ 1.200.000,00, mas o proprietário
concederá um desconto de 6% (seis por cento)
se o pagamento for efetuado à vista. Nesta
hipótese, o valor do imóvel seria de:
(A) R$ 1.128.000,00.
(B) R$ 1.130.000,00.
(C) R$ 1.132.000,00.
(D) R$ 1.136.500,00.
(E) R$ 1.140.000,00.
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
59 x 15 x 9 + 178
(A) 7.886.
(B) 8.045.
(C) 8.143.
(D) 8.236.
(E) 8.332.
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QUESTÃO 09
Em uma equipe de futebol amador há 40
jogadores, sendo 24 homens e 16 mulheres.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a porcentagem de jogadores
homens:
(A) 40%.
(B) 55%.
(C) 60%.
(D) 62%.
(E) 65%.
QUESTÃO 10
O triplo de um número é igual a sua metade
mais 20. Qual número é esse?
(A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.
CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de abril de 2019, o ditador do Sudão
foi deposto e preso por militares depois de
permanecer no poder por 30 (trinta) anos.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal governante:
(A) Bashar Al Assad.
(B) Hosni Mubarak.
(C) Omar al-Bashir.
(D) Barham Salih.
(E) Hassan Rohani.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No dia 27 de fevereiro, o exército do Paquistão
abateu dois aviões estrangeiros que violaram
seu território na Caxemira. Os aviões
derrubados pertenciam à(o):

No dia 21 de março de 2019, o ex-Presidente
Michel Temer foi preso por ordem do juiz
Marcelo Bretas. A razão de sua prisão está
relacionada à(o):

(A) Índia.

(A) obras da usina nuclear de Angra 3.

(B) Mianmar.

(B) obras do estádio do Maracanã.

(C) Indonésia.

(C) compra de votos para sua campanha como
vice-presidente.

(D) Singapura.

(D) obras do conjunto habitacional da
Mangueira.

(E) Tailândia.

QUESTÃO 13
No mês de março de 2019 uma escola
localizada num município da Grande São
Paulo foi alvo de um atentado cometido por exalunos. Assinale a alternativa que descreve
corretamente o nome de tal cidade:
(A) Mauá.
(B) Guarulhos.
(C) Osasco.

(E) desvio de dinheiro envolvendo escolas de
samba.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Utilizando o MS Word 2010, em sua
configuração original, um usuário pressionou
as teclas Ctrl + ENTER 5 vezes, de modo que
o documento ficou com 6:
(A) páginas.

(D) Ferraz de Vasconcelos.
(E) Suzano.

(B) linhas.
(C) abas.
(D) colunas.

QUESTÃO 14
No dia 22 de março de 2019 foi formado
oficialmente o PROSUL, (Foro para o
Progresso da América do Sul). Assinale a
alternativa que apresenta um país que não faz
parte desse grupo:
(A) Brasil.
(B) Chile.

(E) marcadores.

QUESTÃO 17
Se um usuário, utilizando o MS Excel 2010,
desejar ocultar as linhas de grade de uma
planilha, ele deverá desmarcar a opção “Linhas
de Grade”, que se encontra no Menu:

(C) Colômbia.

(A) Ação – Conversão.

(D) Argentina.

(B) Exibição – Mostrar.

(E) Uruguai.

(C) Exibição – Conter.
(D) Inserir – Desmarcar.
(E) Selecionar – Anular.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 22

Em se tratando de MS Power Point 2010, se o
usuário desejar fazer algumas anotações nos
slides, deverá socorrer-se do:

Entre as décadas de 1960 e 1980, o Estado de
São Paulo recebeu um fluxo migratório
considerável. Assinale a alternativa que
apresenta o motivo principal da chegada de
tantos migrantes:

(A) Painel de anotações.
(B) Painel de lembretes.
(C) Revisão de anotações.
(D) Revisão de lembretes.
(E) Controle de anotações.
QUESTÃO 19
Em se tratando de MS Word 2010, se o usuário
pressionar as teclas de atalho Ctrl + N, irá
executar a seguinte ação:

(A) oferta de emprego na área turística.
(B) oferta de imóveis.
(C) oferta de emprego no setor industrial.
(D) refúgio político.
(E) asilo político.

QUESTÃO 23

(D) abrir o atalho para impressão.

Durante muito tempo, as regiões Sudeste e Sul
receberam muitas pessoas que vieram,
sobretudo, das Regiões Norte e Nordeste.
Atualmente, no entanto, está ocorrendo um
novo fluxo populacional denominado de:

(E) selecionar todo o arquivo.

(A) migração de retorno.

(A) aplicar itálico.
(B) aplicar negrito.
(C) aplicar navegação.

QUESTÃO 20
Ao se utilizar o MS Windows 7, se o usuário
desejar fechar somente um dos arquivos dentre
os vários abertos em uma aplicação, ou fechar
somente uma aba dos browsers mais utilizados,
poderá executar o seguinte comando:
(A) Ctrl + F1.
(B) Ctrl + F2.
(C) Ctrl + F3.
(D) Ctrl + F4.
(E) Ctrl + F5.

(B) migração controlada.
(C) migração esporádica.
(D) migração definitiva.
(E) migração tentada.

QUESTÃO 24
No início da década de 1950, em decorrência
da exploração de borracha, a Região Norte
recebeu um expressivo número de migrantes.
Dentre esses, merecem destaque:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Que nome se dá às migrações realizadas dentro
de um país?

(A) os sulistas que abandonaram sua região em
busca de melhores condições de vida.

(A) migrações esporádicas.

(C) a presença de população sem-terra.

(B) migrações internas.

(D) a presença da população sem-teto.

(C) migrações diretas.

(E) a presença de retirantes nordestinos.

(B) os catarinenses que se dirigiram
massivamente para a Região Norte.

(D) migrações rápidas.
(E) migrações curtas.
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QUESTÃO 28

No que se refere ao processo migratório
brasileiro, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Ocorreram apenas nas décadas de 1940 e
1950 do Nordeste para o Sudeste.
II – Houve um fluxo de nordestinos para o
Sudeste, motivados pela expansão industrial
percebida sobretudo no Estado de São Paulo.

São exemplos
EXCETO:

de

paisagem

antrópica,

(A) parque ecológico construído no centro de
uma cidade.
(B) resort construído à beira-mar.
(C) cachoeira não explorada.
(D) ponte que ligam duas ilhas.

III – O maior fluxo migratório brasileiro se deu
da região Nordeste para a região Sul, em razão
dos altos níveis de qualidade de vida desta
região.

(E) parque ambiental construído no espaço
urbano.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

São considerados patrimônios brasileiros
imateriais da humanidade, EXCETO:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 29

(A) Roda de capoeira.

(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) Círio de Nazaré.
(C) Frevo.
(D) Samba de Roda do Recôncavo da Bahia.
(E) Música sertaneja do norte goiano.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 30

No que se refere aos Estados Brasileiros e a
suas
siglas,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:

São patrimônios culturais brasileiros da
humanidade, EXCETO:

(A) MR – Maranhão.

(A) Centro Histórico de Olinda.

(B) RN – Rio Grande do Norte.

(B) Cidade Histórica de Ouro Preto.

(C) RR - Roraima.

(C) Centro Histórico de Chapecó.

(D) AM – Amazonas.

(D) Santuário de Bom Jesus de Matosinhos.

(E) MS – Mato Grosso do Sul.

(E) Ruínas de São Miguel das Missões.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 27
São modalidades
EXCETO:

de

paisagem

natural,

(A) floresta não ocupada pelo homem.
(B) reserva ambiental em área rural.
(C) hotel fazenda reservado exclusivamente
para o turismo ecológico.

No que se refere à classificação dos seres
vivos, assinale a alternativa que apresenta o
“táxon” mais abrangente:
(A) reino.
(B) filo.
(C) classe.

(D) ilha não habitada.

(D) gênero.

(E) paisagens desérticas não modificadas pelo
homem.

(E) ordem.

Professor de Educação Básica I - PEB I

Página 5 de 7

Prefeitura Municipal de Nova Odessa – SP – Processo Seletivo 01/2019

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No que se refere à religião do Egito Antigo,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

No que se refere às características gerais dos
seres vivos, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – Como ocorria nos demais povos da
Antiguidade, o povo egípcio não professava
religião alguma.

I – O processo de degradação de substâncias
complexas em substâncias simples é conhecido
como catabolismo.

II – A religião dominava todos os aspectos da
vida pública e privada.

II – Apenas as células eucarióticas apresentam
ribossomos.

III – A religião era apenas praticada pelos
nobres.

III – Células procarióticas e eucarióticas
apresentam membrana plasmática.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

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

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

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

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
QUESTÃO 35

QUESTÃO 33
No que se refere à religião na Grécia Antiga,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Na Grécia Antiga predominava o
monoteísmo.
II – Na Grécia Antiga predominava o
politeísmo.
III – Na Grécia Antiga apenas os filósofos
cultuavam os deuses.
(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 III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

Como se sabe, atualmente os seres vivos são
classificados em sete categorias taxonômicas.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente tal classificação partindo-se da
categoria menos complexa:
(A) reino, classe, filo, gênero, família, ordem
espécie.
(B) espécie, gênero, família, ordem, classe,
filo, reino.
(C) reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie,
família.
(D) família, reino, filo, ordem, espécie, classe,
gênero.
(E) gênero, espécie, reino, classe, ordem, filo,
família.
QUESTÃO 36
Que nome se dá ao Reino em que são
classificados os seres multicelulares?
(A) Reino Plantae.
(B) Reino Animalia.
(C) Reino Articum.
(D) Reino Funghi.
(E) Reino de Lineu.

Professor de Educação Básica I - PEB I

Página 6 de 7

Prefeitura Municipal de Nova Odessa – SP – Processo Seletivo 01/2019

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

No que se refere à localização do território
brasileiro, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

No que se refere aos Estados brasileiros e suas
capitais, analise as colunas abaixo e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – O Brasil está localizado em três hemisférios
diferentes.

1 – Piaui.

( ) Campo Grande.

2 – Roraima.

( ) Rio Branco.

3 – Rondônia.

( ) Porto Velho.

4 – Acre.

( ) Boa Vista.

5 – Mato Grosso do Sul

( ) Teresina.

II – Todo o território brasileiro está situado no
Hemisfério Sul.
III – A Linha do Equador cruza o extremo
norte do Brasil.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

A sequência correta é:

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

(A) 4,3,2,1,5

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

(B) 5,4,3,2,1.
(C) 1,2,3,5,4.

QUESTÃO 38
No que se refere às cadeias alimentares, que
nome se dá aos animais carnívoros que se
alimentam exclusivamente de herbívoros?

(D) 1,2,3,4,5.
(E) 3,4,1,2,5.

(A) consumidores diretos.
(B) compositores.
(C) consumidores primários.
(D) consumidores secundários.
(E) consumidores terciários.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente uma cadeia alimentar que
começa pelos produtores e termina com os
consumidores secundários:
(A) Pastos, crocodilos e aves.
(B) Florestas, gaviões e onças.
(C) Savanas, leões e peixes.
(D) Campos, gado e capivaras.
(E) Pastos, capivaras e onças.
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