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METROCAPITAL Soluções

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Perto da fronteira entre a França e a Bélgica
corria o rio Somme, um córrego calmo, mal
notado pelos ciclistas que por ali passavam às
vésperas da guerra. Perto do Somme, dois anos
mais tarde, um numeroso exército de britânicos
e franceses foi se reunindo silenciosamente em
trincheiras e abrigos, em acampamentos e
vilarejos
parcialmente
destruídos
por
bombardeios, de prontidão para uma das mais
duras batalhas da história mundial. Lá, os
soldados aliados, muitos dos quais tinham
vindo da abandonada Galípoli, esperavam
abrir caminho através das trincheiras e dos
postos de artilharia alemães, para dar
continuidade a uma guerra que havia se
tornado estática, sem solução. Muitos
armamentos pesados, como morteiros,
metralhadoras e rifles, já estavam preparados.
Uma semana antes da batalha planejada, as
fileiras alemãs foram incessantemente
bombardeadas. Logo depois do nascer do sol
do dia 1° de julho de 1916, o ataque britânico
teve início. Dezenas de milhares de soldados
começaram a deixar as trincheiras onde se
escondiam e a avançar contra as linhas alemãs.
Logo atrás, estavam grupos de soldados
treinados, que avançavam no momento certo.
No entanto, sobrecarregados, levando em
mochilas a própria comida, água e munição,
caminhavam, corriam e tropeçavam em uma
terra pontilhada de crateras e bloqueada com
arame farpado. Em alguns locais, soldados
alemães eram rendidos ou mortos, permitindo
que toda uma linha de trincheiras fosse
capturada; mais adiante, entretanto, os
britânicos encontravam os alemães e suas
barricadas, seus postos fortificados e seu
pesado armamento, que lançava as balas contra
os inimigos. A Batalha de Somme durou mais
de quatro meses. O número de baixas por parte
dos ingleses foi contabilizado em 419.654, mas
somando franceses e alemães, mortos e feridos
chegava quase a 1 milhão. E o total poderia ter
sido mais alto, não fosse o fato de a munição
ter praticamente acabado em certos dias.
(BLAYNEY, Geoffrey. Uma Breve História do Século
XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 88).
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I – Nas proximidades do Rio Somme houve
uma feroz batalha envolvendo alemães, russos
e ingleses.
II – O Rio Somme está localizado entre a
fronteira da Alemanha e a França.
III – O ataque francês teve início no dia 1° de
julho de 1916.
(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 – A Batalha de Somme durou mais de quatro
anos.
II – Cerca de um milhão de ingleses morreram
na batalha de Somme..
III – O número de mortos e feridos só não foi
mais significativo porque chegou a faltar
munição em alguns momentos da batalha.
(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.
QUESTÃO 03
A palavra “incessantemente”, utilizada pelo
autor na linha 20, tem como sinônimo:
(A) calmamente.
(B) suavemente.
(C) ininterruptamente.
(D) tranquilamente.
(E) dificilmente.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
advérbio de modo:

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

(A) melhor.
(B) pior.
(C) generosamente.
(D) calmamente.
(E) antigamente.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
preposição:
(A) desde.
(B) só.
(C) por.
(D) sem.
(E) perante.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Se um correntista aplicar hoje na caderneta de
poupança o montante de R$ 20.000,00, qual
será o valor a ser adquirido depois de 4 (quatro)
anos, sabendo-se que a rentabilidade mensal é
de 0,5%?

104 x 19 + 387
(A) 2.019.
(B) 2.145.
(C) 1.256.
(D) 2.789.
(E) 2.363.
QUESTÃO 09
Um automóvel de luxo custa R$ 425.000,00,
mas a concessionária oferece um desconto de
10% se o pagamento for realizado à vista.
Nesta hipótese, o valor do veículo será de:
(A) R$ 370.500,00
(B) R$ 376.350,00
(C) R$ 382.500,00.
(D) R$ 386.810,25.
(E) R$ 388.050,00.
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta o MDC
dos números 12, 32, 24 e 120:
(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.

(A) R$ 25.409,78.

(D) 10.

(B) R$ 25.602,44.

(E) 12.

(C) R$ 25.876,50.
(D) R$ 25.898,10.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES

(E) R$ 26.901,05.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta o MMC de
8, 12, 28:

No mês de abril de 2019, Julian Assange,
fundador do WikiLeaks, foi preso na cidade de
Londres depois de passar vários anos na
Embaixada de qual país?

(A) 156.

(A) Rússia.

(B) 166.

(B) China.

(C) 168.

(C) Cuba.

(D) 172.

(D) Equador.

(E) 174.

(E) Peru.

QUESTÃO 07
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No dia 15 de abril de 2019, um importante
símbolo religioso europeu foi atingido por um
grave incêndio. Assinale a alternativa que
aponta corretamente o nome de tal
monumento:

No mês de fevereiro de 2019 houve a segunda
reunião entre o presidente norte-americano
Donald Trump e o ditador norte-coreano KimJong-un para tratarem do desarmamento
nuclear. A citada reunião ocorreu na cidade de:

(A) Catedral de Estrasburgo.

(A) Hanói.

(B) Catedral de Notre-Dame.

(B) Pequim.

(C) Catedral de Lyon.

(C) Seul.

(D) Catedral de Chartres.

(D) Tóquio.

(E) Catedral de Colônia.

(E) Jacarta.

QUESTÃO 13

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

No mês de março de 2019, uma mesquita foi
alvo de um ataque terrorista, deixando dezenas
de mortos e feridos. Assinale a alternativa que
aponta corretamente o nome do país onde se
situa tal mesquita:

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta as duas
formas de exibição do Painel de Revisão que o
programa MS Word 2010 oferece:
(A) Sintética e Analítica.

(A) Canadá.
(B) Estados Unidos.

(B) Simétrica e Assimétrica.
(C) Analógica e Digital.

(C) França.
(D) Nova Zelândia.

(D) Vertical e Horizontal.
(E) Inicial e Final.

(E) Áustria.

QUESTÃO 14
No dia 18 de fevereiro de 2019, o Presidente
Jair Bolsonaro demitiu o primeiro ministro
então empossado. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o nome do ministro
demitido:
(A) Floriano Peixoto
(B) Gustavo Bebbiano.
(C) Paulo Guedes.

QUESTÃO 17
Em se tratando de MS Word 2010, qual é a
função do atalho CTRL + W?
(A) criar documento.
(B) salvar documento.
(C) fechar documento.
(D) alternar entre vários documentos.
(E) selecionar documentos.

(D) Francisco Assunção.
(E) Carlos de Barros
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QUESTÃO 18
Analise a seguinte situação hipotética:
O usuário deseja selecionar todo o seu texto,
mas o documento tem um número elevado de
páginas, o que custaria tempo para realizar a
ação.
O
MS-Office
2010
possui
funcionalidades que permitem acelerar as
atividades dos usuários. Assim, assinale a
alternativa que possui o atalho no teclado para
selecionar todo o texto:
(A) Ctrl + T.
(B) Ctrl + Shift + End.
(C) Ctrl + Shift + Home.
(D) Ctrl + Shift + Seta Esquerda.
(E) Shift + Seta Esquerda.

QUESTÃO 19
No MS Excel 2010, para aplicar a formatação
em itálico, deve-se utilizar as seguintes teclas:
(A) Ctrl + Shift.
(B) Ctrl + 1.
(C) Ctrl + 2.
(D) Ctrl + 3.
(E) Ctrl + 4.

METROCAPITAL Soluções

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
No que se refere ao artigo 3°, da Lei n.
9.394/1996, o ensino será ministrado com base
em alguns princípios, EXCETO:
(A) consideração com a diversidade de gênero.
(B) consideração com a diversidade étnicoracial.
(C) respeito à liberdade e apreço à tolerância.
(D) valorização da experiência extraescolar.
(E) coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
QUESTÃO 22
No que se refere à integração entre família e
escola, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – À escola cabe a função de educar e à família
o de ensinar.
II – A escola deve organizar atividades que
também envolvam a família.
III – Os pais devem considerar a escola como
parte integrante de suas vidas.
(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.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Em se tratando de MS Power Point 2010, qual
é o atalho do teclado utilizado para ocultação
de grades?

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

(A) Ctrl + F9.
(B) SHIFT +F9.
(C) Alt + F9.
(D) SHIFT + 9.
(E) Ctrl + F6.

I – A brincadeira não favorece a conduta
divergente e a busca de alternativas não usuais.
II – Uma vivência recreativa sempre será
lúdica.
III – A brincadeira tem um papel importante na
perspectiva
de
uma
aprendizagem
exploratória.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apensa os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

Professor de Educação Infantil - PEI

Página 4 de 9

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

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

No que se referem às propostas e atividades
pedagógicas na Educação Infantil, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

No que se refere à Resolução CNE/CEB n.
05/2009, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – Deve-se considerar que a criança não se
esforça para compreender o mundo em que
vive e não fantasia.
II – Deve-se considerar que a criança é o centro
do planejamento curricular, de modo que todas
as atividades devem ser elaboradas pensando
na promoção de seu desenvolvimento integral.
III – Deve-se considerar que a criança é um
sujeito histórico que não constrói sentidos
sobre a sociedade e a natureza.
(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.

I – As crianças que completam 5 anos após o
dia 31 de março devem ser matriculadas na
Educação Infantil.
II – As vagas em creches e pré-escolas devem
ser oferecidas preferencialmente próximas às
residências das crianças.
III – A frequência na Educação Infantil é prérequisito para a matrícula no Ensino
Fundamental.
(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.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 27
QUESTÃO 25
São consideradas atividades que trabalham a
linguagem e a alfabetização na educação
infantil:
I – leitura de histórias, contos, poemas, fábulas.
II – brincadeiras relacionadas ao equilíbrio e à
lateralidade.
III – brincadeiras que trabalhem a sonoridade
das palavras.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

De acordo com os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (volume
1), analise os itens a seguir e, ao final, assinale
a alternativa correta:
I – Embora dependente do adulto para
sobreviver, a criança é um ser capaz de
interagir num meio natural, social e cultural
desde bebê.
II – Após o seu nascimento, o bebê não reage
ao entorno nem provoca reações naqueles que
se encontram por perto.

(C) Apenas os item III é verdadeiro.

III - No que se refere às interações sociais, a
diversidade de parceiros e experiências
potencializa o desenvolvimento infantil.

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

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

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

(B) Apenas o item II 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) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

De acordo com o artigo 4° da Lei n.
9.394/1996, o dever do Estado com a educação
pública será efetivado mediante a garantia de:

No que se refere à importância do espaço e dos
materiais, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – acesso público e gratuito ao ensino
fundamental e médio para todos os que não os
concluíram na idade própria.

I – O espaço na instituição de educação infantil
deve propiciar condições para que as crianças
possam usufrui-lo em benefício do seu
desenvolvimento e aprendizagem.

II – oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições da escola.
III – acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.

II – O espaço físico, matérias, brinquedos
devem ser vistos como elementos de reduzida
importância no processo de aprendizagem.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

III – Os materiais constituem-se em um
instrumento importante, mas não tem
relevância significativa no que se refere ao
desenvolvimento cognitivo.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

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

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
QUESTÃO 29
No que se refere ao processo de alfabetização,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Ler é pré-requisito para escrever.
II – A alfabetização não é uma parte
constituinte da prática da leitura e da arte.
III – Não há um período mais apropriado para
o processo de alfabetização.
(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.

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

QUESTÃO 31
De acordo com os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (volume
1), analise os itens a seguir e, ao final, assinale
a alternativa correta:
I – A criança é um ser humano completo
porque tem características necessárias para ser
considerada como tal.
II – As mudanças que vão ocorrendo com as
crianças são de natureza quantitativa e
qualitativa.
III – O crescimento e o desenvolvimento da
criança pequena ocorrem tanto no plano físico
quanto no psicológico, pois um depende do
outro.
(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) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No que se refere à abordagem tradicional de
ensino, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

No que se refere ao processo de avaliação na
Educação Infantil, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:

I – A espontaneidade da criança é de
fundamental importância para a constrição do
conhecimento.

I – As instituições de Educação Infantil devem
criar procedimentos avaliativos com o intuito
de seleção, promoção e classificação.

II – Toda atividade realizada será dirigida e
supervisionada pelo educador.

II – As instituições de Educação Infantil devem
criar procedimentos avaliativos sem o intuito
de seleção, promoção e classificação.

III – As crianças são estimuladas a serem
espontâneas em suas atividades.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

III – A avaliação deve englobar a observação
crítica e criativa das atividades, das
brincadeiras e interações das crianças no dia a
dia.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

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

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 33
Como se sabe, desde pequenas, as crianças são
capazes de interagir com o meio através de
mensagens, que devem ser observadas pelo
professor como diagnóstico no processo de
ensino e aprendizagem na Educação Infantil.
Nesse sentido, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – A inteligência traduz-se em uma
competência individual inata, que pouco muda,
em termos de qualidade, no decorrer do tempo.
II – Antes de construir uma lógica na narrativa,
as crianças desenvolvem uma lógica na ação,
através de estratégias não verbais.
III – No processo de aprendizagem das
crianças, a atenção e a falta de atenção não
possuem relevância alguma.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiros.

QUESTÃO 35
No que se refere à brincadeira do faz de conta,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – As crianças aprendem a agir em função da
imagem de uma pessoa, mas são incapazes de
imitar a vida ou transformá-la.
II – Na linguagem do faz de conta as crianças
não enriquecem a sua identidade, já que não
são capazes de experimentar outras formas de
ser e pensar.
III – No faz de conta, fantasia e imaginação são
componentes fundamentais para que a criança
aprenda mais sobre a relação entre as pessoas,
sobre o eu e sobre o outro.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

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

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

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

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

No que se refere à Resolução CNE/CEB n.
05/2009, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

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

I – É direito do Estado garantir a oferta de
Educação Infantil pública, gratuita e de
qualidade, sem requisito de seleção.
II – É obrigatória a matrícula na Educação
Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula.
III – É considerada Educação Infantil em
tempo parcial a jornada de, no mínimo, quatro
horas diárias e, em tempo integral, a jornada
com duração igual ou superior a sete horas
diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição.
(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.
QUESTÃO 37
No que se refere às brincadeiras na Educação
Infantil, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – As fontes do conhecimento infantil são
múltiplas, mas é através da brincadeira que a
criança, de forma privilegiada, apropria-se da
realidade imediata, atribuindo-lhe significado.
II – A brincadeira favorece a autoestima da
criança e a interação com seus pares,
propiciando situações de aprendizagem que
desafiam suas capacidades cognitivas.
III – Através das brincadeiras, as crianças
enriquecem sua identidade, uma vez que
podem experimentar outras formas de ser e
pensar, ampliando suas concepções sobre as
coisas e pessoas ao desempenhar vários papeis
sociais ou personagens.

I – A avaliação formativa é aquela em que o
professor está atento aos processos e às
aprendizagens de seus estudantes.
II – A avaliação é uma atividade que envolve
legitimidade técnica e legitimidade política na
sua realização.
III – A avaliação formativa ocorre no final do
processo e tem a finalidade de apreciar o
resultado deste.
(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.

QUESTÃO 39
No que se refere ao desenvolvimento
psicológico infantil, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:
I – Deve-se favorecer a construção de seu
conhecimento, o acesso a desafios e a troca de
experiências com outras crianças.
II – Deve-se estimular a criança a competir
seriamente desde cedo, a fim de que esteja apta
para enfrentar os problemas do cotidiano.
III – Deve-se auxiliar na exploração dos
movimentos realizados pelo próprio corpo
(criança) e do espaço físico.
(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) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(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) Todos os itens são verdadeiros.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 40
No que se refere ao Parecer CNE/CEB
20/2009, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – O currículo da Educação Infantil é
concebido como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico,
científico e tecnológico.
II – As práticas que estruturam o cotidiano das
instituições de Educação Infantil devem
considerar a integralidade e indivisibilidade
das dimensões expressivo-motora, afetiva,
cognitiva, linguística, ética e estética e
sociocultural das crianças, apontar as
experiências de aprendizagem que se espera
promover junto às crianças e efetivar-se por
meio de modalidades que assegurem as metas
educacionais de seu projeto pedagógico.
III – A gestão democrática da proposta
curricular deve contar na sua elaboração,
acompanhamento e avaliação tendo em vista o
Projeto Político-Pedagógico da unidade
educacional, com a participação coletiva de
professoras e professores, demais profissionais
da instituição, famílias, comunidade e das
crianças, sempre que possível à sua maneira.
(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) Todos os itens são verdadeiros.
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