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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).

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

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

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%?
(A) R$ 25.409,78.
(B) R$ 25.602,44.
(C) R$ 25.876,50.

Assinale a alternativa que apresenta o MDC
dos números 12, 32, 24 e 120:
(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 10.
(E) 12.

(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.

QUESTÃO 20
Em se tratando de MS Power Point 2010, qual
é o atalho do teclado utilizado para ocultação
de grades?
(A) Ctrl + F9.
(B) SHIFT +F9.
(C) Alt + F9.
(D) SHIFT + 9.
(E) Ctrl + F6.

METROCAPITAL Soluções

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O artigo 208 da Constituição Federal prevê
uma série de garantias no que se refere ao
dever do Estado com a educação. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a uma dessas
garantias:
(A) progressiva universalização do ensino
superior gratuito.
(B) oferta de ensino noturno regular,
adequando às condições do educando.
(C) educação infantil em creche e pré-escola,
às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
(D) atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.
(E) acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um.

QUESTÃO 22
De acordo com o artigo 136 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, são atribuições do
Conselho Tutelar, EXCETO:
(A) encaminhar à autoridade judiciária os
casos de sua competência.
(B) encaminhar à Delegacia de Polícia notícia
de fato que constitua infração administrativa
ou penal contra os direitos da criança ou
adolescente.
(C) expedir notificações.
(D) requisitar certidões de nascimento e de
óbito de criança ou adolescente quando
necessário.
(E) assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente.
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QUESTÃO 23
De acordo com o artigo 5° da Lei n.
13.005/2014, a execução do PNE e o
cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas, realizados pelas seguintes
instâncias, EXCETO:
(A) Ministério da Educação – MEC.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 25
De
acordo
com
o
pensamento
de
_______________, separar turmas de alunos

com bom, regular e fraco desempenho é “um
equívoco na avaliação, porquanto não
representa uma experiência educativa para os
alunos.”
Qual das alternativas abaixo preenche
corretamente a lacuna.

(B) Fórum Nacional de Educação.
(C) Conselho Nacional de Educação.

(A) Zilma de M. Ramos Oliveira

(D) Secretaria Regional de Educação.

(B) Madalena Freira

(E) Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado Federal.

(C) Jussara Hoffmann
(D) Maria Teresa Égler Mantoan
(E) Telma Pileggi Vinha

QUESTÃO 24
No que se refere à Resolução CNE/CEB
07/2010, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I - O currículo do Ensino Fundamental tem
uma base nacional comum, complementada
em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar por uma parte
diversificada.
II – A base nacional comum e a parte
diversificada do currículo do Ensino Médio
constituem um todo integrado e não podem ser
consideradas como dois blocos distintos.
III – Os conteúdos curriculares que compõem
a parte diversificada do currículo serão
definidos pelos sistemas de ensino e pelas
escolas, de modo a complementar e enriquecer
o currículo, assegurando a contextualização
dos conhecimentos escolares em face das
diferentes realidades.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 26
De acordo com os postulados de Mantoan, a
exclusão escolar ocorre das mais diversas
maneiras, sendo a ignorância do aluno um dos
pontos primordiais. Para essa autora, isso:
I - representa a decadência do modelo
educacional moderno.
II - ocorre devido à condição social da família
dos alunos.
III - ocorre em razão das políticas públicas de
cunho sociais existentes no Brasil.
IV - ocorre em decorrência do neoliberalismo
adotado pelo Estado brasileiro nos últimos 20
anos.
(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 IV são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apensa os itens I e III são verdadeiros.
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QUESTÃO 27
Segundo o entendimento de Isabel Solé, são
consideradas boas estratégias de leitura:
I - utilização de leitura dinâmica.
II - utilização de leitura rápida.
III - utilização de leitura desassociada da
realidade dos alunos.
IV - utilização de leitura psicoativa.
(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 IV é verdadeiro.
(E) Todos os itens são falsos.

QUESTÃO 28
Consoante a lição de Piaget acerca do Estágio
Operatório Concreto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
(A) Neste período, a criança não consegue
solucionar cálculos matemáticos interligados.
(B) Neste período, a criança consegue
solucionar cálculos matemáticos interligados.
(C) Neste período, a criança raramente
soluciona cálculos matemáticos interligados.
(D) Neste período, a criança sempre soluciona
cálculos matemáticos interligados.
(E) Neste período, a criança cria cálculos
matemáticos interligados.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 30
No que tange à história da Educação Física no
Brasil, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Foi frequentemente utilizada com viés
político em projetos cuja eficácia de sua
contribuição para a melhoria da qualidade de
vida do brasileiro pode ser considerada
duvidosa.
II – Fez parte dos hábitos de vida da maior
parte da população brasileira e foi ampla e
frequentemente avaliada por meio de
indicadores sociais.
III – Não foi objeto de políticas públicas ou
programas de governo.
(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 31
Qual é a sequência de complexidade a ser
utilizada nos jogos para crianças dos primeiros
anos do Ensino Fundamental?
(A) jogo social, de exercício e de competição.
(B) jogo de regras, social e simbólico.
(C) jogo simbólico, de construção e de regras.
(D) jogo de exercício, de competição e de
descobrimento.
(E) jogo de competição, de relaxamento e de
descobrimento.
QUESTÃO 32

QUESTÃO 29
Nas regras oficias de atletismo, a prova de
Maratona é classificada como:
(A) corrida rasa.
(B) corrida de rua.
(C) corrida mista.
(D) corrida longa.
(E) corrida livre.

Montar um grande time, absolutamente
cooperativo, no qual todos tentam superar um
desafio comum e jogar pelo prazer de jogar são
características dos jogos cooperativos:
(A) de inversão.
(B) de propulsão.
(C) sem perdedores.
(D) de resultado misto.
(E) de resultado coletivo.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

No que se refere à concepção da Cultura
Corporal na Educação Física, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

Como se sabe, existem uma série de fatores
que influenciam a força muscular em um
treinamento. Acerca do tema, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Essa concepção refere-se à primazia dos
aspectos biológicos e relacionados à saúde dos
sujeitos sociais.
II – Os temas ou formas de atividade
essencialmente corporais desenvolvidas ao
longo da história pela humanidade que
constituem seu conteúdo são: o jogo, o esporte,
a ginástica, a dança, o malabarismo, a capoeira,
dentre outros.

I – Quando contraídos a velocidades baixas, os
músculos produzem maior força do que se
contraídos a velocidades altas.
II – Um dos fatores que influenciam na força
muscular é o peso do aluno. Quanto mais
pesado for o aluno, mais força e resistência ele
terá.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – O tamanho do músculo não está
diretamente relacionado com a força muscular
no treinamento, sendo meramente uma
consequência do treino.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(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.

III – Nessa concepção, o rendimento corporal
constitui o seu conteúdo primordial.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 34
No que se refere ao atletismo e sua importância
para crianças e adolescentes, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 36

I – É o principal esporte praticado no mundo.

No que se refere aos efeitos do treinamento no
organismo, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

II – É fácil de ser ensinado e não depende de
qualquer tipo de material.

I – O treinamento aeróbio é capaz de diminuir
o tamanho das fibras musculares.

III – É uma modalidade esportiva muito bem
remunerada, daí o interesse de tantas crianças
e adolescentes.

II – Treinamentos aeróbios e anaeróbios geram
os mesmos efeitos no corpo da pessoa
praticante.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – O treinamento aeróbio é responsável pela
diminuição da densidade capilar.

(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.

(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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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Como se sabe, a percepção subjetiva de
esforço (PSE) é um indicador muito
importante a ser verificado nos testes
ergômetros. No que se refere ao assunto,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Como se sabe, a Educação Física, durante a
história, recebeu influência de várias teorias.
No que se refere às concepções atuais dessa
disciplina, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – Uma das escalas mais utilizadas nesse tipo
de avaliação é a escala de Borg, que vai de 6
(sem nenhum esforço físico) até 20 (máximo
esforço físico).
II – Não há muita literatura disponível sobre
percepção subjetiva de esforço (PSE).
III – A percepção subjetiva de esforço está em
desuso em razão das modernas técnicas da
Educação Física.

II – Enfatiza a competição entre os alunos, de
modo a prepará-los para a realidade do século
XXI.
III – Estimula o aluno a atingir ótimos
desempenhos, sempre respeitando seus limites
e as diferenças dos demais colegas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(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) Todos os itens são verdadeiros.

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

QUESTÃO 40

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

QUESTÃO 38
No que se refere às habilidades motoras
fundamentais, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – São imprescindíveis para o alcance da
proficiência em vários esportes, jogos e dança
de uma cultura.
II – São padrões de movimento fundamentais,
refinados e combinados para formar as
habilidades esportivas.
III – São divididas entre estágio
conhecimento e estágio de aceitação.

I – Estabelece metas de desempenho de modo
a enfatizar a superestimulação.

de

Como é cediço, o desenvolvimento das
habilidades motoras especializadas ocorre em
estágios. Sobre o tema, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – É caracterizado pelas primeiras tentativas
do indivíduo de refinar e combinar padrões
motores maduros. (estágio de utilização
permanente).
II – Os indivíduos diminuem a área de suas
buscas
atléticas,
escolhendo
algumas
atividades para participar regularmente de
situações competitivas, recreativas ou da vida
diária. (estágio de aplicação).

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – O último estágio pressupõe uma idade
avançada por parte do praticante de atividades
físicas (estágio de transição).

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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