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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.
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.
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CONHECÍMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, assegurar o direito à saúde, à
educação ao indivíduo menor de idade é:
(A) dever da família, da comunidade, da
sociedade e do poder público.
(B) dever apenas do Estado.
(C) dever do Estado e faculdade da família.
(D) dever apenas da família.
(E) dever exclusivo da comunidade.
QUESTÃO 22
No que se refere às características físicas dos
ambientes infantis, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:
I – A sala de aula não tem grande relevância
para as práticas pedagógicas, salvo quando o
ambiente se encontra muito frio.
II – Os aspectos físicos do ambiente escolar
infantil contribuem para a formação da
identidade pessoal da criança.
III – Os aspectos físicos do ambiente escolar
não estão relacionados à qualidade do ensino
nem tampouco à formação da identidade da
criança.
(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 23
No que se refere aos jogos e às brincadeiras
infantis, pode-se citar como exemplos ou
modalidades:
I – jogo de cartas.
II – dança das cadeiras.
III – jogar bolas coloridas, cada um em uma
cesta.
(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 24

QUESTÃO 26

No que se refere às atividades lúdicas, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

No que se refere às crianças de 3 (três) anos de
idade, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – São atividades recomendadas apenas para
as crianças acima de 3 (três anos de idade).

I – Nessa idade, sentimentos como orgulho e
vergonha já se fazem presentes.

II – São atividades que envolvem brincadeiras.

II – As crianças, nessa idade, preferem brincar
sozinhas do que acompanhadas.

III – São atividades que contribuem para a
formação do imaginário da criança.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – A partir dessa idade, as crianças tornamse completamente socializadas.

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

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 25
No que se refere às especificidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das crianças,
a qualidade das experiências oferecidas que
podem contribuir para o exercício da cidadania
deve estar embasada nos seguintes princípios:

QUESTÃO 27
No que se refere aos cuidados com a saúde da
criança, mais especificamente no tocante à
exaustão pelo calor, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:

I – o atendimento aos cuidados essenciais
relacionados
à
sobrevivência
e
ao
desenvolvimento de sua identidade.

I – Deve-se afrouxar as roupas da criança.

II – o cuidado com sua aparência física, uma
vez que os ideias de estéticas prevalecem no
século XXI.

III – Deve-se oferecer à criança grandes
quantidades de líquido, preferencialmente com
um pouco de açúcar.

III – o incentivo à competição desde tenra
idade, a fim de que se tornem seres humanos
mais determinados.

II – Deve-se colocar a criança em repouso,
recostado.

(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) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

O artigo 129 do Estatuto da Criança e do
Adolescente apresenta um rol de medidas
aplicáveis aos pais ou responsáveis. Assinale a
alternativa que não apresenta uma de tais
medidas:

No que se refere às noções de primeiros
socorros às crianças, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta:

(A) destituição da tutela.
(B) perda da guarda.
(C) advertência.
(D) suspensão ou destituição do poder familiar.
(E) proibição de exercer o poder familiar pelo
período de 45 (quarenta e cinco) dias.

I – O educador deve proteger-se usando luvas
e/ou evitando contato com o sangue do
acidentado.
II – O educador, em qualquer situação, deve
levar pessoalmente o acidentado à unidade
hospitalar mais próxima.
III – O educador deve avaliar a cena do
acidente e verificar se há riscos para sua
integridade física ou para a do acidentado.

QUESTÃO 29

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

No que se refere ao desenvolvimento
psicomotor do primeiro ano de vida, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

I – Ao final do quarto mês, o bebê poderá ser
capaz de, estando de bruços, levantar-se e
permanecer sentado.

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

II – Ao término do primeiro mês de vida, o
bebê já é capaz de erguer a cabeça quando
deitado de bruços.
III – Ao final do sétimo mês, o bebê já é capaz
de segurar um objeto utilizando tão somente os
dedos polegar e indicador.
(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 30
Consoante o artigo 29 da Lei n. 9.394/1996, a
Educação Infantil corresponde:

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

QUESTÃO 32
No que se refere ao papel do educador com
relação à higiene das crianças, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Deve-se ensinar a importância da higiene
pessoal na prevenção de enfermidades.
II – O educador não necessita de muita higiene,
bastando que as crianças a tenham.
III – Deve-se estimular nas crianças o uso de
produtos de higiene pessoal, para, dentre
outras coisas, valorizar sua autoestima.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) à última etapa da pré-escola.

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

(B) à primeira etapa da educação básica.

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

(C) à terceira etapa da educação básica.
(D) à segunda etapa do ensino fundamental.
(E) à última etapa do ensino fundamental.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

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

No que se refere ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

I – As interações constituem-se em um dos
eixos norteadores das práticas educativas que
compõem o planejamento curricular.

I – Considera-se criança a pessoa até 11 (onze)
anos e meio de idade.

II – As interações envolvendo adultos e
crianças possibilitam as mesmas apropriações
que elas fazem ao interagirem com crianças da
mesma idade.
III – As crianças de um mesmo grupo etário
desenvolvem o mesmo ritmo e formas de
interagir entre si.

II – A criança e o adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana.
III – Aplica-se as regras do Estatuto da Criança
e do Adolescente, sem ressalvas, aos
indivíduos entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um)
anos de idade.
(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 III são verdadeiros.

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

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 36
QUESTÃO 34
De acordo com o artigo 56 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, os dirigentes de
estabelecimento de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos.
II - elevados níveis de aproveitamento escolar.
III - elevados níveis de repetência.
(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 I e II são verdadeiros.

De acordo com o artigo 4° do Estatuto da
Criança e do Adolescente, “é dever da família,
da comunidade em geral e do poder público,
com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária”. Conforme o parágrafo único do
artigo em comento, a garantia de prioridade
compreende, EXCETO:
(A) destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e à juventude.
(B) precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.
(C) preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas.
(D) incentivo à cultura, desde os anos iniciais
do ensino.
(E) primazia de receber proteção e socorro em
qualquer circunstância.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

No que se refere ao desenvolvimento e à
aprendizagem das crianças, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

Em se tratando de primeiros socorros em caso
de asfixia por engasgamento, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – Toda aprendizagem deve ocorrer de forma
espontânea, sem qualquer tipo de intervenção
do educador.

I – Permitir que a vítima se levante ou sente,
tão logo ela comece a respirar.

II – O desenvolvimento cognitivo sempre é
mais importante do que o desenvolvimento
psicomotor e afetivo.

II – Tentar favorecer a passagem do ar através
das narinas e da boca.
III – Solicitar socorro especializado, mesmo
que o acidentado esteja recuperado.

III – A aprendizagem deve trabalhar o
desenvolvimento dos domínios psicomotor,
afetivo e cognitivo.

IV – Esperar a chegada dos pais ou
responsáveis antes de iniciar qualquer
procedimento.

(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.

(A) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 38

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(E) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.

De acordo com o artigo 6° da Constituição
Federal, são direitos sociais, EXCETO:
(A) educação.
(B) saúde.
(C) segurança.
(D) pluralismo religioso.
(E) assistência aos desamparados.
QUESTÃO 39
Como se sabe, toda criança precisa de atenção,
carinho e segurança para sobreviver e se
relacionar com o mundo exterior. Na educação
de crianças pequenas, as noções de cuidar e
educar envolvem aspectos como:
I - Inflexibilidade da rotina planejada e
limitação de movimentos.
II – Organização de materiais, espaços e
horários.
III – Alimentação e higiene.
(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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