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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
“O Medo e o Encanto dos Automóveis”.
Em 1900, em alguns países não havia um carro
sequer. A maior parte das estradas que ligava
as grandes cidades não era apropriada para um
veículo que viajava a 30 quilômetros por hora
e os motores dos primeiros carros costumavam
apresentar defeitos. Muitos deles consumiam,
na verdade, mais água do que gasolina e os
motoristas, ao subirem uma ladeira,
frequentemente viam, bem na sua frente, um
jato de vapor – era a água em ebulição no
radiador. Os carros não eram projetados para
serem usados à noite, exceto em cidades com
bastante iluminação, pois os faróis, que
usavam querosene, não clareavam o suficiente.
As mulheres raramente dirigiam, pois, para
isso, era preciso força física e conhecimento de
mecânica. Os frágeis pneus dos carros
costumavam furar nas estradas rurais, às vezes
por causa de um espinho, de um cravo de
ferradura ou de pedaços pontudos de metal ou
vidro. Substituir o pneu pelo estepe era um
trabalho pesado e sujo. Até para dar a partida
do motor uma manivela tinha de ser
penosamente girada à mão. Se houvesse uma
contraexplosão, a manivela saía de controle e
podia facilmente quebrar o braço de quem a
girava. Mas cada vez mais as mulheres
pensavam em dirigir. Para se proteger nessa
aventura, cuidadosamente escolhiam chapéu,
luvas e capa. Sabiam que, no fim de uma
viagem, teriam de pentear novamente os
cabelos e arrumar as roupas, por causa do
vento e da poeira que penetravam no
automóvel. (BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve
História do Século XX. São Paulo:
Fundamento, 2011, p. 102).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I - No ano de 1900, a maioria dos países já
tinha veículos automotores.
II – Os primeiros veículos automotores
surgiram na década de 1840.
III – Os primeiros veículos automotores eram
considerados seguros, uma vez que eram
produzidos em pequena escala.
(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
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Os primeiros veículos automotivos foram
elaborados apenas para mulheres de
considerável estatura.
II – Os primeiros veículos automotivos eram
difíceis de serem conduzidos.
III – As estradas, no começo do século XX,
eram difíceis de serem percorridas.
(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 “frequentemente”, utilizada pelo
autor na linha 9 do texto, possui a seguinte
classificação gramatical:
(A) adjetivo.
(B) advérbio.
(C) preposição.
(D) artigo.
(E) gerúndio do verbo “frequentar”.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

Na oração, “Mas cada vez mais as mulheres
pensavam em dirigir (...)”, o verbo “pensar”
está conjugado no seguinte tempo verbal:

Dez caminhões transportam 200 caixas de
produtos perecíveis em 18 dias, trabalhando 8
horas. Quantas caixas serão transportadas em
15 dias, por seis caminhões, trabalhando 6
horas por dia?

(A) pretérito perfeito.
(B) pretérito imperfeito.
(C) pretérito mais-que-perfeito.
(D) pretérito quase perfeito.
(E) pretérito do presente.

(A) 60.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 80.
QUESTÃO 08

QUESTÃO 05

(D) alongar.

Assinale a alternativa que apresenta o MMC de
3, 4 e 6:
(A) 10.
(B) 12.
(C) 14.
(D) 16.
(E) 18.

(E) arrepiar.

QUESTÃO 09

Qual dos verbos a seguir pode ser considerado
sinônimo de “pentear”?
(A) enxugar.
(B) desemaranhar.
(C) encurtar.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em uma determinada empresa siderúrgica
trabalham atualmente 1.250 funcionários. Com
o aumento da demanda de serviço, o diretor
resolveu aumentar o quadro de funcionários
em 20%. Dessa forma, qual será o número de
funcionários após referida contratação?

Uma impressora, trabalhando 8 horas por dia,
durante 10 dias, imprime 7.500 páginas.
Quantas horas por dia essa impressora deve
funcionar para que possa imprimir 6.000
páginas em 4 dias?
(A) 10 horas.
(B) 12 horas.
(C) 14 horas.
(D) 16 horas.
(E) 18 horas.

(A) 1.450.

QUESTÃO 10

(B) 1.480.

Na Secretaria de Saúde de um determinado
município trabalham 280 funcionários, sendo
210 concursados e 70 comissionados. Calcule
a
porcentagem
dos
servidores
não
concursados:

(C) 1.500.
(D) 1.520.
(E) 1.550.

(A) 20%.
(B) 25%.
(C) 30%.
(D) 35%.
(E) 40%.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11
O Presidente Jair Bolsonaro adotou uma
importante medida no que se refere ao horário
de verão, que consiste no(a).

No dia 13 de junho de 2019, o Presidente Jair
Bolsonaro demitiu o Ministro da Secretaria de
Governo. Assinale a alternativa que apresenta
o nome de tal funcionário:

(A) extinção do horário de verão.

(A) Carlos Alberto dos Santos Cruz.

(B) adiantamento de 2 horas no horário de
verão.

(B) Gustavo Bebbiano.

(C) atraso de 2 horas no horário de verão.

(D) Tereza Cristina.

(D) transferência do início do horário de verão
para o mês de novembro.

(E) Osmar Terra.

(C) Onyx Lorenzoni.

(E) transferência do horário de verão para o
mês de dezembro.

QUESTÃO 12
No mês de abril de 2019, uma balsa colidiu
com uma ponte, causando severos prejuízos à
população local. Assinale a alternativa que
aponta corretamente o nome do Estado onde tal
fato ocorreu:

QUESTÃO 15
No mês de maio de 2019, a Índia, um dos
países mais populosos do mundo, realizou
eleições para primeiro ministro, da qual
participaram cerca de 900 milhões de eleitores.
Assinale o nome do candidato vencedor dessa
eleição:
(A) Narendra Modi.
(B) Rahul Gandhi.

(A) Paraná.

(C) Amit Shan.

(B) Sergipe.

(D) Mamata Banerjee.

(C) Amazonas.

(E) Yodi Adityanath.

(D) Acre.
(E) Pará.

QUESTÃO 13
Como se sabe, os Estados Unidos e a China
encontram-se em situação de conflito
comercial. Uma das consequências dessa
situação envolve diretamente a produtora de
tecnologia chinesa, fabricante de celulares:
Trata-se da empresa:
(A) Motorola.
(B) LG.
(C) Samsung.
(D) Nokia.
(E) Huawei.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Em se tratando do sistema operacional
Windows 7, ao configurar o mouse para o
modo “Clique Simples” para selecionar uma
pasta no Windows Explorer, o usuário deve
efetuar a seguinte atividade:
(A) clicar três vezes com o mouse sobre a
pasta.
(B) apontar o mouse sobre a pasta e esperar
alguns segundos.
(C) clicar uma vez com o mouse sobre a pasta
e concluir com redefinição.
(D) reiniciar o computador e instalar o mouse
novamente.
(E) apontar o mouse e pressionar a letra “T”.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

No que se refere ao MS Word 2010, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Em se tratando de MS Excel 2010, qual das
alternativas abaixo apresenta uma referência
relativa para a célula A2, sem uma
configuração padrão?

I – As quebras de seção modificam a
formatação de um texto para que seja exibido
em várias colunas.
II – A quebra de página dá início a uma nova
página a partir da posição atual do cursor.
III – Se um documento possuir 6 (seis) páginas,
a seleção de impressão 1-3;2 imprimirá um
total de 4 páginas.
(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 18
Em se tratando de MS Power Point 2010, que
nome se dá ao modo de apresentação que
possibilita a visualização de anotações?
(A) Modo de Visualização Imediata.
(B) Modo de Visualização Direta.
(C) Modo de Visualização Ininterrupta.
(D) Modo de Exibição Constante.
(E) Modo de Exibição do Apresentador.

(A) =Ahp
(B) =Ass
(C) =A2
(D) =rB
(E) = At2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
No que se refere à obra de Luciana Valle,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Cada método de alfabetização se constrói
com base em duas concepções: quanto ao que
é linguagem e a forma como a criança aprende.
II – A escolha entre um ou outro método em
nosso país é decorrente das concepções
teóricas em destaque em um determinado
tempo histórico.
III – Existem três métodos de alfabetização:
analíticos, sintéticos e misto.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 19
Em se tratando de MS Power Point 2010,
assinale a alternativa que apresenta a guia e o
grupo em que se localiza o ícone “Verificar
Ortografia”:

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

(A) Página Inicial – Ajustes de Formato.
(B) Revisão – Revisão de Texto.
(C) Página Inicial – Modificações Sistêmicas.
(D) Página Inicial – Modificação Simétrica.
(E) Design – Revisão de Conteúdo.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

De acordo com a obra de Carlos Alberto
Faraco, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

De acordo com o artigo 3° da Lei
n. 9.394/1996, o ensino será ministrado com
base em alguns princípios, EXCETO:

I – O meio básico de expressão da linguagem
verbal é a oralidade, ou seja, a expressão
articulada de sons produzidos pelo aparelho
fonador.

(A) consideração com a diversidade de gênero.

II – Todas as línguas dispõem de expressão
escrita.

(C) garantia de padrão de qualidade.

III – As crianças começam a falar por volta dos
4 (quatro) anos de idade.

(B) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(D) garantia do direito à educação e à
aprendizagem ao longo da vida.
(E) valorização da experiência extraescolar.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 25

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

De acordo com a obra de Carlos Alberto
Faraco, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

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

QUESTÃO 23
No que se refere à obra de Stefânie Loureiro,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A vocação ontológica do homem é
desumanizar-se.
II – Os homens e mulheres, a partir das
relações que foram estabelecendo com o
mundo, foram destruindo-o.

I – A linguagem verbal é marca forte,
constitutiva, distintiva da nossa espécie.
II – A origem da linguagem verbal está entre
os grandes mistérios da humanidade.
III – Não dispomos de uma quantidade
razoável de fósseis que fornecem evidência
material interessante para hipóteses sobre os
longos e complexos caminhos da evolução das
espécies dos quais emergiu o “Homo sapiens”.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

III – O ser humano é um ser inacabado e esse
“inacabamento” é próprio dos seres vivos.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

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

(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 26

QUESTÃO 28

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

De acordo com a obra de Stefânie Loureiro,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

I – Educação básica obrigatória e gratuita dos
3 (três) aos 17 (dezessete) anos de idade.
II – Educação infantil gratuita às crianças de
até 5 (cinco) anos de idade.
III – Acesso público e gratuito aos ensinos
fundamental e médio para todos os que não os
concluírem na idade própria.
(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 27
De acordo com o documento “Política
Nacional de Educação Infantil: pelos direitos
das crianças de zero a seis anos à Educação”,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A educação Infantil tem função
complementar à ação da família, o que implica
uma profunda, permanente e articulada
comunicação entre elas.
II – A Educação Infantil deve pautar-se pela
indissociabilidade entre o cuidado e a
educação.
III – As propostas pedagógicas das instituições
de Educação Infantil não devem conter
diretrizes referentes ao processo de avaliação
da criança pequena.
(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.
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I – A prática da educação bancária, em que o
aluno apenas recebe, dificulta em tudo o pensar
autêntico e o processo de crescimento humano.
II – Na concepção bancária da educação, o
educador é visto como aquele que sabe,
cabendo a ele entregar ou levar o seu saber
àqueles que nada sabem, os educandos.
III – Um educador verdadeiramente humanista
não pode utilizar, em sua prática, a concepção
bancária da educação, pois, assim, estaria se
contradizendo.
(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.
QUESTÃO 29
De acordo com a obra de Magda Soares,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A conceituação de alfabetização é a mesma
em todas as sociedades.
II – O conceito de alfabetização depende de
características culturais, econômicas e
tecnológicas.
III – Uma teoria coerente da alfabetização
deverá basear-se em um conceito abrangente
para incluir a abordagem “mecânica” do
ler/escrever, o enfoque da língua escrita como
um meio de expressão/compreensão, com
especificidade e autonomia em relação à língua
oral, e, ainda, os determinantes sociais das
funções e fins da aprendizagem da língua
escrita.
(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 30

QUESTÃO 32

Luciana Valle sugere uma série de atividades
para o trabalho de alfabetização. Uma delas é a
utilização de crachás. Sobre o assunto, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

No que se refere à obra de Stefânie Loureiro,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

I – Mostrar um crachá, ler e esperar que o dono
ou seus colegas o reconheçam.
II – Embaralhar os crachás, entregar um para
cada criança e pedir que cada aluno entregue o
crachá em seu poder ao respectivo dono.

I – Uma prática pedagógica humanista
proporciona ao aluno o seu desenvolvimento
pleno,
como
pessoa,
facilitando
o
desenvolvimento da autonomia.
II – A educação que se propõe libertadora deve
ter caráter eminentemente religioso.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – Uma das situações que facilita o
processamento de uma aprendizagem
significativa é aquela na qual o aluno tenha
contato com um problema conscientemente
percebido.

(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) Todos os itens são verdadeiros.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

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

III – Mostrar o crachá para a turma e dizer o
nome do aluno para a criança levantar-se e
buscá-lo.

(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 31
No que se refere à obra de Magda Soares,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Alfabetização e letramento são fenômenos
distintos.
II – Embora distintos, alfabetização e
letramento são fenômenos interdependentes e
indissociáveis.
III – Entende-se por alfabetização o
desenvolvimento de comportamentos e
habilidades de uso competente da leitura e da
escrita em práticas sociais.

QUESTÃO 33
De acordo com o
adolescente a pessoa:

ECA,

considera-se

(A) entre dez e dezoito anos de idade.
(B) entre onze e dezoito anos de idade.
(C) entre doze e dezoito anos de idade.
(D) entre treze e dezoito anos de idade.
(E) entre catorze e dezoito anos de idade.

(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.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

De acordo com o artigo 53 do ECA, a criança
e o adolescente têm direito à educação, sendolhes assegurado, EXCETO:

No que se refere à obra de Fabiano Moraes,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) direito de ser admoestado por seus
educadores.

I – O estágio possibilita o contato direto do
professor em formação inicial com os
professores alfabetizadores, os alunos
alfabetizandos e o conhecimento necessário
para se tornar um indivíduo alfabetizado.

(B) direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores.
(C) acesso à escola pública e gratuita, próxima
de sua residência.
(D) direito de organização e participação em
entidades estudantis.
(E) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.

QUESTÃO 35
Luciana Valle propõe algumas atividades para
o trabalho de alfabetização, dentre elas as
adivinhações e cruzadinhas. Sobre o tema,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O professor deve ajustar o nível de desafio
às possibilidades dos alunos, para que
realmente tenham problemas a resolver.

II – O objetivo principal do estágio em
alfabetização é levar o aluno de graduação em
Pedagogia ao exercício de análise e reflexão
das experiências por ele vivenciadas no
ambiente real.
III – É importante que tanto o futuro professor
em sua formação inicial como o professor em
sua formação continuada desenvolvam uma
atitude crítico-reflexiva e investigativa no
âmbito do estágio em alfabetização para que
compreendam efetivamente as dimensões
políticas, sociais, econômicas e pedagógicas
que estão relacionadas a essa prática.
(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.

II – O professor deve garantir a máxima
circulação de informação, promovendo a
socialização das respostas e dos procedimentos
utilizados pelos grupos.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

III – No caso das cruzadinhas, o professor não
deve explicar e demonstrar como é que se
preenche uma na lousa, se os alunos não
tiverem ainda familiaridade com a atividade.

De acordo com o artigo 12 da Lei
n. 9.394/1996, os estabelecimentos de ensino
terão a incumbência de, EXCETO:

(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

(A) elaborar
pedagógica.

e

executar

sua

proposta

(B) vezar pelo cumprimento do plano de
trabalho de cada docente.
(C) prover meios para a recuperação dos
alunos de menor rendimento, sempre mediante
requerimento dos pais ou responsáveis.
(D) administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros.
(E) assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

No que se refere à obra de Castanheira “et alli”,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

No que se refere à obra de Carlos Alberto
Facaro, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

I – Conduzir o trabalho de alfabetização na
perspectiva do letramento, mais do que uma
decisão individual, é uma opção política, uma
vez que estamos inseridos num contexto social
e cultural em que aprender a ler e escrever é
mais do que o simples domínio de uma
tecnologia.

I – A criação do meio escrito de expressão da
linguagem verbal se deu há aproximadamente
cinco mil anos, na Macedônia.
II – A escrita cuneiforme é o mais antigo
sistema de escrita conhecido até hoje.
III – O surgimento da escrita não acompanhou
o surgimento de sociedades humanas mais
complexas, com atividades produtivas e
comerciais extensivas e com poder estatal
estruturado.
(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.

II – Independentemente das didáticas e
metodologias a serem utilizadas ou defendidas
por professores, pesquisadores ou autores de
livros de alfabetização, o que não se pode
relegar a um segundo plano é que a
alfabetização, na perspectiva do letramento,
não é um mito, é uma realidade.
III – Nos últimos anos, ocorreram mudanças
nas práticas de professores, que hoje estão
mais cientes de que o aprendizado da leitura e
da escrita não pode estar desvinculado dos
sentidos que construímos e dos usos que
fazemos do ler e do escrever.
(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.

Professor PEBIN

QUESTÃO 40
No que se refere à obra de Luciana Valle,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Os métodos analíticos são aqueles em que
a alfabetização parte das menores unidades da
língua (letras, fonemas e sílabas) para as
maiores (palavras e frases).
II – O método sintético inicia o processo de
alfabetização por uma palavra, uma frase ou
uma história (que apresenta uma palavrachave), o que desencadeará o estudo das letras
e dos sons que compõem a palavra escolhida.
III – O material mais disseminado e
amplamente usado pelos educadores para
alfabetizar foram as cartilhas, que, apesar da
aparente sistematização contida nelas,
tratavam a língua como sequência de letras e
sons, em um ensino no qual as palavras eram
utilizadas principalmente por seu valor
fonético, sem priorizar o contexto.
(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.
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