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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 automotores
consumiam gasolina.
II – Os primeiros veículos automotores eram
movidos a óleo diesel.
III – Os primeiros veículos automotores eram
movidos a querosene.
(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 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

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

Qual dos verbos a seguir pode ser considerado
sinônimo de “pentear”?

I – Os primeiros veículos automotivos foram
elaborados apenas para mulheres de
considerável estatura.
II – Os primeiros veículos automotivos eram
difíceis de serem conduzidos.

(A) enxugar.
(B) desemaranhar.
(C) encurtar.
(D) alongar.
(E) arrepiar.

III – As estradas, no começo do século XX,
eram difíceis de serem percorridas.
QUESTÃO 08

(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.

São considerados
EXCETO:

tipo

de

conjunção,

(A) conjunção conclusiva.
(B) conjunção explicativa.
(C) conjunção adversativa.
(D) conjunção retributiva.

QUESTÃO 05

(E) conjunção aditiva.

A palavra “raramente”, utilizado pelo autor na
linha 15 do texto é considerada um advérbio
de:
(A) dúvida.

QUESTÃO 09

(B) intensidade.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
preposição:

(C) tempo.

(A) Ave!

(D) afirmação.

(B) para.

(E) lugar.

(C) com.
(D) entre.
QUESTÃO 06

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

(E) desde.

QUESTÃO 10

(A) pretérito perfeito.

São considerados
EXCETO:

tipos

(B) pretérito imperfeito.

(A) pronomes pessoais.

(C) pretérito mais-que-perfeito.

(B) pronomes aditivos.

(D) pretérito quase perfeito.

(C) pronomes demonstrativos.

(E) pretérito do presente.

(D) pronomes indefinidos.

de

pronomes,

(E) pronomes relativos.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta a solução
correta para a seguinte operação matemática:

METROCAPITAL Soluções

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

78 x 26 – 554
(A) 1.374.
(B) 1.474.
(C) 1.454.
(D) 1.674.

QUESTÃO 15

(E) 1.684.

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?

QUESTÃO 12
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?
(A) 1.450.

(A) 10 horas.
(B) 12 horas.
(C) 14 horas.
(D) 16 horas.
(E) 18 horas.
QUESTÃO 16

(B) 1.480.

Assinale a alternativa que apresenta a solução
correta para a seguinte operação matemática:

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

QUESTÃO 13
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) 60.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 80.

42 + 13 x 87 - 99
(A) 1.074.
(B) 1.078.
(C) 1.104.
(D) 1.142.
(E) 1.154.
QUESTÃO 17
Na Secretaria de Saúde de um determinado
município trabalham 280 funcionários, sendo
210 concursados e 70 comissionados. Calcule
a
porcentagem
dos
servidores
não
concursados:
(A) 20%.
(B) 25%.
(C) 30%.
(D) 35%.
(E) 40%.
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QUESTÃO 18

ATUALIDADES

Assinale a alternativa que apresenta a solução
correta para a seguinte operação matemática:

QUESTÃO 21

(A) 2.346.

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

(B) 2.158.

(A) extinção do horário de verão.

(C) 2.764.

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

236 + 211 x 10

(D) 2.885.

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

(E) 3.018.

(D) transferência do início do horário de verão
para o mês de novembro.
QUESTÃO 19

Com a velocidade de 75 km/h, um táxi faz um
determinado trajeto em 40 minutos. Devido a
um acidente, esse táxi fez o percurso de volta
em 50 minutos. Qual foi a velocidade média
desse táxi?

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

QUESTÃO 22

(C) 65 km/h.

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:

(D) 70 km/h.

(A) Paraná.

(E) 80 km/h.

(B) Sergipe.

(A) 55 km/h.
(B) 60 km/h.

(C) Amazonas.
QUESTÃO 20
Em um determinado escritório, o secretário é
contratado a cada 4 anos, o secretário adjunto
a cada 3 anos e o contador a cada 2 anos. Se
em 2010 houve contratação para os três cargos,
em que ano isso ocorrerá novamente?
(A) 2018.
(B) 2019.
(C) 2020.
(D) 2021.
(E) 2022.

(D) Acre.
(E) Pará.

QUESTÃO 23
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.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

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:

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

(A) Carlos Alberto dos Santos Cruz.
(B) Gustavo Bebbiano.
(C) Onyx Lorenzoni.
(D) Tereza Cristina.
(E) Osmar Terra.

QUESTÃO 25
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.
(C) Amit Shan.
(D) Mamata Banerjee.
(E) Yodi Adityanath.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
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.

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 28
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.
QUESTÃO 29
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”:
(A) Página Inicial – Ajustes de Formato.

(B) apontar o mouse sobre a pasta e esperar
alguns segundos.

(B) Revisão – Revisão de Texto.

(C) clicar uma vez com o mouse sobre a pasta
e concluir com redefinição.

(D) Página Inicial – Modificação Simétrica.

(D) reiniciar o computador e instalar o mouse
novamente.

(C) Página Inicial – Modificações Sistêmicas.
(E) Design – Revisão de Conteúdo.

(E) apontar o mouse e pressionar a letra “T”.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

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

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

(A) =Ahp
(B) =Ass

I – Se o inspetor notar que um aluno chegou
ferido à escola, deve imediatamente relatar o
fato à Polícia Militar.
II – Se o diretor não puder comparecer na
escola, cabe ao inspetor substitui-lo.

(C) =A2
(D) =rB

III – O inspetor pode impor castigos físicos aos
alunos desobedientes.

(E) = At2

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
No que se refere às regras básicas de
comportamento profissional, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – O inspetor não deve repreender
verbalmente nenhum aluno, em nenhuma
hipótese.
II – O inspetor deve tratar e ser tratado com
dignidade pelos colegas de profissão e pelo
público em geral.
III – O inspetor deve evitar situações
constrangedoras, principalmente no âmbito
escolar.
(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.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 34
No que se refere ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale alternativa correta:
I – Considera-se criança a pessoa até onze anos
de idade incompletos, e adolescente aquela
entre onze e dezoito anos de idade.
II – Nenhuma criança ou adolescente será
objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão.

De acordo com o artigo 16 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o direito à liberdade
compreende os seguintes aspectos, EXCETO:

III – A criança e o adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta lei (o ECA), assegurando-se lhes,
por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.

(A) crença e culto religioso.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) opinião e expressão.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) ação e reação.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(D) brincar, praticar esportes e divertir-se.

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

(E) participar da vida política, na forma da lei.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(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 32
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

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

Em se tratando de vítima com queimadura,
assinale a procedimento mais recomendado:

I – O direito ao respeito consiste na
deterioração da integridade física, psíquica e
moral da criança e do adolescente, abrangendo
a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais.
II – É dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
III – Os pais que se utilizarem de castigos
físicos não estarão sujeitos a nenhuma medida.
(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.

(A) aplicar creme dental na região atingida.
(B) aplicar açúcar na região atingida.
(C) estourar as bolhas da queimadura.
(D) realizar curativo na região atingida.
(E) aplicar gema de ovo na região atingida.

QUESTÃO 38
Se um determinado aluno sofreu um corte no
braço e apresenta sangramento, qual é o
procedimento mais adequado para conter a
hemorragia?
(A) telefonar para familiares do estudante.
(B) aguardar o sangramento parar sozinho.
(C) oferecer água gelada para o aluno.
(D) realizar pressão direta com curativo no
local atingido.
(E) aplicar pasta de manteiga para cicatrizar.

QUESTÃO 36
De acordo com o artigo 53 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, é dever do Estado
assegurar, EXCETO:
(A) ensino superior obrigatório e gratuito.
(B) atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.
(C) oferta de ensino noturno regular, adequado
ás condições do adolescente trabalhador.
(D) atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a cinco anos de idade.

QUESTÃO 39
Em casos de hemorragia, qual dos
procedimentos abaixo NÃO é recomendado
para conter o sangramento?
(A) afrouxar as roupas da vítima.
(B) fazer compressão contínua no local
atingido.
(C) colocar uma bolsa de gelo.
(D) colocar compressas frias.
(E) utilizar remédios caseiros.

(E) progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio.
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QUESTÃO 40
Em se tratando de convulsão, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Deve-se proteger a cabeça contra pancadas
no chão.
II – Deve-se retirar os óculos da vítima.
III – Deve-se inserir qualquer objeto dentro da
boca da vítima.
(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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