Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista / SP – Processo Seletivo 02/2019

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Na Arábia, a família Saud era, havia muito
tempo, a protetora do wahabismo, um credo
islâmico puritano. Quem revigorou a fortuna da
família no século 20 foi o rei Ibn Saud, que na
prática fundou a nova Arábia Saudita. Ele era um
dos homens mais altos do reino, além de um
guerreiro habilidoso. Andava de maneira lenta e
digna e suas palavras prendiam a atenção. De
acordo com uma interpretação liberal do
Alcorão, mantinha quatro esposas, quatro
concubinas favoritas e quatro “escravas
prediletas”. Havia um tipo de escravidão que
persistia, com a concordância de Ibn, e um
escravo chegou a tornar-se ministro da Fazenda
durante seu reinado. A disciplina e o fervor
religioso, de acordo com os preceitos do
wahabismo, também tinham a benção do rei. A
Arábia Saudita, com sua grande extensão de
areia em várias tonalidades, não teve valor
econômico durante muito tempo. Após a
descoberta do petróleo em 1938, a riqueza da
nação aumentou, primeiro lentamente e depois
com rapidez. O fato de o país possuir as maiores
reservas mundiais do recurso fez crescerem as
tentações humanas contra as quais o ramo
wahhabi do Islã diligentemente alertava. Mesmo
envelhecido, o rei tentou deter o fluxo de
licenciosidade que vinha do Ocidente. Até 1951,
o futebol esteve banido e os estrangeiros que
moravam no país eram proibidos de comprar
bebidas alcoólicas. De todas as nações árabes, a
Arábia Saudita era a única aliada
tradicionalmente de Washington. Os dois países
trabalhavam harmoniosamente, um fornecendo o
petróleo, e o outro, proteção militar. Os Estados
Unidos produziam cada vez menos o petróleo
que consumiam e dependiam cada vez mais da
Arábia Saudita. Lá, os norte-americanos
residentes tinham de seguir, pelo menos
aparentemente, os preceitos puritanos do Islã. Na
década de 1980, praticamente não havia judeus
entre os norte-americanos que viviam no país; os
banhos de piscina mistos eram proibidos nos
hotéis; e os membros das forças armadas norteamericanas concordaram em não celebrar missas
de Natal nas bases. (BLAINEY, Geoffrey. Uma
Breve História do Século XX. 2 ed. São Paulo:
Fundamento, p. 298).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Na Arábia Saudita não há muçulmanos
xiitas.
II – Com o fornecimento da Arábia Saudita, os
Estados Unidos produziam cada vez menos
petróleo.
III – A Arábia Saudita foi fundada no ano de
1938.
(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 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O rei Ibn Saud fundou o wahabismo.
II – O rei Ibn Saud apreciava o liberalismo
ocidental.
III – O futebol passou a ser permitido na
segunda metade do século.
(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 03
Na linha 13 do texto, o autor utilizou o verbo
“persistir” em qual tempo/modo verbal?
(A) pretérito perfeito.
(B) pretérito imperfeito.
(C) pretérito mais-que-perfeito.
(D) pretérito quase perfeito.
(E) pretérito do subjuntivo.
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QUESTÃO 04

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 07

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

Calcule o MMC entre 28 e 8:

I – Na ênclise, o pronome é colocado antes do
verbo.

(B) 48.

II – Na mesóclise, o pronome é colocado no
meio do verbo.

(D) 56.

(A) 42.
(C) 52.
(E) 64.

III – Na próclise, o pronome é colocado depois
do verbo.
(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) Todos os itens são verdadeiros

QUESTÃO 08
Uma confeitaria demora 4 dias para fazer 160
bolos utilizando 8 funcionários. Se apenas 6
funcionários estiverem trabalhando, quantos
dias serão necessários para essa confeitaria
fazer 300 bolos?
(A) 8.
(B) 10.
(C) 11.

QUESTÃO 05

(D) 12.

Ainda no que se refere à classificação
gramatical, analise as sentenças abaixo e, ao
final, assinale a alternativa correta:

(E) 14.

I – Ontem me disseram que houve tiroteio.
II – Não a quero aqui.
III – Isso me traz boas lembranças.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.
(E) Todos os itens estão corretos.

Uma empresa tem 1.800 funcionários, mas
pretende aumentar esse número em 30%
devido às encomendas de fim de ano. Se isso
vier a acontecer, referida empresa contará com:

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Uma torcida de futebol possui cerca de 22
milhões de torcedores, mas pretende aumentar
esse número em 15%. Se isso vier a ocorrer,
referida torcida terá quantos torcedores?
(A) 24.800.000.
(B) 25.300.000.
(C) 25.650.000.
(D) 25.900.000.
(E) 26.000.000

QUESTÃO 09

(A) 2.240 funcionários.
(B) 2.260 funcionários.
(C) 2.300 funcionários.
(D) 2.320 funcionários.
(E) 2.340 funcionários.
QUESTÃO 10
Das proporções apresentadas abaixo, assinale
aquelas que são iguais à razão entre 4 e 6:
(A) 1 e 2.
(B) 2 e 3.
(C) 2 e 4.
(D) 3 e 4.
(E) 4 e 8.
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
QUESTÃO 11
De acordo com o artigo 206, o ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios,
EXCETO:
(A) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(B) gratuidade do ensino
estabelecimentos oficiais.

público

em

(C) garantia de padrão de qualidade.
(D) singularidade de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino.
(E) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.

QUESTÃO 12
De acordo com o artigo 27 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, os conteúdos
curriculares da educação básica observarão as
seguintes diretrizes:
I – orientação para o trabalho.
II – consideração das condições de
escolaridade
dos
alunos
em
cada
estabelecimento.
III – promoção do desporto educacional e
apoio às práticas desportivas não-formais.
(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.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 13
De acordo com o artigo 35 da lei de Diretrizes
e Bases da Educação, o ensino médio, etapa
final da educação básica, com duração mínima
de três anos, terá como finalidades:
I – a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos
adquiridos
no
ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos.
II – a compreensão dos fundamentos
científicos-tecnológicos
dos
processos
produtivos, relacionando a teoria com a
prática, no ensino de cada disciplina.
III – o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico.
(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 14
De acordo com o artigo 16 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o direito à liberdade
compreende os seguintes aspectos, EXCETO:
(A) opinião e expressão.
(B) crença e culto religioso.
(C) participar da vida política, na forma da lei.
(D) participar da vida familiar e comunitária,
com discriminação.
(E) buscar refúgio, auxílio e orientação.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 15
De acordo com a Base Nacional Comum
Curricular, são direitos de aprendizagem e
desenvolvimento na educação infantil,
EXCETO:
(A) brincar.
(B) conviver.
(C) participar.
(D) expressar.
(E) contestar.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO 16
Fernando Becker afirma que, para Piaget, a
abstração reflexionante comporta sempre dois
aspectos inseparáveis,
dois processos
complementares, quais sejam:
(A) reflexionamento e reflexão.
(B) pensamento e sugestão.
(C) linguagem e sugestão.
(D) esquemas e estágios de desenvolvimento.
(E) estruturação e assimilação.

QUESTÃO 18
Como se sabe, no Brasil, a partir da metade do
século XX começaram a surgir novas teorias
na área da psicologia educacional, sustentando
que o conhecimento é construído em
ambientes naturais de interação social,
estruturados culturalmente. São expoentes
dessa teoria:
(A) Salomon e Luria.
(B) Piaget e Vygotsky.
(C) Freire e Mendelsohn.
(D) Freire e Luria.
(E) Luria e Bachelor.
QUESTÃO 19

QUESTÃO 17
Vinha (2000) relata que viveu uma situação
profissional na qual havia uma criança que, ao
jogar, percebendo que iria perder, afirmava
que não queria mais jogar. Foi assim na
primeira vez, na segunda os meninos falaram
que não queriam mais jogar com ela. O que
Piaget ensina é que nós protegemos muito as
crianças. Não permitimos que elas sintam a
consequência do ato. Quando brigam, vamos lá
imediatamente e pedimos para se desculparem.
É importante que o adulto permita que as
crianças sintam as consequências dos atos.
Sobre o assunto, Piaget leciona que, quando for
necessário tomar uma atitude diante de
transgressões e regras e/ou conflitos vividos
por uma criança, o educador deve:
(A) promover uma moral heterônoma a ser
observada em sala de aula.
(B) se valer de sanções por reciprocidade.
(C) se abster de qualquer atitude.
(D) criar regras de devem ser seguidas pela
maioria.
(E) estabelecer sanções e recompensas para
diferentes
comportamentos,
sempre
respeitando o nível socioeconômico dos
alunos.

METROCAPITAL Soluções

De acordo com a obra de Isabel Solé, o
professor pode desenvolver boas estratégias
durante a leitura de textos com seus alunos,
entre elas:
(A) avaliação crítica do texto.
(B) identificação de referência a outros textos.
(C) avaliação normativa de texto.
(D) localização do nome do autor na capa do
livro.
(E) antecipação ou criação de expectativas
sobre o texto.
QUESTÃO 20
No que se refere ao pensamento de Vygotsky
acerca da aprendizagem humana, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A aprendizagem humana é o
desenvolvimento dos esquemas motores e
cognitivos a partir da idade pré-escolar.
II – A aprendizagem humana é a possibilidade
do desenvolvimento do ser humano como
sujeito de determinada cultura.
III – A aprendizagem humana é a compreensão
dos conteúdos formais e científicos do
currículo.
(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) Todos os itens são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Como se sabe, a expansão das universidades na
Idade Média foi responsável por inúmeras
transformações culturais, e está relacionado
à(ao):
I - crescimento do comércio, desenvolvimento
das cidades e ao desejo de conhecimento por
parte da burguesia.
II - Renascimento cultural promovido pelo Rei
Clóvis.
III - expansão da língua latina para outros
países europeus.
(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.
QUESTÃO 22
No que se refere às características do
feudalismo, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – A economia do feudo era dinâmica, estando
voltada para o comércio dos feudos vizinhos.
II – Os servos estavam presos a várias
obrigações, dentre elas o pagamento anual de
capitação e talha.
III – Os ideais de honra e fidelidade vieram das
tradições judaicas.
(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) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a data em que Dom Pedro II foi
coroado Imperador:
(A) 18 de julho de 1831.
(B) 25 de agosto de 1840.
(C) 18 de julho de 1841.
(D) 20 de julho de 1846.
(E) 18 de julho de 1851.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 24
Na época da Ditadura Militar, dois partidos se
rivalizavam na política brasileira. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente tais
instituições:
(A) MDB e PC do B.
(B) PSDB e ARENA.
(C) ARENA e PT.
(D) MDB e ARENA.
(E) ARENA E PSOL.

QUESTÃO 25
Um dos fenômenos religiosos mais relevantes
da Idade Média foi o Grande Cisma, ocorrido
no século II. Assinale a alternativa que
apresenta
corretamente
a
principal
consequência desse evento:
(A) o surgimento da Inquisição.
(B) a Contrarreforma.
(C) a divisão entre católicos romanos e cristãos
ortodoxos.
(D) o surgimento da seita cátara.
(E) o surgimento da seita albigense.

QUESTÃO 26
No que se refere à Guerra dos Canudos, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Disputa política por áreas de influência no
sertão do Pará.
II – Conflito ocorrido em Santa Catarina e no
Paraná.
III – Conflito ocorrido nas margens do rio
Vaza-Barris, entre sertanejos de canudos
contra o 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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do primeiro presidente
eleito democraticamente após o fim da
monarquia:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o objetivo das corporações de
ofício na Idade Média.

(A) Prudente de Moraes.

(B) formar profissionalmente os jovens
fidalgos.

(B) Oswaldo Cruz.
(C) Hermes da Fonseca.
(D) Marechal Deodoro.
(E) Floriano Peixoto.

QUESTÃO 28

(A) conspirar contra os senhores feudais.

(C) proteger os ofícios contra a concorrência e
controlar a produção.
(D) tutelar os interesses dos artesãos frente aos
patrões.
(E) inserir princípios religiosos às atividades
cotidianas.

No que se refere à Lei de Segurança Nacional
imposta em 1968, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 31

I – Previa exílio e pena de morte aos
manifestantes contrários ao regime.

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

II – Previa proteção à população contraataques terroristas.
III – Previa tortura e pressão psicológica para
professores partidários de esquerda.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

I – Troca de favores entre agricultores e
coronéis.
II – Poder político concentrado na mão dos
agricultores.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

III – Poder econômico e político extremamente
concentrado nas mãos de coronéis
(latifundiários).

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

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o período da história brasileira
conhecido como “Era Vargas”:
(A) 1925 – 1930.

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

QUESTÃO 32

(B) 1930 – 1945.

Dos presidentes abaixo citados, assinale aquele
que renunciou ao cargo:

(C) 1930 – 1935.

(A) Rodrigues Alves.

(D) 1935 – 1945.

(B) Dilma Rousseff.

(E) 1940 - 1950

(C) Costa e Silva.
(D) João Figueiredo.
(E) Jânio Quadros.

Professor de Educação Básica em Área Específica – PEB II - História

Página 6 de 8

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista / SP – Processo Seletivo 02/2019

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 33

QUESTÃO 37

No governo de Fernando Henrique Cardoso,
qual dos políticos abaixo elencados foi
Ministro da Saúde?

Como se sabe, Castelo Branco foi o primeiro a
presidir o país durante a Ditadura Militar. No
que se refere às medidas impostas por ele,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) José Serra.
(B) Itamar Franco.

I – Fim da garantia do habeas-corpus.

(C) Tarso Genro.

II – Instituição do bipartidarismo.

(D) Aécio Neves.

III – Dissolução de partidos contrários ao
regime.

(E) Eduardo Azeredo.
QUESTÃO 34

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o ano em que se iniciou o regime
monárquico no Brasil:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) 1820.

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

(B) 1822.
(C) 1829.
QUESTÃO 38

(D) 1845.

A República Velha, também conhecida como
“Primeira República”, foi subdividida em:

(E) 1889.
QUESTÃO 35
Uma das principais conquistas da Era Vargas
foi a criação da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), que ocorreu no período
denominado:
(A) Governo Institucional.
(B) Governo Constitucional.

(A) República da Espada e República
Oligárquica.
(B) República do Café e República do Leite.
(C) República Armada e República Interina.
(D) República
Democrática.

Federal

e

República

(E) República Nova e República Institucional.

(C) Governo Interino.
(D) Governo Provisório.
QUESTÃO 39

(E) Estado Novo.
QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome da primeira mulher que
se candidatou ao cargo de Presidente da
República:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o ano em que a Guerra do
Contestado acabou:
(A) 1914.
(B) 1915.

(A) Lívia Maria Pio.

(C) 1916.

(B) Marta Suplicy.

(D) 1917.

(C) Jandira Feghali.

(E) 1918.

(D) Luiza Erundina.
(E) Dilma Roussef.

Professor de Educação Básica em Área Específica – PEB II - História

Página 7 de 8

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista / SP – Processo Seletivo 02/2019

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 40
Como se sabe, Getúlio Vargas assumiu o poder
após ser derrotado nas eleições. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o nome
do candidato que venceu Vargas nas eleições:
(A) Ademar de Barros.
(B) Juscelino Kubistchek.
(C) Júlio Prestes.
(D) Rui Barbosa.
(E) Tancredo Neves.
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