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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Os Estados Unidos desenvolveram-se bastante
durante boa parte da década de 1920. Carros
lustrosos corriam pelas estradas, e bairros
residenciais com casas novas financiadas por
uma grande quantidade de bancos se
espalhavam por toda parte. A bolsa de valores
fervilhava, uma vez que era absurdamente fácil
tomar dinheiro emprestado para comprar
ações. Na quinta-feira de 24 de outubro de
1929, a bolsa de valores de Nova Iorque abriu
movimentada, com poucos sinais de
instabilidade. Então, por algum motivo real ou
não, uma histeria pessimista se instalou,
aumentando a cada hora que passava. Quase
todos queriam vender e, quando os preços
caíram bruscamente, apareceram os caçadores
de pechinchas, os quais descobriram, uma hora
mais tarde, que tais pechinchas não existiam
mais. Naquele dia, o número total de ações
vendidas superou em mais de 50% as vendas
em qualquer outro dia na história da bolsa. No
período de algumas semanas, as ações norteamericanas se valorizaram um pouco e logo
caíram mais do que haviam subido. Com essa
queda, os valores dos imóveis também
diminuíram. Em outros países, os preços de
praticamente
todas
as
principais
“commodities”, com exceção do ouro,
sofreram queda. Era bastante normal que um
“boom” econômico fosse seguido por uma
recessão, mas aquela era assustadoramente
grave. O medo deu lugar ao pânico. Nove mil
estabelecimentos bancários cerraram as portas
apenas nos Estados Unidos, além de terem sido
fechados os principais bancos da Áustria, da
Alemanha, da Tchecoslováquia e de outras
nações prósperas. Na França, a política
monetária, com o intuito de acumular reservas
de ouro, aumentou o massacre internacional. A
maioria das pessoas parou de comprar
produtos que não considerava essenciais.
Novos carros não eram facilmente vendidos e
a indústria automobilística em Detroit e em
Turim passou a comprar menos aço e borracha.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento,
2011, p. 103).
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
Considerando o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Os Estados Unidos eram extremamente
pobres no início da década de 1920.
II – A bolsa de valores dos Estados Unidos
apresentava bons resultados no início da
década de 1920.
III – No início da década de 1920, não era fácil
tomar dinheiro emprestado para comprar
ações.
(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 02
Considerando o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Com a queda da bolsa de valores norteamericana, a maioria das pessoas começou a
comprar ouro.
II – Com a queda da bolsa de valores norteamericana, carros populares começaram a ser
vendidos.
III – A cidade de Detroit possuía indústria
automobilística.
(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 03

QUESTÃO 06

Considerando o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

Considerando o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A queda da bolsa de valores afetou apenas
os Estados Unidos.

I - No dia 24 de outubro de 1929 foram
vendidas mais ações do que qualquer outro dia
na história da bolsa de valores dos Estados
Unidos.

II – Todos os países do mundo sofreram os
efeitos da queda da bolsa de valores norteamericana.
III – Os principais bancos da Austrália
fecharam suas portas.
(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 04

II – Poucas semanas depois do dia 24 de
outubro de 1929, as ações norte-americanas
valorizaram muito.
III – Após a queda da bolsa de valores, muitos
bancos se instalaram nos Estados Unidos.
(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.

Considerando o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Com a queda na bolsa de valores, produtos
como o ouro sofreram queda.
II – Com a queda da bolsa de valores, o valor
dos imóveis aumentou consideravelmente.

QUESTÃO 07
Na linha 7 do texto, o autor utilizou o verbo
“fervilhar”. Assinale a alternativa que NÃO
apresenta um sinônimo para tal palavra:

III – Nove mil estabelecimentos bancários
abriram as portas após a queda na bolsa de
valores.

(A) borbulhar.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) efervescer.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(E) aferventar.

(B) resfriar.
(C) ferver.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 05
A palavra “absurdamente”, utilizada pelo autor
na linha 7 do texto, possui a seguinte classe
gramatical:
(A) substantivo.
(B) preposição.
(C) adjetivo.

QUESTÃO 08
A palavra “instabilidade”, utilizada pelo autor
na linha 12 do texto, possui como sinônimos,
EXCETO:
(A) insegurança.
(B) intranquilidade.
(C) certeza.
(D) inconstância.
(E) fragilidade.

(D) advérbio.
(E) verbo.
Merendeira(o)
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

O verbo “superar”, utilizada pelo autor na linha
20 do texto, está conjugado em qual tempo
verbal?

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

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

I – Encontramos caídas as carteiras das
vítimas.

QUESTÃO 10
São consideradas antônimos da palavra
“medo”, EXCETO:

II – As incríveis Ana e Lúcia discursaram
ontem.
III – A loja oferece localização e atendimento
perfeitos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) valentia.
(B) destemor.
(C) audácia.
(D) heroísmo.
(E) covardia.

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

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11
No que se refere à concordância verbal, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A maioria das pessoas foram à festa.
II – A multidão de fãs chorou a morte do
cantor.
III – Os Estados Unidos venceu a guerra.
(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 12

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
advérbio:
(A) para
(B) dentro.
(C) fora.
(D) antes.
(E) detrás.

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
sinônimo da palavra “arruaça”:
(A) agitação.

Ainda no que se refere à concordância verbal,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A maioria dos candidatos desistiram.
II – Mais de um aluno não compareceu à aula.
III – Maria e Antônio compraram um imóvel.
(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.
Merendeira(o)

(B) obediência.
(C) rebelião.
(D) abalo.
(E) alvoroço.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 16
Na repartição de uma prefeitura trabalham 60
pessoas. Se pretenderem aumentar em 15% o
número de trabalhadores, o montante de
funcionários será de:
(A) 66.
(B) 69.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 79.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação com
números decimais:
45,7 x 4
(A) 180,2.
(B) 181,4.
(C) 182,8.
(D) 183,6.
(E) 184,8.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
109 + 334 x 3
(A) 908.
(B) 967.
(C) 988.
(D) 1.003.
(E) 1.111.

QUESTÃO 21
O serviço de assistência social de uma
determinada prefeitura atende 900 pessoas por
mês. Caso eles decidam aumentar em 20% o
número de pessoas atendidas, teremos um total
de:
(A) 980.
(B) 1.000.
(C) 1.020.

QUESTÃO 18

(D) 1.080.

Uma determinada geladeira tem o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas o
vendedor oferece 10% de desconto caso o
pagamento seja efetuado à vista. Se isso
ocorrer, a geladeira passará a ter o valor de:

(E) 1.180.

(A) R$ 1.250,00.
(B) R$ 1.300,00.
(C) R$ 1.350,00.
(D) R$ 1.375,00.
(E) R$ 1.425,00.
QUESTÃO 19

QUESTÃO 22
Em uma determinada eleição uma cidade
apresentou o seguinte resultado:
Candidato “A” 45.098 votos.
Candidato “B” 40.134 votos.
Candidato “C” 28.166 votos.
Candidato “D” 9.088 votos.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação com
números decimais:

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto levando-se em consideração
apenas os dois últimos colocados:

34,7 + 14,6 + 29,1

(A) 37.254 votos.

(A) 78,4.
(B) 79,1.
(C) 79,5.
(D) 80,3.
(E) 80,4.

(B) 37.764 votos.
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(C) 38.104 votos.
(D) 38.874 votos.
(E) 39.004 votos.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:

34 + 12 x 19

34 x 45 + 199

(A) 242.

(A) 1.719.

(B) 252.

(B) 1.729.

(C) 258.

(C) 1.739.

(D) 262.

(D) 1.749.

(E) 268.

(E) 1.759.
QUESTÃO 27
QUESTÃO 24

O valor do aluguel de um determinado imóvel
custa R$ 1.200 (mil e duzentos reais), mas o
proprietário informou que aumentará o valor
em 6%. Se levarmos em consideração tal
reajuste, o valor do aluguel passará a ser de:

Em um determinado açougue, um quilo de
carne custa R$ 28,00. Se o cliente decidir
comprar 11 quilos dessa mesma carne, pagará
a quantia de:
(A) R$ 298,00.
(B) R$ 302,00.

(A) R$ 1.242,00.

(C) R$ 308,00.

(B) R$ 1.252,00.

(D) R$ 318,00.

(C) R$ 1.262,00.

(E) R$ 321,00.

(D) R$ 1.272,00.

QUESTÃO 28

(E) R$ 1.282,00.

QUESTÃO 25

Em uma determinada escola há 23 classes com
88 alunos cada. Qual é o número total de
alunos nessa escola?

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática com números decimais:

(A) 2.024.

9,3 x 3,4

(D) 2.044.

(A) 30,22.

(E) 2.054.

(B) 2.064.
(C) 2.034.

(B) 30,86.

QUESTÃO 29

(C) 31,62.
(D) 31,90.

Se aplicarmos 45% sobre o número 600, o
resultado será de:

(E) 32,62.

(A) 670.
(B) 720.
(C) 734.
(D) 870
(E) 896.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática;

Dos alimentos abaixo citados, assinale aquele
que NÃO é considerado perecível:

1,1 x 2,2 x 3,3
(A) 7.896.
(B) 7.986.
(C) 8.096.
(D) 8.906.
(E) 8.996.

(B) farinha de trigo.

(A) pepino em conserva.
(C) geleias.
(D) batatas.
(E) ovos.
QUESTÃO 35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Como se sabe, uma alimentação adequada é
aquela que inclui todos os nutrientes
necessários para o funcionamento do nosso
corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem
energia, podemos citar:
(A) carboidratos.
(B) água.
(C) vitaminas.
(D) sais minerais.
(E) proteínas.
QUESTÃO 32

Sobre o preparo de alimentos, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Pode-se experimentar a comida com a
mesma colher que está sendo utilizada em sua
preparação.
II – Deve-se sempre utilizar água fervida ou
filtrada no preparo de alimentos que não
precisam de cozimento.
III – Não é necessário lavar as latas com
alimentos antes de abri-las.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

Assinale a alternativa que apresenta um
alimento que deve ser armazenado em
geladeira:

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) banana.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

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

(B) fubá.

QUESTÃO 36

(C) bife.

A
seguir
estão
apresentados
três
procedimentos. Assinale aquele que está
relacionado à higiene no preparo de alimentos:

(D) sal.
(E) aveia.
QUESTÃO 33

I – Utilizar protetor de cabelos, como touca e
rede.

No cardápio de uma determinada escola
pública, a nutricionista programou feijão
tropeiro. Para preparar tal receita, é necessário,
além do feijão:

II – Utilizar relógio para controlar o tempo.

(A) canjica de milho.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) farinha de mandioca.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) fécula de batata.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(D) fécula de espinafre.

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

(E) farinha de trigo.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

Merendeira(o)

III – Usar unhas longas para ajudar a descascar
os alimentos.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 40

Dos alimentos abaixo citados, assinale aquele
que é considerado perecível:

Ao manusear objetos cortantes,
profissionais de cozinha devem utilizar:

(A) milho para pipoca.

(A) luvas.

(B) macarrão.

(B) botas.

(C) sal.

(C) óculos.

(D) feijão.

(D) avental.

(E) queijo.

(E) touca.

os

QUESTÃO 38
Os procedimentos descritos abaixo referem-se
às etapas de limpeza de um liquidificador.
I – Desligar o equipamento da tomada.
II – Lavar e secar as partes.
III – Desmontar o equipamento, separando o
copo da base, lâmina e borracha.
A ordem correta de realização dessas etapas é:
(A) I, II, III.
(B) II, I, III.
(C) II, III, I.
(D) I, III, II.
(E) III, II, I.

QUESTÃO 39
Ao detectar um incêndio no ambiente de
trabalho, qual das alternativas abaixo pode ser
considerada a mais correta a ser tomada?
(A) ligar para outras pessoas para comunicar o
ocorrido.
(B) retirar todos
imediatamente.

os

seus

pertences

(C) retirar-se calmamente do local.
(D) tentar apagar o fogo.
(E) subir para os andares superiores da
repartição.
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