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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
As línguas vivas foram influenciadas pela
migração do campo para a cidade. Idiomas
falados em determinadas regiões rurais e por
apenas alguns milhares de pessoas, corriam
perigo quando estas se mudavam para zonas
urbanas. Tais línguas regionais também sofriam
quando a cultura citadina, através dos novos
meios de comunicação, chegava ao campo. Da
mesma forma, estavam em risco se a invasão de
algum idioma mais popular – o inglês ou o russo,
por exemplo – oferecesse mais esperança de
emprego, melhor educação ou acesso a
entretenimento. Fora da Europa, centenas de
línguas nativas vivas e vigorosas em 1900
passaram a ser faladas por apenas alguns
milhares de pessoas. Quando um idioma sofria
tal decadência, a maioria dos falantes o usava
somente em parte de seu cotidiano, muitas vezes
sem explorar todos os seus recursos e suas
complexidades, pois os ouvintes de tal língua,
especialmente os jovens, não a conheciam por
completo. Das mais de 6 mil línguas do mundo,
a maioria tinha, relativamente, poucos falantes
no final do século. Elas estavam sob ameaça,
uma vez que o rádio, a televisão, os jornais e os
livros davam preferência àquelas faladas pela
maioria. O iídiche possui hoje cerca de um terço
dos falantes que tinha em 1900, quando era
usado nas regiões centrais e leste da Europa. O
íngrio e outros dois idiomas falados nas
proximidades do Mar Báltico reuniam, em 1970,
somente algumas poucas centenas de falantes
cada um. A língua dálmata, usada no litoral leste
do Mar Adriático, sumiu em 1898. O manx, que
se falava na Ilha de Man, no Mar da Irlanda, foi
extinto em 1974. Na Austrália, vários idiomas se
perderam. Um erudito estudou cinco línguas
vivas de aborígenes, da região tropical de
Queensland, e revelou com tristeza, em 1992,
que três estavam extintas, uma tinha apenas dez
falantes e a última continuava viva apenas na
mente de um falante solitário. Não eram línguas
simples, que morreram por falta de flexibilidade
e vocabulário. A maioria possuía uma gramática
complexa e um impressionante léxico de cerca
de 10 mil palavras. Entre as numerosas línguas
em risco pelo mundo, a maioria não sobreviveu.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, p.
287).
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – As línguas vivas foram influenciadas pela
migração da cidade para o campo.
II – Os idiomas se multiplicaram quando da ida
da população do campo para a cidade.
III – Os meios de comunicação influenciaram
a quantidade de idiomas falados no mundo.
(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 – As línguas inglesa e russa não eram tão
conhecidas no começo do século XX.
II – A possibilidade de conquistar empregos
influenciou na modificação linguística da
época.
III – Em 1900, o número de idiomas falados na
Europa triplicou.
(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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
A palavra “migração”, utilizada pelo autor do
texto (linha 2) possui como sinônimos,
EXCETO:
(A) impulsionar.
(B) mudar.
(C) deslocar-se.
(D) mover.
(E) transladar.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Como se sabe, a palavra “tais” pode apresentar
diferentes classes gramaticais. Assinale a
alternativa que apresenta a classe gramatical
utilizada pelo autor na linha 5 do texto:

Uma determinada companhia aérea realiza 980
voos por mês. Se ela aumentar em 30% o
número de viagens, o total será de:

(A) pronome indefinido.
(B) pronome demonstrativo.
(C) advérbio.
(D) adjetivo.

(A) 1.274.
(B) 1.284.
(C) 1.290.
(D) 1.292.
(E) 1.298.
QUESTÃO 09

(E) substantivo.
QUESTÃO 05
Na linha 13 do texto, o autor utiliza a palavra
“vigorosas”. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde a um antônimo dessa palavra:
(A) desgastado.
(B) mórbido.
(C) robusto.

Um recipiente cheio de água pesa 385 g; com
2/3 da água, pesa 310 g. Calcule o peso desse
recipiente vazio:
(A) 120 g.
(B) 130 g.
(C) 145 g.
(D) 150 g.
(E) 160 g.
QUESTÃO 10

(D) morboso.
(E) frágil.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
O mínimo múltiplo comum de (3,6,30) é o
seguinte:

Larissa tinha x reais das suas economias.
Gastou um terço em um restaurante com os
amigos. No dia seguinte, gastou R$ 10,00 com
estacionamento. Depois saiu com os colegas e
gastou mais 4/5 do que tinha e ficou com um
troco de R$ 12,00. Calcule o valor de x em
reais:

(A) 18.
(B) 24.
(C) 30.
(D) 36.
(E) 44.

(A) 95.
(B) 100.
(C) 105.
(D) 110.
(E) 115.
QUESTÃO 07

Uma empresa com 750 funcionários adquiriu
comida para eles pelo período de 25 dias. Se
essa empresa tivesse mais 500 funcionários, a
quantidade de comida já adquirida duraria
quantos dias?
(A) 8.
(B) 10.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 15.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 11
Em razão dos graves problemas recém
ocorridos na região amazônica, a Igreja
Católica convocou uma assembleia para
discutir os problemas. Que nome se dá a esse
evento?
(A) Congresso para a Amazônia.
(B) Sínodo para a Amazônia.
(C) Encontro para a Amazônia.
(D) Reunião para a Amazônia.
(E) Todos pela Amazônia.
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QUESTÃO 12
No final de outubro de 2019 houve eleições
presidenciais na Argentina. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o nome
do candidato recém-eleito:
(A) Maurício Macri.
(B) Alberto Fernández.
(C) Daniel Ortega.
(D) Ivan Duque.
(E) Sebastián Piñera.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
No MS Word 2010, qual é o atalho utilizado
para exibir a guia “Pesquisar Documento” no
painel de tarefas de navegação?
(A) Ctrl + P.
(B) Ctrl + L.
(C) Ctrl + X.
(D) Ctrl + Y.
(E) Ctrl + D.

QUESTÃO 13
No final de outubro de 2019, cerca de um
milhão de manifestantes saíram às ruas para
protestar contra a desigualdade social.
Assinale o nome do país onde ocorreram tais
manifestações:
(A) Uruguai.
(B) Paraguai.
(C) Chile.
(D) Colômbia.
(E) Equador.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 17
Para inserir um gráfico no Word 2010, deve-se
clicar na guia:
(A) Exibição.
(B) Ajuste.
(C) Inserir.
(D) Ilustrar.
(E) Arquivar.
QUESTÃO 18

QUESTÃO 14
No dia do Yom Kipur (09/10/2019) a data mais
sagrada do ano para o judaísmo, duas pessoas
foram mortas em um ataque a tiros em frente a
uma sinagoga e em um restaurante de comida
árabe. Tais atentados ocorreram em que país?
(A) Bélgica.
(B) Holanda.
(C) Canadá.
(D) Estados Unidos.
(E) Alemanha.
QUESTÃO 15
Na segunda metade do mês de outubro de
2019, um prédio desabou em uma importante
cidade brasileira. Assinale a alternativa que
apresenta o nome de tal município:

No MS Excel, em sua configuração padrão, o
número de células que serão somadas ao usar a
fórmula =SOMA(A1;B2:B4) será:
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
QUESTÃO 19
Um usuário possui um arquivo feito no Power
Point 2010, contendo 25 slides e precisa alterar
o slide 20. Quais teclas de atalho ele deve
utilizar para visualizar a apresentação de slides
a partir do slide selecionado?
(A) SHIFT + F5.

(A) Porto Alegre.

(B) Ctrl + F8.

(B) São Paulo.

(C) SHIFT + F9.

(C) Salvador.

(D) Ctrl + D4.

(D) Manaus.

(E) Ctrl + 1.

(E) Fortaleza.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

No menu principal do software MS Power
Point 2010 há, entre outras, a opção
“Exibição”. Nessa opção estão disponíveis
vários recursos de exibição dos slides
elaborados para uma apresentação. Entre esses
recursos, temos, EXCETO:

No que se refere à Resolução CNE 05/2009,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) Anotações.

II – É obrigatória a matrícula na Educação
Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula.

(B) Classificação de Slides.
(C) Ajustar à janela.
(D) Linhas de grade.
(E) Verificar ortografia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com o artigo 205 da Constituição
Federal, o ensino no Brasil será ministrado
com base nos seguintes princípios, EXCETO:
(A) pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino.
(B) gratuidade do ensino
estabelecimentos oficiais.

público

em

(C) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(D) gestão autocrática do ensino público, na
forma da lei.
(E) garantia de padrão de qualidade.

QUESTÃO 22
O artigo 16 do Estatuto da Criança e do
Adolescente dispõe sobre alguns aspectos
compreendidos pelo direito à liberdade.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a
um desses aspectos:

I – É dever do Estado garantir a oferta de
Educação Infantil pública, gratuita e de
qualidade, com requisito de seleção.

III - A frequência na Educação Infantil é prérequisito para a matrícula no Ensino
Fundamental.
(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 24
De acordo com a Resolução 07/2010, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A carga horária mínima anual do Ensino
Fundamental regular será de 900 (novecentas)
horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.
II – O Ensino Fundamental, com duração de 9
(nove) anos, abrange a população na faixa
etária dos 6 (seis) aos 14 (catorze) anos de
idade e se estende, também, a todos os que, na
idade própria, não tiveram condições de
frequentá-lo.

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

III – É obrigatória a matrícula no Ensino
Fundamental de crianças com 6 (seis) anos
completos ou a completar até o dia 31 de março
do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos
da Lei e das normas nacionais vigentes.

(C) opinião e expressão.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) buscar refúgio, auxílio e orientação.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(E) liberdade sexual.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) crença e culto religioso.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 25
Considere os itens abaixo acerca das posições
de Jussara Hoffmann quanto a concepção de
avaliar para promover e em seguida assinale a
alternativa correta:

Considere os itens abaixo e em seguida
assinale a alternativa correta acerca das
posições de Solé quanto ao domínio da leitura
e da escrita:

I - todos os diferentes jeitos de ser e de
aprender devem ser valorizados.

I - Ela pressupõe o aumento do domínio da
linguagem oral.

II- todos os diferentes jeitos de ser e de
aprender devem subsidiar as alternativas
didáticas.

II - Seu domínio pressupõe poder ler e escrever
de forma convencional.

III - todos os diferentes jeitos de ser e de
aprender refletem também as dificuldades
cognitivas dos alunos.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item III está correto.
(C) Apenas os itens I e II estão corretos.
(D) Apenas os itens II e III estão corretos.
(E) Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 27

III - Seu domínio pressupõe capacitar o
professor para uma rotina diária de trabalhos e
diversas linguagens.
(A) Apenas os itens I e II estão corretos.
(B) Apenas os itens I e III estão corretos.
(C) Apenas os itens II e III estão corretos.
(D) Apenas o item III está correto.
(E) Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 28

QUESTÃO 26
Considere os itens abaixo acerca das posições
de Vygotsky e em seguida assinale a
alternativa correta:
I - O aprendizado das crianças começa muito
antes de elas frequentarem a escola.
II - Qualquer situação de aprendizado com a
qual a criança se defronta na escola tem sempre
uma história prévia.
III - Aprendizado e o desenvolvimento estão
inter-relacionados desde o primeiro dia de vida
da criança.
(A) Apenas os itens I e II estão corretos.
(B) Apenas os itens I e III estão corretos.

A importância da reflexão, do professor e do
aluno, a respeito da produção de
conhecimento, possibilitando ao aluno a
superação de desafios e o enriquecimento do
saber, foi destacada em seus estudos sobre a
avaliação em 1995, por:
(A) Jussara Hoffmann.
(B) Cesar Coll.
(C) Susana Rangel Viera da Cunha.
(D) Katia Smole
(E) Isabel Solé

QUESTÃO 29

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.

Assinale a alternativa que apresenta os três
Estados mais populosos do Brasil:

(D) Apenas o item III está correto.

(A) Minas Gerais / Rio de Janeiro / Bahia.

(E) Todos os itens estão corretos.

(B) São Paulo / Minas Gerais / Rio de Janeiro.
(C) São Paulo / Paraná / Rio de Janeiro.
(D) Rio Grande do Sul / São Paulo / Minas
Gerais.
(E) Pará / Amazonas / Acre.
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QUESTÃO 30
No que se refere aos processos migratórios no
Brasil, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – A migração interna no Brasil ocorre
principalmente por motivos econômicos.
II – As migrações internas são aquelas que se
processam no interior de um país, como, por
exemplo, o êxodo rural.
III – Quando se encerrou o ciclo da cana-deaçúcar no Nordeste, muitas pessoas migraram
para Goiás e Minas Gerais em razão do ciclo
do ouro.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que apresenta o nome do
Estado mais populoso da Região Nordeste do
Brasil:
(A) Pernambuco.
(B) Ceará.
(C) Bahia.
(D) Sergipe.
(E) Rio Grande do Norte.

QUESTÃO 33

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

São considerados patrimônios culturais da
humanidade, EXCETO:

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) a música sertaneja.

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

(B) o frevo.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(C) a roda de capoeira.

QUESTÃO 31

(D) o samba de roda.

No que se refere à pobreza e à desigualdade
social, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(E) o Círio de Nazaré.

I – O desenvolvimento tardio do país
configura-se como uma das causas do quadro
de pobreza brasileiro.
II – O tipo de colonização ao qual o Brasil foi
submetido no passado exerce influência até
hoje na distribuição da riqueza no país.
III – A pobreza no Brasil não é causada por um
episódio único, sendo resultado de uma série
de fatores históricos, sociais, conjunturais e
políticos.

QUESTÃO 34
No que se refere ao surgimento da espécie
humana, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – A origem humana remonta ao continente
africano.
II – O fóssil conhecido como Lucy é
proveniente da Etiópia.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – Há cerca de 200 mil anos surgiu o “Homo
sapiens”, que se aproximava do negroafricano.

(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) Todos os itens são verdadeiros.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

São considerados os principais grupos de
imigrantes que vieram para o Brasil,
EXCETO:

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

(A) espanhóis.

I – A ciência que estuda o ciclo hidrológico é a
hidrofobia.
II – O ciclo hidrológico refere-se à troca
contínua de água na hidrosfera, entre a
atmosfera, a água do solo, águas superficiais,
subterrâneas e das plantas.
III – A maior parte do vapor de água sobre os
oceanos retorna aos oceanos, mas os ventos
transportam o vapor de água para a terra com a
mesma taxa de escoamento para o mar.
(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.

(B) japoneses.
(C) portugueses.
(D) chineses.
(E) alemães.
QUESTÃO 36
No que se refere à importância dos povos
antigos, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Os sumérios foram os primeiros a inventar
a escrita (caracteres cuneiformes).
II – A religião grega antiga era marcada pela
presença de um único “Deus”.
III – No início, o Cristianismo não adotava o
monoteísmo.
(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 37
No que se refere à lua e suas fases, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O satélite natural da Terra possui quatro
fases.
II – A lua possui luz própria.
III – Um ciclo completo das fases da lua recebe
o nome de mês lunar.
(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.
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QUESTÃO 39
No que se refere às características da Terra,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Uma grande parte da Terra é coberta pelos
mares e oceanos (hidrosfera). A camada mais
externa (atmosfera) é formada por gases.
II – O oxigênio existente na atmosfera e a água
líquida tornam possível a vida na Terra.
III – A parte sólida da Terra é conhecida como
litosfera.
(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 40
O sistema digestório humano apresenta as
seguintes regiões, EXCETO:
(A) boca.
(B) faringe.
(C) esôfago.
(D) fígado.
(E) estômago.
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