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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Um engenheiro mecânico cubano aposentado
de 70 anos está construindo uma aeronave de
madeira há cerca de sete anos na garagem de
casa.
Adolfo Rivera tem mais de 40 anos de
experiência em aviação, mas nunca pilotou um
avião, ele sonha em voar na aeronave.
Em entrevista à agência de notícias EFE,
Rivera disse que a aeronave é um veículo de
dois lugares com um peso máximo de 400
quilos, 6 metros de comprimento e 9,2
envergadura. Seu motor permitirá voar pelos
céus por duas horas ininterruptas a uma
velocidade máxima de 165 quilômetros por
hora. "É inspirado no modelo americano
Cessna 152. Eu sempre gostei daquele pequeno
avião", confessa.
Rivera já encaminhou os documentos para
pedir a autorização para a decolagem do avião
para as autoridades cubanas. Ele está
aguardando a permissão.
Ele disse que está ansioso pelos benefícios que
a aeronave poderá oferecer no futuro, já que a
partir de sua aeronave "outros equipamentos
similares podem ser construídos e usados em
escolas de aviação, defesa e até em inspeção de
agricultura ou silvicultura".
"Eu construí este avião também para que as
pessoas saibam que somos capazes de fabricar
esse tipo de avião aqui em Cuba", disse ele.
(ENGENHEIRO
aposentado
constrói
aeronave artesanal na garagem de casa em
Cuba.
G1
2020.
Disponível
em:
<https://g1.globo.com/olha-que
legal/noticia/2020/03/25/engenheiroaposentado-constroi-aeronave-artesanal-nagaragem-de-casa-em-cuba.ghtml>.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I – A aeronave já está pronta para o primeiro
voo.
II – A aeronave será a primeira que o
aposentado vai pilotar.
III – O engenheiro mecânico começou a
construir a aeronave devido a pandemia e o
isolamento social.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I- A aeronave poderá sobrevoar por duas horas,
todavia, com pausa nos voos.
II- O avião foi inspirado em um modelo
americano que o aposentado gostava.
III- O aposentado construiu a aeronave para
mostrar que o país é capaz de fabricar esses
modelos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “pequeno” utilizada no texto, possui
a seguinte classe gramatical:
(A) adjetivo.
(B) advérbio.
(C) substantivo.
(D) pronome.
(E) artigo.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

A palavra “iludido”, tem como sinônimo,
EXCETO:

Um automóvel percorre 240 (duzentos e
quarenta) quilômetros utilizando 20 litros de
combustível. Quantos litros seriam necessários
para que este mesmo automóvel percorresse
360 (trezentos e sessenta) quilômetros?

(A) tapeado.
(B) desenganado.
(C) burlado.
(D) ludibriado.
(E) atraiçoado
QUESTÃO 05
Na frase: “O homem foi brutalmente
assassinado.”, a palavra “brutalmente”, possui
a seguinte classe gramatical:

(A) 25.
(B) 30.
(C) 32.
(D) 36.
(E) 40.

(A) preposição.

QUESTÃO 09

(B) artigo.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
equação de primeiro grau:

(C) advérbio.
(D) pronome.

13x – 23 – 45 = -7x +12

(E) adjetivo.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em uma determinada cidade há 2.220 (duas
mil duzentos e vinte) pessoas infectadas por
um certo vírus, sendo que 20% delas estão em
estado grave. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o número de pessoas
que NÃO estão em estado grave:
(A) 1.684.
(B) 1.476.
(C) 1.776.
(D) 1.796.
(E) 1.826.

(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

QUESTÃO 10
Calcule o MMC para os números 39, 9 e 7:
(A) 624.
(B) 714.
(C) 789.

QUESTÃO 07
Se 6 (seis) máquinas produzem 1.000 pacotes
de biscoito em 40 minutos, em quanto tempo 3
(três) dessas mesmas máquinas produziriam
2.000 pacotes de biscoito?

(D) 802.
(E) 819.

(A) 60 minutos.
(B) 100 minutos.
(C) 120 minutos.
(D) 160 minutos.
(E) 180 minutos.
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

QUESTÃO 13

QUESTÃO 11

Prevê o artigo 14 da Resolução CNE/CP nº 2,
de 22 de dezembro de 2017 que a Base
Nacional Comum Curricular, no Ensino
Fundamental, está organizada em áreas do
conhecimento. Assinale a alternativa que
compõe todas as competências.

É assegurado ao aluno regularmente
matriculado em instituição de ensino pública
ou privada o direito de ausentar-se de prova ou
aula em dia que, segundo preceitos de sua
religião, seja vedado o exercício de tais
atividades.
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta, quanto aos critérios a serem
adotados pela instituição de ensino.

(A)
linguagens,
matemática,
geografia e filosofia.

história,

(B) linguagens, matemática, ciências da
natureza, geografia e filosofia.

I – trabalho escrito ou outra modalidade de
atividade de pesquisa, com tema, objetivo e
data de entrega definidos pela instituição de
ensino.

(C) linguagens, matemática, ciências da
natureza, ciências humanas e ensino religioso.

II- prova ou aula de reposição, conforme o
caso, a ser realizada em data alternativa, no
turno de estudo do aluno ou em outro horário
agendado com sua anuência expressa.

(E) linguagens, matemática, ciências da
natureza, história e ensino religioso.

III – prova a ser realizada em data alternativa,
a depender do calendário escolar, desde que,
respeitado o turno do aluno.

QUESTÃO 14

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

QUESTÃO 12
Prevê o Art. 21. São etapas correspondentes a
diferentes momentos constitutivos do
desenvolvimento educacional: EXCETO.
I – Educação Infantil.
II – Ensino Fundamental.
III – Ensino Médio.
IV – Ensino Técnico.

(D) linguagens, matemática, história, ciências
humanas e ensino religioso.

Dispõe o artigo 17 da Resolução CNE/CEB nº
01 de julho de 2000 que a formação inicial e
continuada de profissionais para a Educação de
Jovens e Adultos terá como referência as
diretrizes curriculares nacionais para a
formação de professores, apoiada em,
EXCETO:
(A) elaboração de projetos pedagógicos para
facilitação do aprendizado.
(B) ambiente institucional com organização
adequada à proposta pedagógica.
(C) investigação dos problemas desta
modalidade de educação, buscando oferecer
soluções teoricamente fundamentadas e
socialmente contextuadas.
(D) desenvolvimento de práticas educativas
que correlacionem teoria e prática.
(E) utilização de métodos e técnicas que
contemplem códigos e linguagens apropriados
às situações específicas de aprendizagem.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas o item IV é verdadeiro.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 15
Segundo o que emana a Constituição Federal
de 1988, o ensino será ministrado com base em
alguns princípios.
Assinale a alternativa abaixo que NÃO
corresponde a um desses princípios.
(A) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(B) gestão democrática do ensino privado, na
forma da lei.
(C) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
(D) garantia de padrão de qualidade.
(E) pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 17
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta, quanto as atribuições da
Mesa da Câmara.
Compete à Mesa, dentre outras atribuições,
propor projeto de resolução que disponha
sobre a:
I – Secretaria da Câmara e suas alterações.
II- Polícia da Câmara.
III – Criação, transformação ou a extinção dos
cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação
da
respectiva
remuneração,
independente dos parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 16
O município tem como competência
concorrente, com a União, o Estado e o Distrito
Federal,
entre
outros,
determinadas
atribuições. Dentre elas, podemos citar,
EXCETO:
(A) proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
(B) estabelecer e implantar política de
educação para a segurança do trabalho.
(C) preservar as florestas, a fauna e a flora.
(D) zelar pela guarda da Constituição, das leis
e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público.
(E) fomentar a produção agropecuária e
organizar o abastecimento alimentar.

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

QUESTÃO 18
No que tange a acumulação de cargos ao
profissional de ensino, é INCORRETO
afirmar:
(A) é lícito acumular 2(dois) cargos de
professor.
(B) é lícito acumular 1(um) cargo de professor
com outro técnico ou científico.
(C) a competência para avaliação do acúmulo
de cargos ou função no âmbito da Secretária
Municipal de Educação é da Comissão de
Avaliação de Acúmulo de Cargos.
(D) em caso de acúmulo de 02 (dois) cargos
docentes ou de um cargo de professor com
outro técnico ou científico a carga total não
poderá ultrapassar o limite de 60(sessenta)
horas semanais.
(E) a verificação da compatibilidade de
acúmulo de cargos será feita através de análise
de atestados de horários, antes do início do
exercício.
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QUESTÃO 19
Em março de 2020, o município de Cerquilho
foi certificado em um programa estadual, cujo
propósito é incentivar, apoiar e medir a
maneira descentralizada a agenda ambiental
dos municípios paulistas. Cerquilho alcançou a
nota 81,67. Qual o nome desse programa?
(A) Programa Estadual Município Verde Azul.
(B) Programa Estadual Município Ambiente
Limpo.
(C) Programa Estadual Município Ambiente
Verde.
(D) Programa Estadual Município Verde
Branco.
(E) Programa Estadual Município Verde
Limpo.
QUESTÃO 20

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 22
No que se refere à Idade Média, mais
precisamente à diferença entre suserania e
vassalagem, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Embora dispusessem de grandes
propriedades territoriais, os suseranos
eclesiásticos não mantinham a servidão em
seus domínios, mas, sim, o trabalho livre.
II – O sistema de impostos incidia
pesadamente sobre os servos. Havia, por
exemplo, o “imposto da mão morta”, que era
pago pelos herdeiros de um servo que morria
para que pudessem continuar nas terras de seu
suserano.
III – Nos países ibéricos, a servidão possuía as
mesmas características da escravidão romana
antiga.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Qual o nome do evento que encerrou o
carnaval de Cerquilho em 2020 e que está na
sua 4ª edição?

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) Arrastando o Bigode.
(B) Levanta Poeira.
(C) Anima Galera.
(D) Carnaval Animado.
(E) Desfile dos Carrões.

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
No que se refere ao Grande Cisma sofrido pela
Igreja Católica no século XI, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Resultou na divisão entre católicos romanos
e cristãos ortodoxos.

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

QUESTÃO 23
No que se refere à Antiguidade Grega, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O espaço reservado à atividade política
eram os templos religiosos.
II – Apenas os homens livres nascidos na polis
eram considerados cidadãos.

II – Proliferou a heresia cátara.

III – A democracia surgiu para contribuir na
administração de vastos territórios.

III – Resultou na imediata criação dos tribunais
de inquisição.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(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.

(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.

(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

No que se refere à produção de açúcar,
desenvolvida no Nordeste brasileiro a partir do
século XVI, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do político que sucedeu
Fernando Collor de Melo após seu
impeachment:

I – Foi financiada pela Coroa e pela burguesia
portuguesas.

(A) José Sarney.

II – Promoveu a organização de uma sociedade
aristocrática, patriarcal e escravista.

(C) Lionel Brizola.

III – Gerou uma economia monocultora
voltada para o mercado interno.

(B) Tancredo Neves.
(D) Fernando Henrique Cardoso.
(E) Itamar Franco.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 27

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

No tocante aos direitos dos donatários de
capitanias, assinale a alternativa correta:

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

(A) fundação de vilas, vintena e venda da
capitania para qualquer outro nobre.
(B) redizima, cobrança de impostos e a venda
da capitania para qualquer outro nobre.

QUESTÃO 25
No que se refere ao Brasil Republicano, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(C) fundação de vilas, redizima e transferência
da capitania para outro donatário.
(D) redizima, vintena e transferência da
capitania para outro donatário.

I – O voto passou a ser facultativo no Brasil
republicano.

(E) fundação de vilas, concessão de sesmarias
e cobrança de impostos.

II – No ano de 1937, Getúlio Vargas criou o
Estado Democrático de Direito.

QUESTÃO 28

III – Não houve populismo na história política
brasileira.

No que se refere à escravidão na Antiguidade
grega e romana, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

(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.

I – Os escravos eram provenientes de tribos
africanas.
II – O sistema de produção era baseado na
força de trabalho sobretudo de prisioneiros de
guerras ou populações escravizadas.
III – Os escravos podiam reunir-se em
associações, a fim de pleitear direitos.
(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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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta o maior
fator que gerou a ingovernabilidade do
governo de Fernando Collor de Melo:

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do último presidente do
período da ditadura militar no Brasil:

(A) suspeita de envolvimento na morte de
Ulisses Guimarães.

(A) João Figueiredo.
(B) Castelo Branco.
(C) Ernesto Geisel.
(D) Costa e Silva.
(E) Emílio Médici.

(B) escândalos extraconjugais.
(C) pressão norte-americana, uma vez que a
política
brasileira
era
considerada
demasiadamente socialista.
(D) pressão dos partidos de oposição,
entidades profissionais e movimento estudantil
pela apuração de denúncias de corrupção no
governo.
(E) alta taxa de desemprego.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que apresenta a principal
finalidade das corporações de ofício:
(A) controlar a produção e proteger-se da
concorrência.
(B) oferecer instrução aos jovens monarcas.
(C) conspirar contra os senhores feudais.
(D) conspirar contra a Igreja Católica.
(E) estudar as Sagradas Escrituras.

QUESTÃO 33
No tocante às características econômicas de
Esparta no período Arcaico, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – A existência de uma oligarquia
aristocrática, que monopolizava o poder
militar, político e religioso, sem atividades
mercantis.
II – Troca de manufaturas sobretudo com
povos pré-hispânicos.
III – Transações comerciais baseadas no
escambo.
(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 34

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa que apresenta o nome do
primeiro presidente brasileiro eleito pelo voto
popular:
(A) Campos Salles.
(B) Rodrigues Alves.
(C) Hermes da Fonseca.
(D) Prudente de Morais.
(E) Siqueira Campos.
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No que se refere ao tráfico negreiro, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Devido à alta taxa de mortalidade, os navios
negreiros
ficaram
conhecidos
como
“tumbeiros”.
II – Foi incentivado pela Coroa Portuguesa,
que recebia certa porcentagem do lucro.
III – O pau-brasil, o tabaco e o cobre eram
moedas de troca.
(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 35

QUESTÃO 38

A partir do século XII começou-se a perceber
a
construção
de
grandes
catedrais
caracterizadas por vitrais, rosáceas e torres
elevadas. São exemplos as catedrais de Paris,
Colônia e Milão. Trata-se do estilo:

No que se refere à Guerra do Peloponeso,
ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C.,
assinale a alternativa correta:

(A) clássico.
(B) românico.
(C) gótico.
(D) barroco.
(E) neoclássico.

QUESTÃO 36
No que se refere à expansão marítima
portuguesa, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Ficou conhecida como “ciclo oriental”.
II – A finalidade era fundar feitorias em
Calicute e expandir o Cristianismo.
III – Iniciou-se com a conquista de Ceuta.
(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
Assinale a alternativa que apresenta um dos
resultados do Movimento Diretas Já, ocorrido
entre março de 1983 e abril de 1984:
(A) cassação de partidos de orientação
marxista.
(B) eleição indireta de Lionel Brizola.
(C) aprovação da Assembleia Constituinte.
(D) permissão do voto feminino.
(E) fortalecimento dos partidos de orientação
conservadora.
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(A) Foi uma guerra entre gregos e romanos,
visando a implementação de uma cultura única
no território europeu.
(B) Foi uma luta encabeçada por Esparta e
Corinto contra a hegemonia da Confederação
de Delos, liderada por Atenas.
(C) Foi uma luta entre aqueus e malaqueus, que
visava a melhor distribuição de renda entre os
povos das ilhas gregas.
(D) Foi uma luta contra os persas que tentavam
implantar a religião zoroastreísta na região.
(E) Foi uma invasão comandada por Alexandre
O Grande, a fim de expandir seu império
otomano.
QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do primeiro governante
brasileiro após a saída de Dom Pedro II:
(A) Marechal Hermes da Fonseca.
(B) Quintino Bocaiúva.
(C) Marechal Deodoro da Fonseca.
(D) Antônio Carlos.
(E) Benjamin Constant.
QUESTÃO 40
No tocante às características do feudalismo,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – As relações de produção eram
escravocratas.
II – A sociedade feudal assemelhava-se ao
sistema de castas.
III – Os servos estavam obrigados ao
pagamento anual de capitação e talha, dentre
outros impostos.
(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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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
TEMA: “Educação a Distância”.
Considerando o tema acima estabelecido e o descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore uma
redação manuscrita em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 (quinze)
e máximo de 30 (trinta) linhas. O título do texto não será computado como 01 (uma) linha. A
Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Atenção – a presente folha trata-se de rascunho - a redação deverá ser elaborada na folha de
texto definitiva, entregue pelo Fiscal de Sala.
Rascunho

Professor de Ensino Fundamental II - História
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