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METROCAPITAL Soluções

- LÍNGUA PORTUGUESA-

QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

Para a compreensão da norma culta da língua
portuguesa existe uma ordem das classes
gramaticais. Assinale a alternativa correta
quanto a esta ordem:

Observe a seguinte afirmação: “No mundo,
ainda são poucas as pessoas que meditam e
buscam a expansão de suas consciências,
lamentavelmente”. A palavra grifada exerce,
morfologicamente, a função de:

(A) artigo, substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjugação e interjeição.
(B) numeral, pronome, verbo, artigo,
substantivo, adjetivo, advérbio, preposição,
conjugação e interjeição.

(A) pronome indefinido
(B) predicativo de objeto

(C) artigo, substantivo, adjetivo, conjugação,
interjeição, advérbio, preposição, pronome,
verbo e numeral.

(C) adjetivo
(D) verbo
(E) advérbio de intensidade

(D) advérbio, preposição, conjugação,
interjeição, artigo, substantivo, adjetivo,
numeral, pronome e verbo.

QUESTÃO 02
Na frase “ela contou tudo ao marido”, a
palavra destacada exerce a função de:

(E) conjugação, adjetivo, numeral, advérbio,
preposição, interjeição, artigo, substantivo,
pronome e verbo.

(A) verbo transitivo.

QUESTÃO 05

(B) verbo intransitivo.
(C) verbo intransitivo indireto.

Assinale abaixo a alternativa que não
caracteriza exemplo de substantivo abstrato:

(D) verbo transitivo direto.

(A) amor

(E) verbo transitivo direto e indireto.

(B) fé
(C) mágoa

QUESTÃO 03

(D) ódio

Aponte qual das frases abaixo não representa
um paradoxo:

(E) adorar
- MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO -

(A) parece que dorme acordado.

QUESTÃO 06

(B) pobre rapaz rico, nada sabe da vida.
(C) meditou com os olhos fechados.
(D) quanto mais vivemos,
aproximamos da morte.

mais

nos

(E) você vive no mundo da lua, sonhando
acordado.

Em um sequência lógica: 3, 7, 15, 31, __, 127.
A alternativa que apresenta o número que
antecede 127 é:
(A) 63
(B) 64
(C) 62
(D) 61
(E) 65
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QUESTÃO 07
Um investidor recebeu uma importância de
R$ 14.400,00 em juros, quando decidiu
aplicar um capital de R$ 40.000,00. Sabendo
que a taxa foi de 72% ao ano, o tempo que
este capital ficou aplicado foi de:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 10
Um recipiente tem a forma de um
paralelepípedo retângulo, com as seguintes
dimensões: 120 cm, 90 cm, e 50 cm. Quantos
litros cabem em seu interior?
(A) 510 litros

(A) 6 anos

(B) 520 litros

(B) 3 meses

(C) 530 litros

(C) 3 anos

(D) 540 litros

(D) 6 meses

(E) 550 litros

(E) 60 meses

- CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES QUESTÃO 08

QUESTÃO 11

Se 160 gramas de sulfato de ferro contém
44,8 gramas de ferro, 38,8 gramas de enxofre
e 76,8 gramas de oxigênio; assinale a
alternativa correta que representa a
porcentagem, em massa, de ferro, enxofre e
oxigênio no sulfato de ferro desta amostra:

Em 19 de Dezembro de 2016, um caminhão
invadiu uma feira de Natal e atropelou
dezenas de pessoas, deixando 12 mortas e 48
feridas. A chanceler Angela Merkel
classificou o episódio como atentado
terrorista, o qual teve sua autoria reivindicada
pelo Estado Islâmico (EI). Referido atentando
ocorreu em qual país?

(A) 26% de ferro, 28% de enxofre e 46% de
oxigênio.
(B) 27% de ferro, 25% de enxofre e 48% de
oxigênio.

(A) França

(C) 25% de ferro, 24% de enxofre e 51% de
oxigênio.

(C) Espanha

(D) 23% de ferro, 28% de enxofre e 49% de
oxigênio.
(E) 28% de ferro, 24% de enxofre e 48% de
oxigênio.

(B) Inglaterra
(D) Alemanha
(E) Itália
QUESTÃO 12

(B) 1,3

O Prêmio Nobel de Literatura é um prêmio
literário concedido anualmente desde 1901. A
Academia Sueca é quem escolhe um escritor
que pode possuir qualquer nacionalidade.
Para muitos, é esse o maior e mais distinto
prêmio que um escritor ou uma escritora pode
receber dentro do ramo da literatura. O
ganhador do referido Prêmio no ano de 2016
foi:

(C) 2,1

(A) a bielorrussa Svetlana Alexijevich.

(D) 3,4

(B) o norte-americano Bob Dylan.

(E) 4,1

(C) o francês Patrick Modiano.

QUESTÃO 09
Na equação de 2° grau, x2 – 5x + 6 = 0, a
resolução correta é:
(A) 2,3

(D) a canadense Alice Munro.
(E) o peruano Mario Vargas Llosa
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QUESTÃO 13

- NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Em coletiva de imprensa realizada em 1º de
Fevereiro de 2016, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) pediu uma ação conjunta dos
países para combater a disseminação de um
vírus provavelmente ligado a casos de
microcefalia em bebês, o que foi considerado
uma
emergência
de
saúde
pública
internacional. Trata-se do:

QUESTÃO 16

(A) vírus da dengue

José acidentalmente excluiu um arquivo do
Microsoft Word da Área de Trabalho de seu
computador. Porém tal documento era de
grande importância para o trabalho que ele
realiza na Prefeitura Municipal de Laranjal
Paulista, sendo assim, quais teclas de atalho
José pode utilizar para conseguir desfazer a
exclusão?

(B) vírus H1N1

(A) CTRL + D

(C) vírus ebola

(B) CTRL + R

(D) zika vírus

(C) CTRL + ALT

(E) gripe aviária

(D) SHIFT + DEL

QUESTÃO 14
Um avião que transportava o time de futebol
da Chapecoense caiu na madrugada de 29 de
Novembro de 2016 deixando mais de 70
pessoas mortas, incluindo jornalistas e
convidados. O avião decolou de Santa Cruz
de la Sierra (Bolívia) e transportava a equipe
para disputar a final da Copa Sul-Americana
em qual país?
(A) Venezuela

(E) CTRL +Z

QUESTÃO 17
Após conseguir recuperar seu arquivo José
decidiu salva-lo no servidor, na pasta de seu
departamento. Considerando que ele possui
permissão de acesso a esta pasta, escolha a
alternativa que representa o procedimento
adequado que José deve realizar.
(A) Clicar duas vezes no arquivo com o botão
esquerdo do mouse, escolher a opção Salvar.

(B) Peru
(C) Colômbia

(B) Clicar uma vez no arquivo com o botão
esquerdo do mouse e escolher a opção Salvar
Como.

(D) Equador
(E) Chile
QUESTÃO 15
O empresário bilionário Donald Trump,
contrariando a grande maioria das pesquisas
de intenção de voto e projeções feitas por
institutos e pela imprensa, foi eleito o 45º
presidente dos Estados Unidos, derrotando
o(a) candidato(a):
(A) Barack Obama
(B) Hillary Clinton
(C) Bernie Sanders

(C) Clicar uma vez no arquivo com o botão
direito do mouse, escolher a opção Copiar,
abrir a pasta no servidor, clicar com o botão
direito do mouse e escolher a opção Colar.
(D) Clicar duas vezes no arquivo com o botão
esquerdo do mouse, escolher a opção Copiar,
abrir a pasta no servidor, clicar com o botão
esquerdo do mouse e escolher a opção Colar.
(E) Clicar uma vez no arquivo com o botão
esquerdo do mouse e clicar no ícone do
disquete.

(D) Joe Biden
(E) Mike Pence
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QUESTÃO 18

Em um documento do Microsoft Excel há
uma planilha onde a Coluna H possui células
preenchidas com as palavras “Azul” e
“Vermelho” até a linha 100. Desejando saber
quantas palavras “Vermelho” existem no
intervalo da linha 1 a 100, escolha abaixo a
alternativa que contem a função que deverá
ser utilizada.

QUESTÃO 20
Marinalva, navegando na Internet através de
seu computador, deseja acessar o site da
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista para
obter informações acerca das atividades
públicas realizadas no Município. Indique a
alternativa que representa o endereço correto
da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista:
(A) www.laranjalpaulista.com.br
(B) www.laranjalpaulista.org.br

(A) SOMA

(C) www.laranjalpaulista.gov.br

(B) SOMASE

(D) www.laranjalpaulista.sp.gov.br

(C) SUBTOTAL

(E) www.laranjalpaulista.br

(D) CONT.SE
(E) SOMASERIE

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 21

QUESTÃO 19

No Microsoft PowerPoint, desejando inserir o
número de página em todos os Slides, escolha
a alternativa correta:
(A) Na guia Página Inicial escolher a opção
Número do slide, marcar a caixa de seleção
Número do slide, clicar no botão Aplicar a
todos.
(B) Na guia Exibir escolher a opção Número
do slide, marcar a caixa de seleção Número do
slide, clicar no botão Aplicar a todos.
(C) Na guia Inserir escolher a opção Número
do slide, marcar a caixa de seleção Número do
slide, clicar no botão Aplicar a todos.
(D) Na guia Revisão escolher a opção
Cabeçalho e Rodapé, selecionar a opção
Número do slide, clicar no botão Aplicar a
todos.
(E) Na guia Apresentação de Slides escolher a
opção Cabeçalho e Rodapé, marcar a caixa de
seleção Rodapé, clicar no botão Aplicar a
todos.

O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante uma série de garantias,
exceto:
(A) educação básica obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria.
(B) atendimento educacional especializado
aos
portadores
de
deficiência,
obrigatoriamente na rede regular de ensino.
(C) progressiva universalização do ensino
médio gratuito.
(D) oferta de ensino noturno
adequado às condições do educado.

regular,

(E) atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Analise as seguintes assertivas e, ao final,
assinale a opção correta:

Conforme os disposto na Lei n. 9.394/1996,
que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, são consideradas
incumbências da União, exceto:

I) A criança e o adolescente têm direito de ser
respeitado por seus educadores, não podendo
ser admoestado verbalmente nem advertido na
presença dos demais alunos.
II) A criança e o adolescente têm direito ao
acesso à escola pública e gratuita próxima de
sua residência, e, não sendo possível, próxima
da residência de parentes.

(A) autorizar, reconhecer, credenciar,
supervisionar e avaliar os cursos das
instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
(B) coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação.

III) A criança e o adolescente têm direito de
contestar critérios avaliativos, podendo, em
última análise, requerer a substituição do
profissional da educação.

(C) elaborar o Plano Nacional de Educação,
em colaboração exclusiva com os Estados.

IV) A criança e o adolescente têm o direito de
organização e participação em entidades
estudantis.

(E) estabelecer, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
diretrizes e procedimentos para identificação,
cadastramento e atendimento, na educação
básica e educação superior, de alunos com
altas habilidades ou superdotação.

Assinale a alternativa correta:
(A) Todas as alternativas são falsas.

(D) baixar normas gerais sobre cursos de
graduação e pós-graduação.

(B) As alternativas I e IV são verdadeiras.
(C) A alternativa II é verdadeira.
(D) As alternativas I, II e III são falsas.

Rascunho:

(E) As alternativas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 23
No que se refere à Educação Inclusiva, podese afirmar que a educação especial é destinada
a alunos com:
(A) transtornos globais de desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação e deficiência.
(B)
altas
deficiência
e
socioemocionais.

habilidades/superdotação,
transtornos
globais

(C) deficiência, superdotação e dificuldades
de aprendizagem em mais de uma área.
(D) dificuldades de aprendizagem, transtornos
globais de comportamento e deficiência.
(E) transtornos globais de desenvolvimento,
altas
habilidades
e
dificuldade
de
aprendizagem.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

A Resolução n. 7/2010, que trata das
Diretrizes Curriculares nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 anos, dispõe, em
seu art. 5°, §2°, que a educação de qualidade,
como um direito fundamental, é, antes de
tudo, relevante, pertinente e equitativa.

No decorrer do século XIX, as maiores
potências mundiais - Inglaterra e França - se
esforçaram para extinguir ou limitar o tráfico
de escravos e a escravidão. Esse movimento é
geralmente associado ao interesse britânico
em obter novos mercados consumidores para
seus produtos. Entretanto, também contribuiu
para este processo:

Os termos, “relevante”,
“equitativa” significam:

“pertinente”

e

I – Entende-se por pertinência a possibilidade
de atender às necessidades e ás características
dos estudantes de diversos contextos sociais e
culturais, e com diferentes capacidades e
interesses.
II – A equidade refere-se à importância de
tratar de forma igualitária o que se apresenta
desigual, com a finalidade de obter
desenvolvimento
e
aprendizagem
homogêneos, assegurado a todos a igualdade
de direito à educação.
III – A relevância diz respeito à promoção de
aprendizagens significativas do ponto de vista
das exigências sociais e de desenvolvimento
pessoal.
Quais das assertivas acima estão corretas?
(A) apenas a assertiva III está correta.
(B) apenas as assertivas I e III estão corretas.
(C) apenas a assertiva I está correta.
(D) as assertivas I, II e III estão corretas.
(E) todas as assertivas estão incorretas.
QUESTÃO 26
Em 1932, logo após a Revolução
Constitucionalista, Plínio Salgado e outros
intelectuais fundaram, em São Paulo, um
movimento chamado de AIB – Ação
Integralista Brasileira, que se tornou
expressivo. Este movimento estava alinhado
ideologicamente
(A) ao capitalismo financeiro
(B) ao marxismo e ao comunismo
(C) à monarquia parlamentarista
(D) ao fascismo e ao nazismo
(E) ao liberalismo

(A) a Guerra Civil Americana, que opôs
escravistas e antiescravistas.
(B) a imigração em massa de europeus para
os EUA, Canadá, Argentina e Brasil.
(C) a pressão de movimentos antiescravistas
surgidos na Europa, sob influência do
pensamento ilustrado e religioso.
(D) uma série de complicações na sucessão
dinástica da realeza britânica.
(E) uma crise no sistema bancário europeu.

QUESTÃO 28
Podem ser consideradas como causas da
Revolução Pernambucana de 1817:
(A)
desfavorecimento
regional
e
descontentamentos com a economia e os
privilégios dos nobres portugueses.
(B) a abertura dos portos às nações amigas e a
ingerência britânica em assuntos brasileiros.
(C) o massacre do Arraial de Canudos e a
revolta contra o governo holandês.
(D) a crise do sistema colonial e a influência
de revoltas escravas em outras partes do
mundo.
(E) o descontentamento com a concorrência
de imigrantes italianos e a crise cafeeira.

Rascunho:
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QUESTÃO 29

O Ato Institucional n.º 5, baixado por Costa e
Silva em 13 de dezembro de 1968 e vigente
até o começo de 1979, tinha como uma de
suas características:
(A) a restrição da importação de produtos
industrializados dos Estados Unidos.
(B) a moratória do pagamento da dívida
externa por três anos.
(C) o fechamento do Tribunal de Contas da
União.
(D) a destinação de grandes verbas para a
industrialização nacional.
(E) a suspensão da garantia de habeas corpus
em crimes contra a segurança nacional.

QUESTÃO 30
Em março de 1902, o governo italiano decidiu
proibir a imigração subsidiada de cidadãos
daquele país para o Brasil. A partir do
Decreto Prinetti - como ficou conhecida a
decisão - os que desejassem partir para o país
sul-americano não contariam mais com
auxílios do governo, como o pagamento da
passagem e outras pequenas facilidades. Tal
medida das autoridades italianas se deu em
virtude
(A) da diminuição do interesse de cidadãos
italianos de saírem de seu país.

QUESTÃO 31
Quais motivos podem ser apontados para a
predominância do trabalho escravo no Brasil
colonial?
(A) Os baixos preços dos escravos negros
africanos no mercado internacional, a nãoresistência destes escravos à escravidão e a
facilidade de comunicação entre estes e os
portugueses.
(B) Os baixos preços dos escravos negros
africanos no mercado internacional, a cultura
indígena compatível com o trabalho
compulsório e a falta de outras oportunidades
econômicas para os cativos.
(C) A baixa oferta de trabalhadores em
condições de emigrar como assalariados ou
semidependentes, a inconveniência do
trabalho assalariado para os fins da
colonização e a ampla disponibilidade de
terras na colônia.
(D) Os baixos preços dos escravos negros
africanos no mercado internacional, o apoio
da Companhia de Jesus à escravidão dos
índios e a pujança da economia cafeeira.
(E) A concorrência dos trabalhadores
assalariados do Brasil holandês, a ameaça dos
corsários franceses e as alianças militares
entre portugueses e algumas tribos indígenas.

QUESTÃO 32

(B) do crescimento de conflitos armados na
Itália.

Para Caio Prado Júnior, qual era uma das
características
da
economia
colonial
brasileira?

(C) da grande deterioração das finanças do
governo italiano.

(A) O livre-comércio, tanto interno quanto
internacional.

(D) das muitas queixas de imigrantes sobre as
más condições de vida no Brasil, bem como
as periódicas crises do café.

(B) A orientação voltada para o exterior, para
fornecimento ao comércio internacional.

(E) de problemas diplomáticos graves entre
Brasil e Itália.

(C) O apoio da Coroa portuguesa à instalação
de manufaturas na colônia.
(D) A ausência de monopólios.
(E) A supressão completa do contrabando.
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QUESTÃO 33
Considere os itens abaixo e a seguir assinale a
alternativa correta. São fatores que
contribuíram para o pioneirismo do Reino de
Portugal na expansão ultramarina europeia:
I - A centralização monárquica e estabilidade
política precoce de Portugal em relação a
outros reinos da Europa Ocidental
II - A expansão interessava a diversas classes
e instituições da sociedade portuguesa, como
a Coroa, nobreza, comerciantes e a Igreja
III - A experiência adquirida pelos
portugueses no comércio de longa distância
ao longo dos séculos XIII e XIV e o
desenvolvimento de novas técnicas e
equipamentos de navegação em sucessivas
viagens ao longo do século XV
IV - O envolvimento de Portugal com o
comércio islâmico do Mediterrâneo e
transformação de Lisboa em importante
centro mercantil sob influência genovesa
(A) Apenas os itens I e II estão corretos.
(B) Apenas os itens I, II e III estão corretos.

QUESTÃO 35
O que foi o “Bill Aberdeen”, de 1845?
(A) Ato do governo britânico que autorizava a
marinha daquele país a tratar navios negreiros
como navios de piratas, apreendê-los e julgar
os envolvidos em tribunais ingleses.
(B) Ato do governo britânico que autorizava
novos empréstimos ao Império do Brasil,
sobretudo direcionados à construção de
ferrovias e financiamento de produtores de
café.
(C) Ato do governo britânico que autorizava o
envio de tropas inglesas e equipamentos
militares ao sul do Brasil, para defesa contra
uma iminente invasão argentina.
(D) Ato do governo britânico que financiava
projetos de urbanização e modernização das
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e
Recife.
(E) Ato do governo norte-americano que
financiava, com recursos estatais, a instalação
de fábricas produtoras de equipamentos
beneficiadores de café na província de São
Paulo.

(C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
(D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

QUESTÃO 36

(E) Todos os itens estão corretos.

A Lei de Terras, de 1850, foi concebida:
QUESTÃO 34
A Regência foi um período agitado da história
brasileira, visto que, naquele período, várias
questões relevantes estiveram em jogo e
debate. Assinale a alternativa que indica
incorretamente uma dessas questões:
(A) a unidade territorial do país.
(B) a centralização ou descentralização do
poder.
(C) a luta contra a Confederação do Equador.
(D) o grau de autonomia das províncias.

(A) com o objetivo de se redistribuir terras
improdutivas.
(B) com o objetivo de incentivar a ocupação e
produção em terras de fronteira ameaçadas.
(C) como uma forma de evitar que futuros
imigrantes pobres e posseiros se tornassem
proprietários logo que chegassem ao Brasil.
(D) como uma forma de se incentivar a
indústria nacional.
(E) com o objetivo de se facilitar a
propriedade de terras públicas e improdutivas
por imigrantes e trabalhadores pobres.

(E) a organização das forças armadas.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

A invasão do Nordeste do Brasil pela Holanda
no século XVII insere-se em qual contexto?

Que destino teve parte considerável dos
índios apresados pelos bandeirantes no Século
XVII?

(A) O da Guerra Franco-Prussiana, cujos
desdobramentos ameaçavam o poderio da
Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.
(B) O do conflito entre o Império Otomano e
a Liga Santa, que minava o comércio
holandês do mediterrâneo.
(C) O da ameaça de invasão, pela GrãBretanha, do território dos Países Baixos, que
buscavam assim, fortalecer sua presença no
Atlântico.
(D) O conflito global entre Espanha e Países
Baixos, e a luta pelo controle da produção de
açúcar e as fontes de escravos.
(E) Os crescentes prejuízos da Bolsa de
Amsterdã e os déficits da Companhia
Holandesa das Índias Ocidentais, que
precisava de novas fontes de receitas.

(A) Foram vendidos como escravos para
cafeicultores na região de Ribeirão Preto e
Araraquara.
(B) Foram vendidos como escravos em São
Vicente e no Rio de Janeiro, bem como
usados no cultivo de trigo em São Paulo
(C) Foram vendidos como escravos no
Paraguai, Argentina e Chile
(D) Foram usados como mercenários no
conflito contra a Holanda
(E) Tornaram-se proprietários de terras
extensas
e
engenhos
de
açúcar,
principalmente em Sorocaba, Campinas e Itu.

QUESTÃO 40
O que foi o “Plano Cohen”?

QUESTÃO 38
Qual atividade econômica foi responsável, no
século XVII, pelo desbravamento do “grande
sertão”, como o interior do Piauí, Maranhão,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará?
(A) Cacauicultura
(B) Fumicultura
(C) Sericicultura
(D) Pecuária
(E) Cotonicultura

Rascunho:

(A) Um conjunto de medidas econômicas
lançado pelo governo JK com o objetivo
principal de se estabilizar o câmbio e estancar
a inflação.
(B) Um plano do governo Dutra para a
mobilização de tropas e equipamentos de São
Paulo e dos estados sulinos no caso de uma
invasão argentina, paraguaia ou uruguaia.
(C) Um conjunto de medidas sanitárias
lançado no Rio de Janeiro, que resultaria na
Revolta da Vacina.
(D) Um plano de expurgo de oficiais críticos
do governo de cargos-chave da burocracia
estatal e de empresas estatais durante a
presidência de Médici.
(E) Um plano fantasioso de insurreição
comunista que daria a Getúlio Vargas e seus
apoiadores pretexto para implantação do
Estado Novo.
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