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INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Benito Mussolini convenceu os italianos de
que podia fazer algo para resolver os
problemas da pátria. E por algum tempo de fato
conseguiu. Seu pai era ferreiro e também um
revolucionário. Assim, deu ao filho o nome de
uma figura revolucionária, Benito Juarez, o
libertador do México. Sua mãe, Rosa, era a
professora do povoado, uma católica devota
que não queria revolução alguma. O jovem
Benito, puxando um pouco ao pai e um pouco
à mãe, queria ser professor e revolucionário.
No início do século XX, após ser recusado
como professor em diversas cidades, foi viver
na Suíça. Talentoso com as palavras, tanto as
escritas quanto as pronunciadas do alto das
tribunas, Mussolini voltou à Itália para ser
editor de jornais radicais em Forli, sua cidade
natal, cuja publicação se chamava “Luta de
Classes”, e em Trento, perto da fronteira com
a Áustria. Suas opiniões lhe renderam algum
tempo na prisão. Por fim, foi convidado a
assumir a editoria do “Avanti”, jornal oficial
dos socialistas. Quando a Primeira Guerra
Mundial eclodiu, ele desafiou a posição dos
socialistas – que queriam a neutralidade – e
defendeu que a Itália tomasse parte na guerra
contra os povos de língua alemã, os quais
considerava inimigos naturais, uma vez que
ocupavam parte do nordeste da Itália. Após a
entrada do país na guerra, serviu como soldado
nas geladas montanhas do norte, perto da
fronteira austríaca. Em 1917, foi ferido pela
explosão de uma granada. Seu período como
soldado foi útil para a política – muitos
veteranos de guerra acreditavam que, quando
Mussolini falava em público, falava em nome
deles. Combativo e ambicioso, o líder fundou
o Partido Fascista, em Milão, em março de
1919, quatro meses depois do fim da guerra
(...).
(BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do
século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
112).
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I – A mãe de Benito Juarez o batizou em
homenagem a Benito Mussolini.
II – Benito foi professor de Direito em Milão.
III – Benito assumiu a editoria de um jornal
antissocialista.
IV – Benito Mussolini fundou um partido, em
Trento, meses após o término da Primeira
Guerra Mundial.
(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 IV são verdadeiros.
(E) Nenhum item é verdadeiro.

QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Na Primeira Guerra Mundial, Benito
Mussolini apoiava os alemães, pois os
considerava amigos naturais.
II – A família de Benito Mussolini era católica
e antirrevolucionária.
III – Benito Mussolini era um bom orador.
IV – Benito Mussolini foi ferido durante a
guerra por um tiro de fuzil.
(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 IV são verdadeiros.
(E) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 06

Ainda de acordo com o texto, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

A palavra “cuja” utilizada pelo autor do texto
(linha 18) possui a seguinte classificação
gramatical:

I – Em sua adolescência, Benito Mussolini
trabalhou como ferreiro.
II – Benito Mussolini chegou a ser preso em
virtude de suas opiniões políticas.
III – Benito Mussolini, não querendo a guerra,
desertou para a Suíça.
IV – Benito Mussolini fundou o Partido
Nacionalista.

(A) pronome demonstrativo.
(B) conjunção.
(C) pronome relativo.
(D) pronome explicativo.
(E) advérbio.
QUESTÃO 07

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Observe as palavras a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

I – Com certeza.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

II – Bastante.

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

III – Imediatamente.

(E) Nenhum item é verdadeiro.

IV – Ali.
V – Amanhã.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta um
sinônimo para o verbo “eclodir”, utilizado pelo
autor (linha 24):
(A) findar.

Classificam-se, respectivamente, como:
(A) advérbios de intensidade, modo, lugar,
afirmação e dúvida.
(B) advérbios de dúvida, afirmação, modo,
lugar e tempo.
(C) advérbios de intensidade, modo, lugar,
tempo e dúvida.

(B) despontar.
(C) juntar.

(D) advérbios de negação,
intensidade, tempo e modo.

(D) amenizar.
(E) agravar.

afirmação,

(E) advérbios de afirmação, intensidade,
modo, lugar e tempo.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 08

A palavra “assim”, utilizada pelo autor (linha
5) apresenta classificação gramatical de:

Nas alternativas a seguir há 2 (dois) advérbios,
EXCETO em:

(A) preposição.

(A) Durante a reunião, o entrevistado ficou
calado.

(B) pronome indicativo.
(C) conjunção explicativa.
(D) advérbio.
(E) conjunção adversativa.

(B) Amanhã não iremos à faculdade.
(C) Ontem, os
respeitosamente.

candidatos se trataram

(D) Amanhã, a orquestra tocará afinadamente.
(E) Sabendo da demissão, falou nervosa e
impacientemente.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

No que se refere à regência verbal, assinale a
alternativa correta:

Maria e Isabel montaram uma pequena loja
com um capital total de R$ 18.000,00.
Sabendo-se que a razão entre o investimento
feito por Maria e o investimento feito por
Isabel para compor o referido capital é de 5/7,
então, pode-se afirmar que a diferença entre os
valores investidos por elas é de:

(A) Realizar sonhos a partir do nada implica
coragem e determinação.
(B) As crianças preferem mais os doces do que
as verduras.
(C) Ele prefere a Alemanha do que os Estados
Unidos.

(A) R$ 3.000,00.

(D) Nós assistimos
emocionante.

(C) R$ 3.200,00.

um

filme

muito

(E) O governo informou a população que
haverá corte nos gastos públicos.

(B) R$ 2.800,00.
(D) R$ 4.200,00.
(E) R$ 4.500,00.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Ainda no que se refere à regência verbal,
assinale a alternativa INCORRETA:
(B) Gostamos deste novo carro.

Em um determinado experimento, um
pesquisador percebeu que sua substância de
304 ml era composta de cloro e potássio na
razão de 14 para 5. Dessa forma, pode-se
afirmar que essa substância contém, de cloro:

(C) Dei-lhe um presente de aniversário.

(A) 186 ml.

(D) Fomos na praia ontem.

(B) 198 ml.

(E) Preferimos os livros aos celulares.

(C) 204 ml.

(A) O livro caiu no chão.

(D) 224 ml.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(E) 235 ml.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

Mariana tinha 8 livros de geografia para cada
3 livros de ciências. Desses livros, ela
emprestou 60 de geografia e 41 de ciências e
permaneceu com um número de livros de
geografia que é igual ao quádruplo do número
de livros de ciências. Após o empréstimo, a
diferença entre os números de livros de
geografia e de ciências que Mariana possui é:

Uma certa quantidade de leite foi colocada em
latas de 2 litros cada uma, obtendo-se, dessa
forma, 60 latas. Se, por acaso, fossem usadas
latas de 3 litros, quantas latas seriam
necessárias para colocar a mesma quantidade
de leite?

(A) 91.

(B) 40.

(B) 101.

(C) 45.

(C) 111.

(D) 50.

(D) 121.

(E) 55.

(A) 35.

(E) 141.

Gestor de Convênios
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 18

Um escritor, trabalhando 8 horas por dia,
durante 10 dias, digita 7.500 palavras. Quantas
horas por dia ele deverá trabalhar caso queira
digitar 6.000 palavras em 4 dias?

Na equação a seguir, determine o valor de “x”:

(A) 10 horas.

(B) 3.

(B) 12 horas.

(C) 4.

(C) 13 horas.

(D) 5.

(D) 15 horas.

(E) 6.

3 – 2(x + 3) = x – 18.
(A) 2.

(E) 16 horas.
QUESTÃO 19
QUESTÃO 16
Em uma promoção, Juliana comprou uma
bicicleta para seu filho com 18% (dezoito por
cento) de desconto sobre o preço normal de
venda, pagando o valor de R$ 229,60. Com
base nesses dados, pode-se afirmar que Juliana
economizou a quantia de:

Uma determinada empresa tem duas categorias
de funcionários: operadores de máquinas e
diretores. Os operadores de máquinas recebem
R$ 950,00 mensais, enquanto que os diretores
recebem R$ 9.500,00. Sabendo que este
escritório possui 63 funcionários no setor de
operação de máquinas e 5 diretores, o salário
médio pago a eles é de:

(A) R$ 49,20.

(A) R$ 1.578,68.

(B) R$ 50,40.

(B) R$ 1.654,78.

(C) R$ 51,20.

(C) R$ 1.455, 29.

(D) R$ 53,80.

(D) R$ 1.566,34.

(E) R$ 54,00.

(E) R$ 1.702,56.
QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Para ir visitar sua mãe que mora no interior,
Carlos percorreu, com seu automóvel, 270
quilômetros, o que corresponde a 75% do
percurso total. Assinale a alternativa que indica
corretamente a quantidade de quilômetros que
Carlos ainda deverá percorrer:

A média aritmética das notas dos alunos de
uma turma de Enfermagem formada por 25
mulheres e 5 homens é igual a 7. Se a média
aritmética das notas dos homens é igual a 6, a
média aritmética das notas das mulheres é
igual a:

(A) 80.

(A) 6,6.

(B) 85.

(B) 6,8.

(C) 90.

(C) 7,2.

(D) 100.

(D) 7,4.

(E) 105.

(E) 7,6.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 24

QUESTÃO 21

Como se sabe, desde 1959 o governo de Cuba
era comandado pela família de Fidel Castro.
No entanto, no mês de abril de 2018, um civil
assumiu a presidência do país caribenho.
Trata-se de:

No mês de dezembro de 2018, milhares de
pessoas protestaram contra o governo francês,
movimento que ficou conhecido como “coletes
amarelos”. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o motivo de tais protestos:

(A) Miguel Diaz-Canel.

(A) crise na área da saúde.

(B) Antônio Cienfuegos.

(B) desemprego.

(C) Daniel Ortega.

(C) aumento de impostos sobre combustíveis.

(D) Vicente Assunción.

(D) intolerância religiosa.

(E) Alberto Torres.

(E) ameaças terroristas.
QUESTÃO 25
QUESTÃO 22
No mês de dezembro de 2018, o então
presidente Michel Temer assinou um decreto
permitindo a extradição de um italiano
condenado à prisão perpétua em seu país de
origem. Trata-se de:

No mês de dezembro de 2018, um país europeu
declarou estado de emergência e calamidade
pública após um terremoto possivelmente
causado pela erupção de um vulcão. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o nome
de tal país:

(A) Domenico Briaciamore.

(A) França.

(B) Andrea Fuori.

(B) Portugal.

(C) Cesare Battisti.

(C) Itália.

(D) Luca de Sartri.

(D) Croácia.

(E) Vittorio Carmenesi.

(E) Bélgica.

QUESTÃO 23
No mês de novembro de 2018, o traficante de
drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán começou
a ser julgado em um tribunal federal dos
Estados Unidos pelos crimes de tráfico de
drogas. Considerado o maior traficante depois
de Pablo Escobar, “El Chapo” é originário
da(o):
(A) Colômbia.
(B) Peru.
(C) Guatemala.
(D) Honduras.
(E) México.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresente alguns
modos de exibição de documento disponíveis
no MS Word 2010:
(A) Paginação, Etiquetas e Envelopes.
(B) Localização, Autuação e Manuseio.
(C) Layout
Automático.

de

Impressão,

Salvamento

(D) Rascunho, Layout de Impressão e Layout
de Web.
(E) Folha de Rosto, Coluna Simples, Coluna
Dupla.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Que nome se dá ao recurso utilizado no MS
Power Point 2010, que permite ao usuário
armazenar todas as informações sobre o tema e
os layouts de slide de uma apresentação,
inclusive o plano de fundo, as fontes, a cor, os
tamanhos de espaços reservados e o
posicionamento?

No que se refere ao sistema operacional
Windows 7, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(A) Manuseio de Slides.
(B) SmartPlus.
(C) Slide Mestre.
(D) Animação Cortada.
(E) Super EX.

I – O sistema operacional não possui um
assistente para configuração de rede sem fio.
II – A conexão com a internet e o concentrador
de rede são elementos opcionais de hardware
para funcionamento de uma rede ponto a
ponto.
III – Para acessar pastas compartilhadas, os
usuários devem possuir uma conta de usuário
e uma senha.
IV – O sistema operacional possui um
assistente para configuração de rede sem fio.

QUESTÃO 28
Se o usuário quiser evitar que “cookies”,
histórico de sites visualizados e dados sejam
gravados pelo navegador web, ele deverá optar
pelo(a):
(A) bloqueador de pop-ups.
(B) destravador de senhas.
(C) tecla de refúgio.
(D) navegação anônima.
(E) caixas móveis.

QUESTÃO 29
Como se sabe, o URL utilizado na Barra de
endereço de um navegador identifica o tipo de
informação que será encontrado no sítio
eletrônico visitado. No Brasil, o domínio
REC.BR é utilizado para identificar sítios de
empresas com atividades típicas de:
(A) entretenimento.
(B) turismo.
(C) atividades governamentais.
(D) grupos de televisão.
(E) apostas online.
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(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(C) Apenas os itens II e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Das alternativas abaixo, assinale aquela que
NÃO corresponde a uma das competências da
União:
(A) emitir moeda.
(B) conceder anistia.
(C) manter o serviço postal e o correio aéreo
nacional.
(D) executar os serviços de marítima,
aeroportuária e de fronteiras.
(E) exploração de serviços de gás canalizado.
QUESTÃO 32
Compete privativamente ao Presidente da
República, EXCETO:
(A) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
(B) decretar o estado de defesa e o estado de
sítio.
(C) prover e extinguir os cargos públicos
municipais, na forma da lei.
(D) celebrar a paz, autorizado ou com o
referendo do Congresso Nacional.
(E) decretar e executar a intervenção federal.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente os princípios institucionais do
Ministério Público, previstos no artigo 127,
parágrafo primeiro, da Constituição Federal:

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

(A) unidade, divisibilidade e independência
nacional.

I – Destinam-se ao exercício da função
administrativa, embora possam estar lotados
nos poderes executivo, legislativo e judiciário.

(B) unidade, indivisibilidade e independência
funcional.

II – São aqueles que ocupam, necessariamente,
cargos efetivos.

(C) unidade, indivisibilidade e dependência
funcional.

III – Podem ser divididos em espécies, tais
como agentes políticos, servidores e
particulares em colaboração com o poder
público.

(D) alteridade, moralidade e independência
funcional.
(E) legalidade, divisibilidade e independência
funcional.

IV – Somente podem ser brasileiros, sendo
vedado aos estrangeiros o acesso aos cargos
públicos no Brasil.

QUESTÃO 34

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Que nome se dá ao atributo que autoriza o
Poder Público a editar atos administrativos
obrigacionais que interferem na esfera jurídica
dos administrados, independentemente da
respectiva aquiescência?

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

(A) moralidade.

QUESTÃO 37

(B) exigibilidade.
(D) imperatividade.

No que se refere aos cargos em comissão,
assinale a alternativa que apresenta sua
principal característica:

(E) auto-executoriedade.

(A) transitoriedade.

(C) legalidade.

QUESTÃO 35

(B) respeitabilidade.

No que se refere à Lei Orçamentária Anual,
assinale a alternativa correta:

(C) legalidade.

(A) Pode autorizar operações de crédito com
montante superior às despesas de capital.

(E) vitaliciedade.

(B) É elaborada para um período de três anos.
(C) É proibido consignar na lei orçamentária
anual crédito com finalidade imprecisa ou com
dotação ilimitada.
(D) É de iniciativa do Poder Legislativo,
conforme prevê a Constituição.
(E) Estima receitas e fixa despesas para um
exercício financeiro que corresponde a um ano
e seis meses.

Gestor de Convênios

(D) estabilidade.

QUESTÃO 38
No que se refere aos atos administrativos,
assinale a alternativa que apresenta apenas atos
discricionários:
(A) aprovação e autorização.
(B) autorização e licença.
(C) aprovação e homologação.
(D) aprovação e licença.
(E) cassação e detenção.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
princípio
de
Direito
Financeiro
e
Orçamentário:

De acordo com a Constituição Federal, a lei
que compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal é a de:

(A) unidade.

(A) relatório anual.

(B) totalidade.

(B) diretrizes orçamentárias.

(C) universalidade.

(C) diretrizes diretas.

(D) adequação social.

(D) orçamento anual.

(E) anualidade / periodicidade.

(E) orçamento periódico.
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