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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.

afirmação,

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

(E) agravar.

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.

(B) Amanhã não iremos à faculdade.

(D) advérbio.

(C) Ontem, os
respeitosamente.

candidatos se trataram

(E) conjunção adversativa.

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

Oficial de Serviços Públicos

Página 2 de 8

Prefeitura Municipal de Pereiras – SP – Concurso Público 01/2019

INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

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

Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa que se apresente INCORRETA:

(A) Realizar sonhos a partir do nada implica
coragem e determinação.

(A) A viagem a Santa Rita do Sapucaí foi
muito boa.

(B) As crianças preferem mais os doces do que
as verduras.

(B) Os amantes marcaram um encontro para às
23 horas.

(C) Ele prefere a Alemanha do que os Estados
Unidos.

(C) O preso está disposto a confessar.

(D) Nós assistimos
emocionante.

(E) Ele disse a ela que não a abandonaria.

um

filme

muito

(D) O candidato fez a prova às pressas.

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

QUESTÃO 13

QUESTÃO 10

No que se refere ao uso da crase, assinale a
alternativa correta:

Ainda no que se refere à regência verbal,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) O livro caiu no chão.
(B) Gostamos deste novo carro.
(C) Dei-lhe um presente de aniversário.
(D) Fomos na praia ontem.
(E) Preferimos os livros aos celulares.

(A) Eles gostam muito de andar à cavalo.
(B) Maria sempre cozinha às pressas, pois seus
filhos requerem sua atenção.
(C) O atacante, cara à cara com o goleiro,
desperdiçou a penalidade.
(D) Nós estamos dispostos à investir na
economia.
(E) O chefe disse à elas que não precisavam
mais vir.

QUESTÃO 11
No que se refere à concordância verbal,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Qual dos três filmes receberá a indicação
este ano?

QUESTÃO 14
No que se refere à regência verbal, assinale a
alternativa CORRETA:
(A) Preferimos estudar a trabalhar.

(B) Deve existir pelo menos mais de cinco
documentos perdidos.

(B) Preferimos mais estudar a trabalhar.

(C) Fazia quatro anos que ele viajara ao Recife.

(D) Preferimos estudar do que trabalhar.

(D) Já é uma hora da tarde, e eu ainda não
almocei.

(E) Preferimos estudar à trabalhar.

(C) Preferimos mais estudar que trabalhar.

(E) Na reunião só havia dez representantes do
grupo.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 18

Ainda no que se refere à regência verbal,
assinale a alternativa CORRETA:

Assinale a alternativa que indica o número de
meses necessários para que um investimento
dobre de valor a uma taxa de juros de 1% ao
mês, no regime de juros simples:

(A) Meu irmão custou a vender seu carro.
(B) Agradeci a promoção ao chefe.
(C) Queremos assistir essa ópera.

(A) 50.
(B) 60.

(D) Ele namorou com todas as garotas de seu
bairro.

(C) 100.

(E) Devemos admirar e obedecer os idosos.

(D) 150.
(E) 200.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 16
Solucione a seguinte equação de 1° grau e
determine o valor de “y”:

QUESTÃO 19

(A) 14.

Maria investiu R$ 3.000,00 em uma aplicação
bancária por um período de 2 (dois) meses,
com uma taxa de juros compostos de 5% ao
mês. Ao final desse período, Maria terá um
valor acumulado de:

(B) 18.

(A) R$ 3.307,50.

(C) 20.

(B) R$ 3.357,00.

(D) 21.

(C) R$ 3.235,50.

(E) 22.

(D) R$ 3.178,00.

10y – 5 (1 + y) = 3 (2y – 2) – 20.

(E) R$ 3.405,00.
QUESTÃO 17
Um determinado produto custa R$ 200,00 à
vista, mas João deseja compra-lo com
pagamento a prazo. A menor taxa de juros
simples mensal é obtida se ele optar por pagar
da seguinte forma:
(A) uma parcela única de R$ 228,00 após três
meses.

QUESTÃO 20
Sabendo-se que o gráfico de uma função
polinomial do 1° grau crescente é uma reta de
inclinação 45° que intersecta o eixo das
ordenadas em y = -2, pode-se afirmar que a
equação geral dessa reta é:
(A) 2x + x + 2 = 0.

(B) R$ 50,00 à vista e R$ 160,00 em uma única
parcela após um mês.

(B) x – y + 2 = 0.

(C) uma parcela única de R$ 220,00 após dois
meses.

(D) x + y + 2 = 0.

(D) R$ 100,00 à vista e R$ 110,00 em uma
única parcela após um mês.

(C) x + y – 2 = 0.
(E) x – y – 2 = 0.

(E) uma parcela única de R$ 210,00 após um
mês.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

Considere o seguinte polinômio cujas raízes
são “m” e “n”:
Pode-se afirmar que o valor de “m” + “n” é
igual a:

Carlos foi prestar um teste de múltipla escolha
composto de 12 questões, com 5 alternativas
de resposta, sendo que somente uma é a
alternativa correta. Calcule a probabilidade de
Carlos, marcando aleatoriamente as 12
questões, acertar metade das respostas:

(A) 2.

(A) 1,55%.

(B) 3.

(B) 2,5%.

(C) 5.

(C) 3,2%.

(D) 7.

(D) 4,25%.

(E) 9.

(E) 5,75%.

P(x) = x² - 5x + 6.

QUESTÃO 22
Pedro tinha uma quantia, gastou 35% e ainda
ficou com R$ 97,50. Assinale a alternativa que
indica o valor que Pedro tinha inicialmente:

QUESTÃO 26

(B) R$ 142,00.

Maria comprou um vestido e, por ter pago à
vista, obteve um desconto de 15%. Sabendo
que ela pagou a quantia de R$ 102,00 pelo
produto, qual era o preço original?

(C) R$ 145,00.

(A) R$ 118,00.

(D) R$ 150,00.

(B) R$ 120,00.

(E) R$ 152,00.

(C) R$ 125,00.

(A) R$ 140,00.

QUESTÃO 23
Qual é a área e o perímetro de um galpão, de
base 25 m e altura 5 m?

(D) R$ 128,00.
(E) R$ 130,00.

(A) A = 125m²; P = 60m.

QUESTÃO 27

(B) A = 120m²; P = 50m.
(C) A = 150m²; P = 40m.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto da seguinte equação:

(D) A = 125m²; P = 50m.

3x – 10 + 13 = -2x + 28

(E) A = 120m²; P = 45m.

(A) 3.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa que indica a
probabilidade de, no lançamento de 4 (quatro)
moedas, obtermos cara em todos os resultados:

(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.

(A) 2%.
(B) 4,25%.
(C) 5%.
(D) 6,25%.
(E) 7%.
Oficial de Serviços Públicos
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QUESTÃO 28

ATUALIDADES

No que se refere ao tema dos números inteiros,
analise o seguinte problema matemático:

QUESTÃO 31

(A) 160.

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:

(B) 200.

(A) crise na área da saúde.

(C) 240.

(B) desemprego.

(D) 260.

(C) aumento de impostos sobre combustíveis.

(E) 280.

(D) intolerância religiosa.

Se a soma e a diferença entre dois números
inteiros são iguais a 33 e 7 respectivamente, o
produto desses números é:

(E) ameaças terroristas.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que indica a área de um
retângulo cujo comprimento é 45 metros e a
largura é 38 metros:

QUESTÃO 32

(B) 1.610 m².

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:

(C) 1.670 m².

(A) Domenico Briaciamore.

(D) 1.700 m².

(B) Andrea Fuori.

(E) 1.710 m².

(C) Cesare Battisti.

(A) 1.510 m².

(D) Luca de Sartri.
QUESTÃO 30
O dobro de um número adicionado ao seu
triplo é igual ao próprio número adicionado a
168. Assinale a alternativa que corresponde a
esse número:

(E) Vittorio Carmenesi.

QUESTÃO 33

(D) 46.

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):

(E) 48.

(A) Colômbia.

(A) 40.
(B) 42.
(C) 44.

(B) Peru.
(C) Guatemala.
(D) Honduras.
(E) México.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

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:

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?

(A) Miguel Diaz-Canel.
(B) Antônio Cienfuegos.

(A) Manuseio de Slides.

(C) Daniel Ortega.

(B) SmartPlus.

(D) Vicente Assunción.

(C) Slide Mestre.

(E) Alberto Torres.

(D) Animação Cortada.
(E) Super EX.

QUESTÃO 35
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:

Se o usuário quiser evitar que “cookies”,
histórico de sites visualizados e dados sejam
gravados pelo navegador web, ele deverá optar
pelo(a):

(A) França.

(A) bloqueador de pop-ups.

(B) Portugal.

(B) destravador de senhas.

(C) Itália.

(C) tecla de refúgio.

(D) Croácia.

(D) navegação anônima.

(E) Bélgica.

(E) caixas móveis.

QUESTÃO 38

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

(A) Paginação, Etiquetas e Envelopes.

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:

(B) Localização, Autuação e Manuseio.

(A) entretenimento.

(C) Layout
Automático.

(B) turismo.

Assinale a alternativa que apresente alguns
modos de exibição de documento disponíveis
no MS Word 2010:

de

Impressão,

Salvamento

(D) Rascunho, Layout de Impressão e Layout
de Web.
(E) Folha de Rosto, Coluna Simples, Coluna
Dupla.
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(C) atividades governamentais.
(D) grupos de televisão.
(E) apostas online.
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QUESTÃO 40
No que se refere ao sistema operacional
Windows 7, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
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.
(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.
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