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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Na noite de 24 de abril de 1915, os líderes
intelectuais e religiosos da comunidade
armênia de Constantinopla foram arrancados
da cama, jogados na prisão, torturados e
finalmente executados sob a acusação de
sedição. Simultaneamente, todos os armênios
que serviam no exército turco foram levados
para longe e mortos. Em seguida, já eliminados
os líderes e os combatentes, começou a fase
final. Em um centro armênio após outro, em
todo o Império Otomano, em uma certa data, o
pregoeiro público andou pelas ruas anunciando
que todo armênio do sexo masculino, de mais
de 15 anos de idade, deveria apresentar-se
imediatamente ao palácio do governo. Os
homens comparecerem usando suas roupas de
trabalho, deixando abertas suas lojas e
oficinas, os arados nos campos, o gado nas
encostas das montanhas. Ao chegarem, foram
lançados na prisão, nela mantidos durante um
ou dois dias e, em seguida, levados em grupos
sob escolta para fora da cidade, uns amarrados
aos outros, através de uma estrada que corria
na direção sul ou sudeste. Mas eles não tiveram
muito tempo para pensar em suas tribulações,
uma vez que receberam ordem de parada e
foram massacrados no primeiro lugar ermo da
estrada. Após um intervalo de alguns dias,
mulheres e crianças armênias, bem como os
homens que restavam, receberam ordem de se
preparar para deportação. Dependia do
capricho do momento se um turco abatia a
golpe de espada uma mulher ou a levava para
as colinas. Quando eram levadas, seus bebês
eram deixados no chão ou jogados contra as
pedras. (...).
(CHARNY, Israel. Anatomia do Genocídio.
SRio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1998, p.
51).
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QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, assinale a
alternativa correta:
(A) Os armênios pertencentes ao Império
Romano foram massacrados.
(B) Os armênios que serviam no exército
massacraram seus próprios conterrâneos.
(C) As mulheres e as crianças não foram
poupadas do massacre.
(D) Os armênios foram presos por suspeita de
sedução de menores.
(E) A Armênia, naquela ocasião, não pertencia
ao Império Otomano.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto acima, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Constantinopla fazia parte do Império
Otomano.
II – Os turcos foram massacrados pelo Império
Otomano.
III – Os intelectuais e líderes religiosos turcos
não foram poupados do massacre.
(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) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
Ainda de acordo com o texto, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Os armênios passaram muitos anos na
prisão antes de serem executados.
II – As execuções ocorreram após julgamento,
permitindo-se o direito de defesa.
III – A justificativa para o massacre consistiu
no fato de os armênios serem cristãos.
(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.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Qual é o sinônimo da palavra “sedição”,
utilizada pelo autor? (linha 6).

No que se refere ao emprego da crase, assinale
a alternativa INCORRETA:

(A) sedução.
(B) furto.
(C) revolta.
(D) inadimplência.
(E) deserção.
QUESTÃO 05

(A) Nós não fomos à festa de Natal realizada
pela empresa.

A palavra “simultaneamente”
definida como:

(B) Ela chegará apenas amanhã à noite.
(C) A vitória foi alcançada graças à todos os
jogadores.
pode

ser

(A) adjetivo.
(B) advérbio.
(C) substantivo.
(D) predicado.
(E) objeto direto.
QUESTÃO 06
A expressão “capricho do momento”, utilizada
pelo autor (linha 32) pode ser compreendida
como:
(A) vontade repentina.
(B) premeditação.
(C) cumprimento de ordens.
(D) atos repetitivos.
(E) atos cruéis.
QUESTÃO 07
No que se refere às regências verbal e nominal
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A história do livro oferece uma versão de
como conseguimos um dia preferir o
desconhecido ao seguro, a aventura à
repetição.
II – O Presidente insistia em afirmar que o
assunto principal seria as grandes questões
nacionais, com o que discordavam os
ministros.
III – Uma família de imigrantes encontrou uma
mala de dinheiro esquecido por um turista não
muito consciente com cuidados pessoais.
(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) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
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(D) O professor chegará às 9 horas.
(E) O consumo de refrigerantes é prejudicial à
saúde.

QUESTÃO 09
No que se refere aos pronomes de tratamento,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Procurei o chefe da repartição, mas Sua
Senhoria se negou a atender aos meus pedidos.
(B) Sua Eminência, o Papa João Paulo II, foi
canonizado.
(C) Senhor Deputado, solicito a Vossa
Excelência que conclua seu voto.
(D) Sua Excelência, o Senhor Ministro, não
poderá comparecer à reunião.
(E) Sua Magnificência, o reitor
universidade, faleceu ontem à noite.

da

QUESTÃO 10
No que se refere ao tema dos sinônimos, podese dizer que a palavra “pregoeiro” significa:
(A) aquele que vende alguma coisa.
(B) aquele que espera por alguma coisa.
(C) aquele que transforma alguma coisa.
(D) aquele que constrói alguma coisa.
(E) aquele que divulga alguma coisa.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte equação de
primeiro grau:
4.(x + 3) – x = 24 + x
(A) 2.
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QUESTÃO 14
Em um clube recreativo há 800 sócios, dos
quais 60% praticam esportes. Desses 60%,
temos que 70% praticam futebol, 20%
praticam vôlei e 10% fazem natação. Assinale
a alternativa que apresenta o número correto de
sócios que praticam vôlei:
(A) 96.
(B) 98.
(C) 102.
(D) 104.
(E) 108.

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

QUESTÃO 15
QUESTÃO 12

Um comerciante compra livros usados por 1/4
do valor do livro novo e revende por 1/3 de seu
valor. Considerando que o valor do livro novo
é de R$ 90,00, assinale a alternativa que indica
corretamente o lucro obtido pelo comerciante:
(A) R$ 6,00.
(B) R$ 7,50.
(C) R$ 8,90.

Em uma determinada fazenda há 200
quilômetros quadrados de floresta, sendo que o
proprietário só pode desmatar 5% dessa área.
Dessa forma, pode-se afirmar que ele poderá
desmatar:
(A) 20 quilômetros quadrados.
(B) 10 quilômetros quadrados.
(C) 1 quilômetro quadrado.
(D) 2 quilômetros quadrados.
(E) 50 quilômetros quadrados.
QUESTÃO 16

(D) R$ 10,50.

Três é quantos por cento de 5?

(E) R$ 12,00.

QUESTÃO 13
Uma concessionária de automóveis fez o
balanço da quantidade de veículos que foram
vendidos. A razão entre o número total de
veículos e o número de veículos vendidos foi
de 8 para 5. Sabendo que na concessionária
foram vendidos 10 automóveis, calcule a
quantidade total de veículos:
(A) 14.
(B) 15.
(C) 16.
(D) 18.
(E) 22.

(A) 20%.
(B) 40%.
(C) 60%.
(D) 80%.
(E) 75%.
QUESTÃO 17
João comprou uma jaqueta no valor de R$
600,00, mas como pagou à vista, foi-lhe
concedido um desconto de 5% no valor
original. Assim, pode-se afirmar que João
pagou:
(A) R$ 540,00.
(B) R$ 550,00.
(C) R$ 560,00.
(D) R$ 570,00.
(E) R$ 580,00

Comprador

Página 3 de 7

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

QUESTÃO 18
No dia 5 de um determinado mês, um aparelho
celular estava sendo vendido por R$ 400,00.
No dia 10, esse mesmo produto sofreu uma
redução de 50% no seu preço. No dia 15, foi
reajustado com um aumento de 50%. Qual é o
valor do aparelho celular após esse reajuste?
(A) R$ 200,00.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 21
No mês de outubro de 2018, o norte-americano
James Patrick Allison e o japonês Tasuku
Honjo ganharam o Prêmio Nobel de Medicina.
Embora
tivessem
realizado
trabalhos
separadamente, suas descobertas estão
relacionadas à(ao):
(A) Mal de Alzheimer.

(B) R$ 250,00.

(B) Câncer.

(C) R$ 300,00.

(C) HIV/AIDS.

(D) R$ 320,00.

(D) Diabetes.

(E) R$ 350,00.

(E) Esquizofrenia.
QUESTÃO 19

Se você investir a quantia de R$ 1.000,00, a
juros simples de 3% ao mês, qual valor
receberá após um ano?

QUESTÃO 22

(A) R$ 1.240,00.

Também no mês de outubro de 2018, um
cantor francês mundialmente reconhecido e
premiado faleceu aos 94 anos, vítima de edema
pulmonar. Trata-se de:

(B) R$ 1.285,00.

(A) Charles Aznavour.

(C) R$ 1.360,00.

(B) Michel Le Houait.

(D) R$ 1.380,00.

(C) Jean Claude Baptiste.

(E) R$ 1.400,00.

(D) André Assuz.
(E) Jean-Luc Lotard.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte equação de
primeiro grau:

QUESTÃO 23

(B) 1/2.

Na posse do Presidente Jair Bolsonaro
estiveram presentes vários representantes de
Estado, dentre eles o Primeiro Ministro
israelense Benjamin Netaniahu. Sobre as
tratativas entre os dois governantes, foi
destaque nos meios de comunicação:

(C) 3/4.

(A) a compra de armamento nuclear.

(D) 5.

(B) a venda de aviões.

(E) 2.

(C) o terrorismo.

23x – 16 = 14 – 17x
(A) 2/3.

(D) o aquecimento global.
(E) a transferência da embaixada brasileira de
Tel Aviv para Jerusalém.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome do atual Vice-Presidente
da República Federativa do Brasil:

Para que um usuário consiga ocultar as linhas
de grade de uma planilha de cálculo do MS
Excel 2010, ele precisará desmarcar a opção
“Linhas de Grade”. Nesse sentido, assinala a
alternativa que indica o local correto onde essa
opção se encontra no Menu:

(A) Augusto Heleno.
(B) Hamilton Mourão.
(C) Paulo Guedes.
(D) Gustavo Franco.
(E) Michel Temer.
QUESTÃO 25
Como se sabe, o atual Governador do Estado
de São Paulo é João Dória, do PSDB. Assinale
a alternativa que apresenta corretamente o
nome de seu concorrente no segundo turno das
eleições, que ocorreu no dia 28 de outubro de
2018:
(A) Paulo Skaf.
(B) Geraldo Alckmin.
(C) Fernando Haddad.
(D) Márcio França.
(E) Celso Russomano.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
No MS Word 2010, ao pressionar as teclas Alt
+ Ctrl + F, o usuário conseguirá:
(A) inserir uma nota de roda pé.
(B) salvar um documento.
(C) selecionar todo o documento escrito.
(D) inserir imagem.
(E) revisar a ortografia do texto.
QUESTÃO 27
No MS Power Point 2010, em sua
configuração padrão, as transações de slides
são os efeitos de animação que ocorrem no
modo:
(A) Apresentação de Slides.
(B) Slide Mestre.

(A) Revisar – Bloco de Notas.
(B) Exibição – Mostrar.
(C) Conversão – Exibição.
(D) Planilha – Gráficos.
(E) Ativar – Resumir.

QUESTÃO 29
Qual tipo de site é mais indicado para se
localizar textos e imagens na internet, de forma
rápida e simples?
(A) Busca e Pesquisa.
(B) Entretenimento.
(C) Imagens Diretas.
(D) Textos arquivados.
(E) Correio Eletrônico.

QUESTÃO 30
No que se refere aos conceitos de navegação
na internet através de browsers, pode-se
afirmar que o URL é:
(A) ferramenta utilizada para limpar dados
resultantes da navegação em sites pela internet.
(B) bloqueador de arquivo da internet.
(C) tabela de comunicações que possibilita a
exibição das informações em um browser.
(D) endereço eletrônico que é digitado na barra
de endereços de um browser.
(E) modelo de aplicativos.

(C) Slide Superior.
(D) Slide Inferior.
(E) Paginação de Slides.
Comprador
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Compete privativamente ao Presidente da
República, EXCETO:
(A) conferir condecorações e distinções
honoríficas.
(B) celebrar a guerra, autorizado ou com o
referendo do Congresso Nacional.
(C) celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional.
(D) editar medidas provisórias com força de
lei.
(E) convocar e presidir o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional.

QUESTÃO 32
No que se refere à estrutura do Poder
Legislativo, assinale a alternativa correta:
(A) O Poder Legislativo é exercido pela
Câmara dos Deputados, que se compõe do
Congresso Nacional e do Senado Federal.
(B) O Poder Legislativo é exercido pelo
Senado Federal, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional.
(C) O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da
Câmara dos Deputados e da Assembleia
Legislativa.
(D) O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
(E) O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da
Câmara dos Deputados e do Conselho
Nacional de Justiça.
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QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a
um crime de responsabilidade do Presidente da
República, nos termos do artigo 85 da
Constituição Federal:
(A) atos contra a existência da União.
(B) atos contra a segurança externa do País.
(C) atos contra a probidade na administração.
(D) atos contra a lei orçamentária.
(E) atos contra o exercício dos direitos
políticos, individuais e sociais.
QUESTÃO 34
Servidor público condenado em processo
administrativo disciplinar, em que se
respeitaram os princípios constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa, foi
demitido do cargo público. Posteriormente, foi
absolvido pela justiça, na ação penal referente
ao fato que deu causa à demissão do cargo. Em
face disso, deve o servidor demitido ser
reintegrado ao cargo?
(A) Sim, desde que a absolvição tenha
reconhecido a inexistência material do fato que
lhe foi imputado.
(B) Nunca, uma vez que as esferas
administrativa e penal são independentes.
(C) Sempre, independentemente do tipo de
absolvição.
(D) Nunca, pois a mera participação em
processo criminal já é suficiente para a
demissão do servidor e, por conseguinte, sua
não reintegração.
(E) Não, ainda que a decisão absolutória esteja
fundada na negativa de autoria do fato.
QUESTÃO 35
É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos,
exceto
quando
houver
compatibilidade de horários:
(A) a de três cargos de professor.
(B) a de um cargo de juiz e outro técnico.
(C) a de dois cargos técnicos ou científicos.
(D) a de dois cargos de médico e dois de
professor.
(E) a de um cargo de professor com outro,
técnico ou científico.
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QUESTÃO 36
Que nome se dá aos atos administrativos que
comportam juízo de oportunidade e
conveniência por parte da Administração
Pública.
(A) atos vinculados.
(B) atos discricionários.
(C) atos legais.
(D) atos adjudicatórios.
(E) atos simples.
QUESTÃO 37
De acordo com o artigo 22 da Lei n.
8.666/1993, são modalidades de licitação,
EXCETO:
(A) convite.
(B) adjudicação.
(C) tomada de preço.
(D) leilão.
(E) concorrência.
QUESTÃO 38
O artigo 24 da Lei n. 8.666/1993 apresenta as
hipóteses de dispensabilidade de licitação.
Assinale a alternativa que NÃO contempla
uma dessas hipóteses:
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QUESTÃO 39
De acordo com o artigo 27 da Lei n.
8.666/1993, para habilitação nas licitações
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a, EXCETO:
(A) regularidade fiscal e trabalhista.
(B) habilitação jurídica.
(C) qualificação econômico-financeira.
(D) carta de recomendação.
(E) qualificação técnica.

QUESTÃO 40
São princípios do procedimento licitatório,
EXCETO:
(A) princípio da pessoalidade.
(B) princípio da publicidade dos atos.
(C) princípio do procedimento formal.
(D) princípio da ampla defesa.
(E) princípio da legalidade.

(A) nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem,
(B) quando a União tiver que intervir no
domínio econômico para regular preços ou
normalizar o abastecimento.
(C) quando houver possibilidade de
comprometimento da segurança nacional, nos
casos estabelecidos em decreto do Presidente
da República, ouvido o Conselho de Defesa
Nacional.
(D) para obras e serviços de engenharia de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto em lei.
(E) para obras e serviços de engenharia de
valor até 20% (vinte por cento) do limite
previsto em lei,
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