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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O título de guerra mundial dá a impressão de 

que todas as grandes nações tomaram parte no 

conflito, mas no Natal de 1914 – cerca de cinco 

meses após o começo dos combates – os 

habitantes de ao menos dez nações europeias 

podiam agradecer por não participarem dos 

embates. Os três países escandinavos não 

estavam lutando. A Holanda permanecia 

neutra, enquanto a Bélgica, sua vizinha, 

encontrava-se subjugada. É fácil esquecer que 

uma nação apenas pode ser neutra se seus 

vizinhos assim o consentirem – a Bélgica 

desejava ser imparcial em 1914, mas os 

alemães tinham outros planos e rapidamente a 

absorveram, usando-a como sua principal 

passagem militar para a França. A Espanha 

permaneceu neutra, enquanto Portugal fez de 

tudo para manter-se metade isento e metade 

aliado da Grã-Bretanha até 1916, quando 

finalmente recebeu uma declaração de guerra 

da Alemanha. A Itália manteve a neutralidade 

por algum tempo e, no mármore branco dos 

memoriais de guerra de milhares de praças em 

vilarejos do país, está inscrita uma cronologia 

que parece estranha à primeira vista: lamenta-

se a morte de soldados italianos na Grande 

Guerra de 1915-1918. A Bulgária, a Romênia 

e a Grécia se juntaram ao conflito ainda mais 

tarde. Das poucas grandes nações fora da 

Europa, duas das maiores – os Estados Unidos 

e a China – só se juntariam à contenda em 

1917, e a participação da China foi pequena. A 

América Latina também tinha muitos países 

neutros até quase o fim do conflito. Mas as 

colônias, os domínios e os “commonwealths” 

britânicos espalhados pelo mundo aderiram às 

lutas desde o início, tendo alguns deles sofrido 

baixas altamente significativas, considerando-

se suas pequenas populações. Numa guerra em 

que bloqueios eram tão poderosos quanto 

armas, mesmo as nações neutras acabaram 

sentindo algum efeito. O turismo, mais 

importante para os suíços do que para qualquer 

outro povo europeu, foi afetado. (BLAINEY, 

Geoffrey. Uma Breve História do Século XX, 

2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 62).   

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – No final de 1914, praticamente todos os 

países europeus estavam participando da 

guerra.  

II – Holanda e Itália não tiveram nenhuma 

participação na guerra.  

III – Portugal manteve-se metade isento e 

metade aliado da Grã-Bretanha até 1918, 

quando, então, recebeu uma declaração de 

guerra da Espanha.  

(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.  

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Países neutros não sofrem os efeitos da 

guerra.  

II – As colônias britânicas só entraram no 

conflito no final da guerra.  

III – A América Latina manteve-se neutra 

durante todo o conflito.  

(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 03 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – No final de 1914, os três países 

escandinavos estavam enfrentando a Holanda.  

II – A China entrou no conflito apenas no ano 

de 1917.  

III – Bulgária, Grécia e Romênia não tiveram 

qualquer participação no conflito.  

(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 04 

A palavra “enquanto”, utilizada pelo autor do 

texto na linha 9, possui a seguinte classificação 

gramatical:  

(A) preposição.  

(B) pronome.  

(C) substantivo.  

(D) conjunção.  

(E) adjetivo.  

 

QUESTÃO 05 

A palavra “neutralidade”, utilizada pelo autor 

na linha 21 do texto, possui como antônima:  

(A) beligerância.  

(B) isenção.  

(C) justiça.  

(D) indiferença.  

(E) imparcialidade.  

 

 

 

 

QUESTÃO 06 

A palavra “finalmente”, utilizada pelo autor na 

linha 20 do texto, possui a seguinte 

classificação gramatica: 

(A) conjunção.  

(B) pronome  conjuntivo.  

(C) advérbio.  

(D) interjeição.  

(E) adjetivo prepositivo.  

QUESTÃO 07 

No que se refere ao uso da crase, assinale a 

alternativa INCORRETA:  

(A) O automóvel estava à distância de vinte 

metros. 

(B) Eles casaram-se à moda antiga.  

(C) Todos ficaram à ver navios.  

(D) Os estudantes foram à Itália.  

(E) Comemos um bife à milanesa.  

QUESTÃO 08 

São considerados advérbios de dúvida, 

EXCETO:  

(A) tampouco.  

(B) quiçá.  

(C) talvez.  

(D) provavelmente.  

(E) possivelmente.  

QUESTÃO 09 

Das palavras abaixo, todas podem ser 

consideradas sinônimas de “arrazoar”, 

EXCETO:  

(A) argumentar.  

(B) alegar.  

(C) declarar.  

(D) esclarecer.  

(E) esconder.  
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QUESTÃO 10 

Como se sabe as conjunções coordenativas 

podem ser divididas em cinco tipos. Assinale a 

alternativa que NÃO apresenta um desses 

tipos:  

(A) conjunções aditivas.  

(B) conjunções remissivas.  

(C) conjunções adversativas.  

(D) conjunções alternativas.  

(E) conjunções conclusivas.   

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que apresenta o mínimo 

múltiplo comum entre os números 90, 150 e 

20: 

(A) 30.  

(B) 240.  

(C) 600.  

(D) 824. 

(E) 900.  

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que apresenta o número 

que representa o maior divisor comum entre 

12, 32, 64 e 120:  

(A) 2.  

(B) 4.  

(C) 6.  

(D) 8 

(E) 12.  

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado para a seguinte 

equação de primeiro grau:  

-5x + 45 – 89 = -90 + 41 

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 3.  

(D) 4.  

(E) 5.  

QUESTÃO 14 

Uma caixa de biscoito possui 250 g de peso 

líquido e 300 g de peso bruto. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente a razão 

do peso líquido para o peso bruto:  

(A) 2/3. 

(B) 3/4.  

(C) 5/6  

(D) 6/7.  

(E) 7/8.  

QUESTÃO 15 

A idade de Carlos é 30 anos e a idade de 

Cecília é de 45 anos. Qual é a razão entre 

ambas as idades?  

(A) 1/2. 

(B) 1/3.  

(C) 2/3.  

(D) 3/4.  

(E) 4/5.  

QUESTÃO 16 

Um ônibus possui capacidade para 40 

passageiros, mas apenas 85% compraram suas 

passagens antecipadamente. Se nenhum 

passageiro mais comprar passagem, este 

ônibus seguirá viagem com quantas pessoas?  

(A) 30.  

(B) 31.  

(C) 32.  

(D) 33.  

(E) 34.  

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação com 

números reais:  

11 + 56 x 22 

(A) 1.135.  

(B) 1.243.  

(C) 1.253.  

(D) 1.268.  

(E) 1.274.  
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QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte equação de 

primeiro grau:  

19 + 2x – 13 = 10 – 20  

(A) 4.  

(B) 2.  

(C) -2.  

(D) -4.  

(E) -8.  

QUESTÃO 19 

Em uma determinada avaliação escolar, os 

alunos devem responder a um total de 20 

questões. Para cada resposta correta o 

candidato ganha 3 pontos e para cada resposta 

incorreta perde 2 pontos. Considerando que um 

aluno totalizou 35 pontos, qual foi o seu 

número de acertos e de erros durante a prova?  

(A) 12 acertos e 8 erros.  

(B) 15 acertos e 5 erros.  

(C) 13 acertos e 7 erros.  

(D) 14 acertos e 6 erros.  

(E) 16 acertos e 4 erros.  

 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte equação de 

primeiro grau:  

10x – 20 = 40 + 50 

(A) 8.  

(B) 9.  

(C) 10.  

(D) 11.  

(E) 12.  

 

 

 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 21 

No dia 25 de setembro de 2019, foi nomeado o 

novo Procurador-Geral da República, que 

permanecerá no cargo pelo período de 2 (dois) 

anos: Trata-se de:  

(A) Rodrigo Janot.  

(B) Raquel Dodge.  

(C) Dias Toffoli.  

(D) Augusto Aras.  

(E) Gilmar Mendes.  

 

QUESTÃO 22 

No final de setembro de 2019, Nancy Pelosi, 

presidente da Câmara dos Deputados dos 

Estados Unidos anunciou a abertura de um 

processo de impeachment contra Donald 

Trump. Segundo se apurou, o presidente norte-

americano teria pedido a um político 

estrangeiro que investigasse o filho de seu 

suposto concorrente à presidência dos Estados 

Unidos. Assinale a alternativa que apresenta o 

nome correto do país a quem pertence esse 

político estrangeiro:  

(A) Geórgia.  

(B) Letônia.  

(C) Ucrânia.  

(D) Lituânia.  

(E) Estônia.     

 

QUESTÃO 23 

Como se sabe, o Brasil é o primeiro país a 

discursar na sede das Nações Unidas. Na 

ocasião, o presidente brasileiro criticou uma 

importante liderança indígena brasileira, cujo 

nome é:  

(A) Amauri.  

(B) Raoni.  

(C) Amorim.  

(D) Kauê. 

(E) Ubiratan.   
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QUESTÃO 24 

Em meados de setembro de 2019, um dos 

países do Oriente Médio teve duas de suas 

usinas petroleiras atacadas por drones, gerando 

prejuízos consideráveis. Assinale a alternativa 

que apresenta corretamente o nome desse país 

atacado: 

(A) Emirados Árabes Unidos.  

(B) Iêmen.  

(C) Irã.  

(D) Iraque.  

(E) Arábia Saudita.   

 

QUESTÃO 25 

Qual é o nome do primeiro ministro britânico, 

que, em agosto de 2019, tentou suspender o 

parlamento daquele país por quase cinco 

semanas, a fim de que os representantes não 

conseguissem aprovar medidas visando a saída 

do Reino Unido da União Europeia:  

(A) Boris Macron.  

(B) Richard Johnson.  

(C) Boris Johnson.  

(D) Boris Merkel.  

(E) Stewart Reynolds.  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

Como se sabe, no aplicativo Explorer do 

sistema operacional Windows 7, a execução de 

um atalho de teclados tem a finalidade de 

selecionar todos os arquivos armazenados em 

uma determinada pasta. Assinale a alternativa 

que apresenta o nome de tal atalho.  

(A) Ctrl + A.  

(B) Ctrl + C.  

(C) Ctrl + E.  

(D) Ctrl + L. 

(E) Ctrl + P.  

 

 

QUESTÃO 27 

Em se tratando de Word 2010, que nome se dá 

à guia utilizada para iniciar a mala direta? 

(A) Inserir.  

(B) Correspondência.  

(C) Revisão.  

(D) Design.  

(E) Layout.  

QUESTÃO 28 

Que nome se dá à extensão do arquivo padrão 

das pastas de trabalho geradas no MS Excel 

2010?  

(A) .xlsx. 

(B) .doc.  

(C) .pdf.  

(D) .cscc.  

(E) .httm.   

QUESTÃO 29 

Em se tratando de MS Excel 2010, qual é o 

atalho a ser aplicado pelo usuário que deseja 

aplicar ou remover formatação em itálico? 

(A) Ctrl + G.  

(B) Ctrl + I.  

(C) Ctrl + N.  

(D) Ctrl + F.  

(E) Ctrl + C.   

QUESTÃO 30 

Que nome se dá ao modo de apresentação do 

MS Power Point 2010 que permite visualizar 

anotações? 

(A) Modo de Exibição de Anotações.  

(B) Modo de Apresentação de Anotações.  

(C) Modo de Exibição do Apresentador.  

(D) Modo de Visualização de Anotações.  

(E) Modo de Averiguação de Propriedades 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

São considerados princípios da Contabilidade, 

EXCETO:  

(A) continuidade.  

(B) oportunidade.  

(C) entidade.  

(D) prudência.  

(E) fidelidade.  

 

QUESTÃO 32 

Quando o total de ativos (bens e direitos) da 

entidade é menor do que o passível exigível 

(obrigações), temos um:  

(A) passivo quase-perfeito.  

(B) passivo descoberto.  

(C) passivo não circulante.  

(D) passivo amador.  

(E) passivo singular.  

 

QUESTÃO 33 

Como se sabe, considera-se patrimônio o 

conjunto de bens, direitos e obrigações de uma 

entidade. Sobre o tema, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – O ativo e o patrimônio líquido devem ser 

necessariamente maiores ou iguais a zero.  

II – A Situação Líquida é a diferença entre o 

Ativo Total e o Passível Exigível.  

III – Ativo a descoberto ocorre quando o 

passivo exigível é maior que o ativo.  

(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.  

 

 

QUESTÃO 34 

No que se refere aos contratos na Lei n. 

8.666/1993, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – Os contratos decorrentes de dispensa ou de 

inexigibilidade de licitação não precisam 

atender aos termos do ato que os autorizou.  

II – Não é necessária, em todos os contratos, 

cláusula que dispõe sobre rescisão.  

III – Os contratos devem estabelecer com 

clareza e precisão as condições para sua 

execução, expressas em cláusulas que definam 

os direitos, obrigações e responsabilidade das 

partes.  

(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.  

QUESTÃO 35 

No que se refere às espécies de atos 

administrativos, assinale a alternativa correta:  

I - Permissão é ato discricionário de caráter 

precário. 

II – Autorização é um ato vinculado.  

III – Licença é um ato discricionário.  

(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 36 

Que nome se dá ao fenômeno pelo qual os atos 

administrativos se impõem a terceiros, 

independentemente de sua concordância ou 

opinião? 

(A) tipicidade.  

(B) autoexecutoriedade.  

(C) taxatividade.  

(D) cumulatividade.  

(E) imperatividade.  
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QUESTÃO 37 

No que se refere aos contratos públicos, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Os contratos administrativos regulam-se 

pelos preceitos de direito público, não se lhes 

aplicando os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado.  

II – O contrato administrativo, em regra, deve 

ser celebrado com prazo de vigência 

indeterminado.  

III – As cláusulas financeiras dos contratos 

administrativos poderão ser alteradas sem 

prévia concordância do contratado.  

(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. 

QUESTÃO 38 

Levando-se em consideração o artigo 5° do 

Código Tributário Nacional, são considerados 

tributos:  

(A) empréstimos compulsórios, taxas de 

receita e impostos.  

(B) contribuições de melhoria, taxas e 

impostos.  

(C) contribuições sindicais, impostos 

autônomos e receitas específicas.  

(D) contribuições de assistência, taxas e 

impostos fictícios.  

(E) contribuições específicas, impostos 

pretéritos e taxas.  

QUESTÃO 39 

Das alternativas abaixo, assinale aquela que 

apresenta um imposto estadual: 

(A) ICMS. 

(B) IOF.  

(C) IPTU. 

(D) IPI  

(E) ITBI. 

QUESTÃO 40 

São considerados impostos da União, 

EXCETO:  

(A) IR.  

(B) II. 

(C) IPI.  

(D) IOF. 

(E) IPVA. 

 

 


