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    Prefeitura Municipal 
   de Cunha 

Nome do Candidato Inscrição 

Cargo: 

 

Coordenador de Transporte Escolar 

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.  

- Verifique se este caderno contém 40 questões, numeradas de 1 a 40. 

          Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem 

cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco. 

- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial. 

- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado 

somente o gabarito provisório de respostas.  

INSTRUÇÕES 

AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada 
em Recursos Humanos S/C Ltda 
Email: contato@agirh.org 
http://www.agirh.org 

Gabarito Provisório 

Caderno 
de Prova 

Data 29/05/2022 

03h00 de duração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

 

CONCURSO PÚBLICO – 01/2022 

 
Função: Coordenador de Transporte Escolar 
 
Português 
 

Aninha e Suas Pedras 

 
Não te deixes destruir... 
Ajuntando novas pedras 
e construindo novos poemas. 
Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 
Faz de tua vida mesquinha 
um poema. 
E viverás no coração dos jovens 
e na memória das gerações que hão de vir. 
Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 
Toma a tua parte. 
Vem a estas páginas 
e não entraves seu uso 
aos que têm sede. 
 
                                                                 Cora Coralina 
 
 
01-O poema demonstra: 
a) O trabalho doméstico transforma a vida em mesquinha. 
b) A criação literária é pessoal e não deve se  estender a outros. 
c) Ajuntando novas pedras poderá levar o ser a destruição. 
d) Para que Aninha se reconstrua, ela precisa refazer sua vida, recriar, reinventar. 
 
02-Para a autora: 
I-Transformar a vida em um poema fará Aninha eterna para outras pessoas. 
II-A imagem de carregar pedras demonstra  um fardo pesado e  uma vida dura. 
III-Plantar roseiras e fazer doces metaforizam a opção por um caminho de beleza e prazer, com 
muitas cores, cheiros e sabores.  
São corretas: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
03-O eu poético aponta três alternativas para a recriação da vida: Assinale a alternativa incorreta: 
a) Remover pedras. 
b) Plantar roseiras. 
c) Fazer doces.  
d) Auxílio de outras pessoas para  ajudar a remover as pedras. 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/


 

4-Assinale a alternativa correta sobre o uso de mau e mal. 
a) Ela está mal acompanhada. 
b) Não queira o mau dos outros. 
c) Acabei de ter um mal pressentimento. 
d) O menino voltou para a sala passando mau. 
 
5-Assinale o plural de  “...um  gatinho miou  triste em alguma arvore...”   
a) dois gatinhos miam triste.  
b) os gatinhos  miaram triste. 
c) uns gatinhos miaram tristes. 
d) uns gatinhos miavam tristes. 
 
6-O planeta  quase não tinha oxigênio – o que postergou muito o surgimento de animais mais 
complexos.” O verbo “postergar”, nesse trecho, não é sinônimo de:  
a) precipitar. 
b) adiar. 
c) pospor. 
d) protelar. 
 
7-Nas comunicações oficiais a serem mantidas com uma instituição de ensino cujo cargo máximo 
é o de Reitor, deve-se atribuir a ele a seguinte forma de tratamento: 
a) Vossa Reitoria.  
b) Sua Eminência. 
c) Vossa Reverência.  
d) Vossa Magnificência. 
 
8-Leia as orações abaixo: 
I O vereador teve seus direitos políticos ___________ por corrupção. (cassados/caçados) 
II Meu piano precisa de um ___________ urgente, pois está quebrado. (conserto/concerto) 
III Zezinho sempre foi um _______ jogador de futebol. (mal/mau)  
Completa, correta e respectivamente, as lacunas das orações acima o exposto na alternativa: 
a) cassados – conserto – mau 
b) cassados – conserto – mal 
c) caçados – conserto – mal  
d) caçados – concerto – mau  
 
9-Na frase: 
Em Cunha talvez mais que em outros municípios, existem campos de flores.– o advérbio em 
destaque expressa sentido de: 
a) causa. 
b) afirmação.  
c) negação. 
d) dúvida. 
 
10-Na expressão – sinais de alerta de eventuais febres – o antônimo de eventuais é; 
a) imprevistos. 
b) ocasionais.  
c) inexistentes. 
d) frequentes. 

 



 

Matemática 
 
11-Carlos fez uma viagem para o exterior com seu próprio carro. Em uma semana consumiu 50 
galões de gasolina, a um custo total de 152 dólares. Sabendo que na época o dólar valia 1,60 
reais e que a capacidade do galão é de 3,8 L, qual o valor, em reais, de 1 L de gasolina? 
a) 0,90 
b) 1,28 
c) 1,90 
d) 2,30 
 
 
 
12-Durante uma competição, André completou a prova de natação nadando 50 metros em 21,320 
segundos. Qual a posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro de tempo? 
a) unidades de segundos. 
b) décimos de segundos. 
c) centésimos de segundos. 
d) milésimos de segundos. 
 
 
13-Uma torneira vazando encheu em 20 minutos um copo de 200mL. Considerando que o 
vazamento ocorreu durante 30 dias, qual o total desperdiçado, em LITROS, no mínimo? 
a) 4,32 
b) 43,2 
c) 432 
d) 4320 
 
 
14-Maria adquiriu um terreno de um quilômetro quadrado. Dividiu em 400 lotes de mesma área, e 
colocou-os à venda ao preço de R$ 90,00 o metro quadrado. Qual o valor da venda, em reais, 
para cada lote? 
a) 125.000. 
b) 175.000. 
c) 215.000. 
d) 225.000. 
 
 
15-Três motoristas de ônibus prestam serviço para uma empresa. O primeiro viaja a trabalho de 
12 em 12 dias, o segundo de 16 em 16 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Sabendo que todos 
viajaram hoje, calcule daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia. 
a) 140 dias. 
b) 200 dias. 
c) 240 dias. 
d) 340 dias. 
 
 
16-Sabendo que em uma creche existem 30 meninas, 21 crianças loiras, 13 meninos não loiros e 
4 meninas loiras, quantos meninos existem na creche? 
a) 30 
b) 40 
c) 50 
d) 60 



 

17-Em um vestibular, foram oferecidas 504 vagas para seus cursos no de 2021. Em 2022 o 
mesmo vestibular está oferecendo 630 vagas. Qual foi o percentual de aumento do número de 
vagas para o ano de 2022? 
a) 25%. 
b) 30%. 
c) 35%. 
d) 45%. 
 
 
 
18-Camila tem quatro filhos. Luiz, que tem 19 anos; Carlos, que tem 17 anos; Gislene, que tem 11 
anos, e Gabrielle, 5 anos. Qual a média aritmética das idades de seus filhos? 
a) 13 anos. 
b) 10 anos. 
c) 11 anos. 
d) 12 anos. 
 
 
 
19-Em uma fábrica de calçados, o preço y de cada tênis relaciona-se com a quantidade x de tênis 
encomendados, através da fórmula y = -0,4x + 60. Qual será o custo de cada tênis se forem 
encomendados 50 tênis?  
a) R$ 30,00 
b) R$ 40,00 
c) R$ 50,00 
d) R$ 60,00 
 
 
 
20-Para se realizar um frete, é cobrado um valor inicial fixo, mais uma quantia proporcional aos 
quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 km 
paga-se R$ 19,50, então o valor inicial fixo é de: 
a) R$ 4,50. 
b) R$ 5,50. 
c) R$ 6,50. 
d) R$ 7,50. 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 
21-Arthur do Val (União Brasil-SP) decidiu renunciar ao mandato quarta-feira 20/04/22. Ele está 
sendo alvo de um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) depois 
do vazamento de áudios sexistas durante sua visita à Ucrânia. Qual cargo ele ocupava? 
a) deputado estadual. 
b) deputado federal. 
c) vereador. 
d) governador.  
 

https://jovempan.com.br/tag/arthur-do-val
https://jovempan.com.br/tag/alesp
https://jovempan.com.br/tag/ucrania


 

 
22-“A notícia da compra __________ por Elon Musk, o homem mais rico do mundo, gerou 
reações diversas entre usuários e especialistas na última segunda-feira dia 25/04/2022 e levantou 
muitas especulações sobre como será "a era Musk" na rede social.” Completa corretamente a 
lacuna: 
a) do facebook 
b) do instagram 
c) do twitter 
d) do whattsup 
 
 
23-Em março deste ano, uma cena do filme "Como se tornar o pior aluno da escola" passou a ser 
questionada nas redes sociais e levou o Ministério da Justiça a censurar o filme nas plataformas 
de streaming e a reclassificar a obra. O ministério alegou que: 
a) uma cena do filme fazia apologia à pedofilia.  
b) a cena do filme faz apologia ao nazismo.  
c) pela presença de armas com violência; medo/tensão e angústia.  
d) a cena do filme estimula a crianças ao mau comportamento escolar. 
 
 
24-O Escritório nacional de Segurança na Cadeia Alimentar da Hungria (Nébih) anunciou 
25/04/2022 o registro de um novo surto da cepa H5N1 no país. De acordo com o órgão, foram 
sacrificadas 10 mil aves em uma granja próxima à fronteira com a Romênia, o que eleva o número 
total desde o início deste ano para 78 mil. A cepa H5N1 é do: 
a) hantavírus. 
b) vírus da gripe aviária. 
c) vírus de Marburg. 
d) coronavírus aviário. 
 
 
25-Os casos de sarampo relatados em todo o mundo aumentaram 79% nos primeiros dois meses 
de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Os países com os maiores surtos de 
sarampo desde o ano passado incluem Somália, Iêmen, Nigéria, Afeganistão e Etiópia. Qual a 
principal razão apontada para os surtos? 
a) o distanciamento social adotado após a pandemia do covid-19. 
b) ao enfraquecimento do sistema imunológico, especialmente das crianças. 
c) a cobertura insuficiente da vacinação contra o sarampo. 
d) pelo sarampo ser uma doença altamente contagiosa e mortal. 
 
 
26-Cunha está localizada no alto Paraíba, ocupa 1.410 km² de colinas e montanhas, aninhada 
entre as serras: 
a) da Quebra-Cangalha, da Bocaina e do Mar. 
b) da Canastra, da Mantiqueira e Gaúcha. 
c) de Pacaraíma, do Imeri e do Cipó. 
d) Catarinense, da Capivara e dos Órgãos. 
 
27-Quais são os pontos mais altos de Cunha? 
a) Pico do Cristal e Pico dos Marins. 
b) Pico do Sol e Pico do Selado. 
c) Pico da Pedra da Macela e Pico do Cume. 
d) Pico das Almas e Pico Caratuva. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/25/elon-musk-compra-o-twitter-o-que-se-sabe-ate-agora.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/25/elon-musk-compra-o-twitter-o-que-se-sabe-ate-agora.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2022/03/16/ministerio-da-justica-muda-classificacao-indicativa-do-filme-como-se-tornar-o-pior-aluno-da-escola.ghtml


 

28-São limites da cidade de Cunha, EXCETO: 
a) Guaratinguetá e Lorena. 
b) Paraty/RJ e São Sebastião. 
c) Areias, Silveiras e São José do Barreiro.  
d) Lagoinha e São Luíz do Paraitinga. 
 
29-Quais rios compõem a bacia hidrográfica de Cunha? 
a) Rios Tietê e Paraíba.  
b) Rios Juqueri e Paraitinga. 
c) Rios Parateí e Pardo. 
d) Rios Paraitinga e Paraibuna. 
 
30-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre Cunha: 
a) Congada, Moçambique e catira fazem parte do folclore. 
b) Artesanato e cerâmica de arte compõem o turismo. 
c) Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha e Parque Nacional da Bocaina são áreas 
verdes protegidas. 
d) O clima é temperado úmido. 

 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Responda as próximas 4 (quatro) perguntas: 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos especialmente destinados à condução 
coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou 
entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
 
31-Inspeção para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança: 
a) mensal. 
b) trimestral. 
c) semestral. 
d) anual.  
 
32-Equipamento registrador instantâneo: 
a) inalterável de velocidade e tempo. 
b) alterável de velocidade e tempo. 
c) inalterável de quilometragem e calibragem. 
d) alterável de quilometragem e calibragem. 
 
33-Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas: 
a) na extremidade inferior da parte traseira. 
b) na extremidade superior da parte traseira. 
c) na extremidade superior da parte frontal. 
d) na extremidade inferior da parte frontal. 
 
34-Cintos de segurança em número: 
a) maior do que a lotação. 
b) menor do que a lotação. 
c) igual à lotação. 
d) somente para o motorista. 
 



 

35-De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo destinado à condução 
de escolares não pode ter cometido: 
a) mais de uma infração grave nos 12 (doze) últimos meses. 
b) mais de duas infrações graves nos 12 (doze) últimos meses. 
c) mais de uma infração grave e uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses.  
d) mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses. 
 
36-De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor constitui: 
a) Infração- grave; Penalidade- multa (duas vezes); Medida administrativa- retenção do veículo 
até a apresentação de condutor habilitado. 
b) Infração- grave; Penalidade- multa (três vezes); Medida administrativa- retenção do veículo até 
a apresentação de condutor habilitado. 
c) Infração- gravíssima; Penalidade- multa (duas vezes); Medida administrativa- retenção do 
veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
d) Infração- gravíssima; Penalidade- multa (três vezes); Medida administrativa- retenção do 
veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
 
37-Sobre a ultrapassagem, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, se estiver 
circulando pela faixa da esquerda, deverá deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a 
marcha. 
b) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para 
permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. 
c) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 
parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, 
dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. 
d) Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. 
 
38-Julgue as seguintes afirmativas sobre direção defensiva: 
I. Para manter o veículo em condições seguras, deve-se fazer periodicamente a manutenção 
preventiva. Ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. 
II. O sistema de freios desgasta-se com o uso do seu veículo e tem sua eficiência reduzida. Freios 
gastos exigem menores distâncias para frear com segurança e podem causar acidentes. 
III. O volante deve ser segurado com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na posição de 9 
horas e 15 minutos. Assim você enxerga melhor o painel, acessa melhor os comandos do veículo 
e, nos veículos com “air bag”, não impede o seu funcionamento. 
IV. Se o motorista estiver pouco concentrado ou não puder se concentrar totalmente na direção, 
seu tempo normal de reação vai aumentar, transformando os riscos do trânsito em perigos no 
trânsito. Alguns dos fatores que diminuem a sua concentração e retardam os reflexos são: usar 
medicamento que modifica o comportamento; ter participado, recentemente, de discussões; ficar 
muito tempo sem dormir; consumir bebidas alcoólicas. 
São corretas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas as afirmativas estão corretas. 
 



 

39-A poluição do ar nas cidades é hoje uma das mais graves ameaças à nossa qualidade de vida. 
Os principais causadores da poluição do ar são os veículos automotores. Os gases que saem do 
escapamento, contém, dentre outros, o monóxido de carbono que: 
a) não tem cheiro, não tem gosto e é incolor, sendo difícil sua identificação pelas pessoas. Mas é 
extremamente tóxico e causa tonturas, vertigens, alterações no sistema nervoso central e pode 
ser fatal, em altas doses, em ambientes fechados. 
b) provoca coriza, catarro e danos irreversíveis aos pulmões e também pode ser fatal, em doses 
altas. 
c) são responsáveis pelo aumento da incidência de câncer no pulmão, provocam irritação nos 
olhos, no nariz, na pele e no aparelho respiratório. 
d) é composto por partículas sólidas e líquidas, fica suspensa na atmosfera e pode atingir o 
pulmão das pessoas. 
 
40-Julgue as seguintes afirmativas sobre primeiros socorros no trânsito: 
I. Em caso de acidente de trânsito, a sinalização deve ser iniciada para ser visível pelos 
motoristas de outros veículos antes que eles vejam o acidente.  
II. Somente se o cinto de segurança estiver dificultando a respiração da vítima, você deverá soltá-
lo, sem movimentar o seu corpo. 
III. Movimentar uma vítima, retirar capacetes de motociclistas, aplicar torniquetes para estancar 
hemorragias, dar alguma coisa para a vítima tomar são procedimentos que podem agravar a 
situação das vítimas. 
IV. Devemos retirar uma vítima do veículo, antes da chegada do socorro profissional, somente 
quando houver perigo imediato de incêndio ou outros riscos evidentes. 
São corretas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 


