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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

 

CONCURSO PÚBLICO – 01/2022 

 
Função: Professor de Educação Física – PEB II 
 
Português 
 

Leia atentamente a canção a seguir, interpretada por Clara Nunes, cantora compositora brasileira, 
para responder às questões de 1 a 3. 
 
 

Canto das Três Raças 
Ninguém ouviu 
Um soluçar de dor 
No canto do Brasil 
 
Um lamento triste 
Sempre ecoou 
Desde que o índio guerreiro 
Foi pro cativeiro 
E de lá cantou 
 
Negro entoou 
Um canto de revolta pelos ares 
No Quilombo dos Palmares 
Onde se refugiou 
 
Fora a luta dos Inconfidentes1 
Pela quebra das correntes 
Nada adiantou 
 
E de guerra em paz 
De paz em guerra 
Todo o povo dessa terra 
Quando pode cantar 
Canta de dor 
 
Ô, ô, ô, ô, ô, ô 
Ô, ô, ô, ô, ô, ô 
 
E ecoa noite e dia 
É ensurdecedor 
Ai, mas que agonia 
O canto do trabalhador 
 
Esse canto que devia 
Ser um canto de alegria 
Soa apenas 
Como um soluçar de dor 
 



 

1 “Inconfidência Mineira foi uma conspiração política organizada por profissionais liberais, militares 
e membros da elite econômico-social da Capitania de Minas Gerais no fim da década de 1780 – 
época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa” (Extraído de Brasil Escola, site: 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-inconfidencia-mineira.htm)  
 

1-Leia atentamente as afirmações a seguir: 
I–As três etnias que constituem o Brasil, segundo a canção, são: a etnia indígena, a negra e a 
branca. 
II–A primeira estrofe pontua a ignorância de algumas pessoas frente ao sofrimento fortemente 
marcado na História brasileira, sofrimento esse descrito pelas demais estrofes da canção.    
III–Segundo a canção, não houve resistência das etnias diante das opressões sofridas.  
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
a) Apenas II. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) Todas. 
 

2-Leia atentamente as afirmações a seguir: 
I–Segundo a canção, o canto de sofrimento das etnias ecoa até os dias de hoje.  
II–O “canto” pode ser interpretado, no sentido figurado, como uma das mais variadas formas de 
resistência frente à opressão. 
III–Não é possível afirmar que, ao final da música, ocorre a união das raças pela condição de 
trabalhador. 
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões): 
a) I e II.  
b) Apenas I. 
c) II e III. 
d) Apenas III. 
 

3-A palavra “trabalhador” é um exemplo de: 
a) Derivação sufixal.  
b) Derivação imprópria.     
c) Composição sufixal.  
d) Composição parassintética.  
 

Leia atentamente a tirinha do garotinho Calvin a seguir para responder às questões 4 e 5 
: 
 



 

4-Leia as afirmações a seguir: 
I–Calvin sentiu-se confortável em obedecer à ordem de sua mãe.  
II–A fala de Calvin no último quadrinho agrada à mãe. 
III–A partir da leitura da tirinha, é possível afirmar que a mãe de Calvin não grita em nenhuma 
circunstância.  
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):  
a) I, II e III. 
b) Apenas III. 
c) I e III. 
d) Apenas II. 
 
5-Sobre o uso dos advérbios onde e aonde, assinale a alternativa correta: 
a) O advérbio onde geralmente está acompanhado por verbos que indicam movimento, como no 
exemplo: “Onde você vai?”. 
b) O advérbio aonde normalmente está acompanhado por verbos que indicam estado ou 
permanência, como no exemplo “Aonde você mora?”. 
c) O advérbio aonde deve ser empregado quando a intenção for transmitir a ideia de lugar para o 
qual se vai, ou seja, quando exprimir ideia de movimento. 
d) O advérbio onde nunca pode ser substituído pelas expressões “no qual”, “na qual” e “em que” 
sem prejuízo de sua significação. 
 
6-Assinale a alternativa cujas palavras devem ser obrigatoriamente acentuadas: 
a) cafe – cipo – ideia – forum. 
b) feiura – juiza – sauva – lampada. 
c) saude – contem – plebeia – jiboia. 
d) petroquimico – America – estudio – agropecuaria. 
 
7-Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Esse chute vai arroxar sua canela! 
b) Paulo, por favor, coloque a cela no cavalo. 
c) Vamos apreçar o passo, por favor. Estamos atrasados!  
d) Cuidado para não pisar na calda do gato! 
 
8-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto de língua: 
a) Sei que você aspira ao cargo de diretor. 
b) Recomendo que vise ao cheque antes de realizar o pagamento. 
c) Meus amigos preferem o brinquedo do que o livro. 
d) Ele perdoou o pai.   
 
9-Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função que a presente nesta 
frase: “Todos querem que você tenha sucesso profissional”. 
a) Ele ficou tão nervoso que mandou desligar o telefone. 
b) Gosto de pessoas que tenham bom humor. 
c) Acho que você não entendeu.  
d) Que notícia maravilhosa!  
 
10-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa: 
a) Não caia na conversa desses charlatãos!    
b) Os alemãos apreciam boas cervejas.   
c) Os corrimões dessas escadas são de madeira nobre.     
d) Eu só sei os refrões dessas músicas. 
 



 

Matemática 
 
11-Sabendo que a soma de três números consecutivos resulta em 57, quais são os números 
desta sequência? 
a) 16, 17 e 18. 
b) 18, 19 e 20. 
c) 21, 22 e 23. 
d) 24, 25 e 26. 
 
12-O carro de Cristina tem autonomia de 12 km com um litro de combustível. Com 23 litros, seu 
veículo poderá percorrer: 
a) 136 km. 
b) 246 km. 
c) 276 km. 
d) 356 km. 
 
13-Marcos e André são funcionários da prefeitura. Marcos consegue atender duas pessoas a 
cada 1 que André atende. Sabendo que André demora 18 minutos para atender cada pessoa e 
que há 30 pessoas para serem atendidas, qual o tempo total de atendimento? 
a) 1 hora.  
b) 1 hora e 30 minutos.  
c) 2 horas.  
d) 3 horas. 
 
14-Na festa de aniversário de Patrícia havia 42 pessoas. Sabendo que 4/7 eram do sexo feminino, 
calcule quantos homens estavam no local. 
a) 18. 
b) 28. 
c) 38. 
d) 48. 
 
15-Uma construtora planejava contratar uma equipe de 10 pessoas para construir 2 casas em 3 
meses porém o cliente solicitou que as 2 casas fossem construídas em 2 meses.  
Calcule quantas pessoas devem compor a equipe para cumprir o novo prazo. 
a) 12. 
b) 15.  
c) 18. 
d) 19. 
 
16-Na divisão de lucros anuais, um total de R$ 5.000,00 foi dividido entre três funcionários da 
seguinte forma: Paulo recebeu R$300,00 a menos que José, que, por sua vez, recebeu R$ 100,00 
a mais que Abreu. A quantia recebida por Paulo foi: 
a) R$ 500,00. 
b)R$ 1.500,00. 
c) R$ 2.500,00. 
d) R$ 3.500,00. 
 
17-De acordo com a maior parte dos cientistas que estudam o passado geológico da Terra, o 
nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Qual a maneira adequada de 
escrever tal número? 
a) 4.000.000.005.  
b) 4.500.000.000.  



 

c) 4.000.500.000. 
d) 4.000.000.500. 
 
18-Na tentativa de subir um muro de 10 metros, uma aranha consegue subir dois metros durante 
o dia, porém, todas as noites, ela desce um metro. Em quanto tempo ela conseguirá chegar ao 
topo?  
a) 5 dias. 
b) 7 dias. 
c) 9 dias. 
d) 10 dias. 
 
19-Um calçado foi vendido por R$ 67,20 após um desconto de 16%. Qual o valor do calçado sem 
o desconto? 
a) R$ 70,00.  
b) R$ 75,00.  
c) R$ 78,00. 
d) R$ 80,00 
 
20-Cada vaso fabricado por Augusto possui um custo de R$ 10,00 cada. Num certo dia, ele 
vendeu 2 peças por R$ 25,00 cada, 4 peças por R$ 22,50 cada e mais 4 peças por R$ 20,00 
cada.  
Qual foi lucro médio de Augusto nesse dia? 
a) R$ 12,00.  
b) R$ 22,00.  
c) R$ 22,20. 
d) R$ 32,00. 
 

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.  
 
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. 

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


 

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. 
 
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 
 
31-Sobre anatomia humana, assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) A coluna vertebral forma o eixo de sustentação do corpo, assegurando flexibilidade necessária 
à movimentação do tronco e manutenção da postura. Além disso, protege a medula espinal e 
assegura uma passagem para os nervos espinais. 
b) O esterno está situado no plano mediano da caixa torácica. Esse osso plano pode ser dividido 
em três partes: manúbrio, corpo do esterno e processo xifóide. 
c) O úmero é o único osso do braço e, tal como um típico osso longo, possui um corpo (diáfise) 
separado por epífises. 
d) A fíbula é o osso mais importante da perna e localiza-se anteromedialmente na região da 
perna. O outro osso da perna é a tíbia, um osso fino e longo localizado lateralmente. 
 
32-“Antes mesmo de iniciar uma sessão de exercícios, a FC (frequência cardíaca) pré-exercício 
se eleva a níveis significativamente mais altos do que os de repouso, o que é conhecido como 
resposta antecipatória ao estímulo. Essa resposta é medida pelo neurotransmissor ________, 
liberado pelo sistema nervoso _______ e pelo hormônio ________, liberado pelas glândulas 
suprarrenais.” Preenche as lacunas corretamente, respectivamente: 
a) noradrenalina, simpático, adrenalina. 
b) atropina, parassimpático, noradrenalina. 
c) estrogênico, simpático, atropina. 
d) progestogênico, parassimpático, glucagon. 
 
33-Julgue as seguintes afirmativas sobre os principais movimentos do corpo humano: 
I. Hiperextensão significa estender o membro além de sua amplitude normal. 
II. Adução é quando o movimento de um osso se dá em direção à linha mediana do corpo ou de 
um membro. 
III. Rotação é o movimento do tronco ou de um osso em torno de seu próprio eixo longitudinal. 
IV. Apontar os dedos dos pés em direção ao teto é a dorsiflexão. 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) todas afirmativas estão corretas. 
 
34-Quais são as unidades temáticas da educação física na BNCC (Base Nacional Curricular 
Comum)? 
a) brinquedos e jogos; atividades rítmicas; atividades expressivas; esportes. 
b) brincadeiras e jogos; esportes; ginásticas; danças; lutas; práticas corporais de aventura.  
c) aptidão motora; jogos; dança; esporte; corporeidade. 
d) brincadeiras e motricidade; ritmos; lutas; ginástica; esportes; atividades lúdicas. 
 
35-De acordo com as regras do vôlei indoor, pode-se afirmar que: 
a) É permitido bloquear o saque adversário.  
b) Um contato de bloqueio conta como um toque da equipe.  
c) O primeiro toque após o bloqueio não pode ser dado pelo mesmo jogador que tocou a bola no 
bloqueio. 
d) Um bloqueio coletivo é executado por dois ou três jogadores próximos entre si, e é efetivo 
quando um deles toca a bola.  
 



 

36-De acordo com as regras de futebol atuais da FIFA, o árbitro assistente de vídeo AAV (VAR) 
pode auxiliar o árbitro apenas no caso de um ‘erro claro, óbvio e manifesto’ ou ‘incidente grave 
não percebido’ em relação a: 
I. Gol/não gol; 
II Pênalti/não pênalti;  
III. Cartão vermelho direto (não segunda Advertência com Cartão Amarelo-CA); 
IV. Erro de identificação (quando o árbitro aplica CA ou cartão vermelho a um jogador errado da 
equipe infratora). 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) todas afirmativas estão corretas. 
 
37-No basquetebol, um ________é o movimento legal em que um jogador que está segurando 
uma bola viva na quadra de jogo, dá um ou mais passos em qualquer direção com o mesmo pé, 
enquanto o outro pé é mantido no mesmo ponto de contato com o piso. Completa corretamente a 
lacuna: 
a) pivô. 
b) crivo.  
c) picado. 
d) rodado. 
 
38-De acordo com as regras oficiais da Confederação Brasileira de Handebol, no manejo da bola 
é permitido, EXCETO: 
a) Lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola usando as mãos (abertas ou fechadas), 
braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos. 
b) Segurar a bola durante, no máximo 3 segundos, também quando ela estiver em contato com o 
solo. 
c) Passar a bola de uma mão para a outra sem perder contato com ela. 
d) Manter a bola em posse sem realizar nenhuma tentativa reconhecível de ataque ou arremesso 
à baliza.  
 
39-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre primeiros socorros em caso de queimadura: 
a) De imediato deve-se interromper o contato da vítima com o agente lesivo (térmico, elétrico, 
químico) e irrigar a área queimada com grande volume de água em temperatura ambiente. 
b) Deve-se remover qualquer tipo de objeto da vítima como por exemplo anéis, pulseiras e 
relógios. 
c) Nas grandes queimaduras, é adequado aquecer a vítima caso necessário, prevenindo a 
hipertermia. 
d) Em queimaduras envolvendo mãos ou pés, deve-se separar os dedos da vítima com pequenos 
rolos de gaze umedecida em soro fisiológico ou água. 
 
40-De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): “Os casos de suspeita ou 
confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança 
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ________ da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais.” Preenche corretamente a lacuna: 
a) ao Conselho Tutelar. 
b) à Polícia Militar. 
c) ao Conselho de Saúde. 
d) ao Ministério Público. 
 


