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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
CONCURSO PÚBLICO – 01/2022

Função: Secretário de Escola
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.

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.

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.

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-Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente. Trata-se:
a) dos arquivos públicos.
b) da gestão de documentos.
c) dos arquivos privados.
d) do Conselho Nacional de Arquivos.
32-Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes
Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos:
a) que em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes.
b) que não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo,
aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
c) de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
d) que aguardam aprovação para serem eliminados.
33-Os documentos de valor permanente são:
a) inalienáveis e imprescritíveis.
b) alienáveis e prescritíveis.
c) inalienáveis e prescritíveis.
d) alienáveis e imprescritíveis.
34-Busca de uma realização ótima entre qualidade e custo dos serviços colocados à disposição
do público. Trata-se da:
a) Diligência.
b) Competência.
c) Sucumbência.
d) Eficiência.

35-Considerando os aspectos gerais da redação oficial, julgue as seguintes afirmativas:
I. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele
texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor.
II. É indispensável a releitura de todo o texto redigido. A ocorrência, em textos oficiais, de trechos
obscuros provém principalmente da falta da releitura, o que tornaria possível sua correção.
III. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto
que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras.
IV. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento
ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não
devem ser tratados de outra forma que não a estritamente impessoal.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.

36-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a ata:
a) É o registro sucinto das ocorrências e das decisões de assembleia, reunião, congresso, mesaredonda, convenção, etc.
b) Os fatos ocorridos nessas ocasiões devem ser relatados com a máxima fidelidade.
c) Deve-se deixar espaços em que possam ser inseridas modificações posteriores.
d) Os numerais devem ser escritos sempre por extenso e evitadas as abreviaturas.

37-“__________ é um ato comprovador de situação ou fato conhecido pela Administração, mas
que não consta de qualquer documento em poder da organização. Diz respeito a eventos
passíveis de frequentes modificações. Um servidor público pode, em razão de seu ofício ou de
sua função, fornecê-lo a outrem.” Completa corretamente a lacuna
a) atestado.
b) laudo.
c) parecer.
d) encaminhamento.

38-Julgue as seguintes afirmativas sobre memorando:
I. Memorando é um tipo de correspondência interna e caracteriza-se pela ágil comunicação entre
servidores e unidades de um mesmo órgão.
II. Pode conter qualquer assunto que diga respeito à atividade administrativa, inclusive
comunicações extensas, como exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., sua tramitação
devem pautar-se pela complexidade.
III. O memorando circular apresenta as mesmas características do memorando e diferencia-se
dele apenas por ser endereçado a vários destinatários.
São corretas as afirmativas:
a) I e II
b) I e III.
c) II e III.
d) todas as afirmativas estão corretas.

39-Ofício é:
a) o instrumento utilizado para expressar a opinião fundamentada, técnica, científica ou jurídica,
sobre determinado assunto.
b) o ato da autoridade competente para dispor sobre assuntos de natureza predominantemente
administrativa, especialmente os relativos a pessoal, bem como ao funcionamento dos serviços.
c) um instrumento escrito e formal, utilizado para comunicação entre diferentes órgãos, entre um
órgão e uma pessoa ou entre autoridades, que se caracteriza por obedecer à determinada
fórmula epistolar.
d) o documento destinado a registrar o relato de reuniões, vistorias, audiências, viagens e outros
eventos que não demandem análise documental nem a emissão de opinião técnica.
40-De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a afirmativa
CORRETA:
a) Considera-se criança a pessoa até dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre
dez e dezesseis anos de idade.
b) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
c) Entende-se por família natural a comunidade formada apenas pelo pai e pela mãe
consanguíneos.
d) É proibido qualquer trabalho a menores de dez anos de idade, salvo na condição de aprendiz.

