Nome do Candidato

Inscrição

Prefeitura Municipal
de Cunha

Caderno
de Prova
Cargo:

Data 29/05/2022

03h00 de duração
40 questões

Motorista
INSTRUÇÕES

-

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.

Gabarito Provisório
1)

6)

11)

16)

21)

26)

31)

36)

2)

7)

12)

17)

22)

27)

32)

37)

3)

8)

13)

18)

23)

28)

33)

38)

4)

9)

14)

19)

24)

29)

34)

39)

5)

10)

15)

20)

25)

30)

35)

40)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
CONCURSO PÚBLICO – 01/2022

Função: Motorista
Português
O fim do mundo
A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido,
ainda; de modo que não me interessava nem o seu começo nem o seu fim. Lembro-me, porém,
vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um
cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam.
Nada disso se entendia comigo: o mundo era delas, o cometa era para elas: nós, crianças,
existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas, uma noite,
levantaram-me da cama, enrolada num lençol, e, estremunhada, levaram-me à janela para me
apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem
vencia a preguiça dos meus olhos pareceu-me, de repente, maravilhoso. Era um pavão branco,
pousado no ar, por cima dos telhados? Era uma noiva, que caminhava pela noite, sozinha, ao
encontro da sua festa? Gostei muito do cometa.
Devia sempre haver um cometa no céu, como há lua, sol, estrelas. Por que as pessoas andavam
tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu, aqueles
que choravam enxugaram os olhos, o mundo não se acabou, talvez eu tenha ficado um pouco
triste - mas que importância tem a tristeza das crianças?
Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não
duvido de que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos, inúmeros, pois em redor de mim
as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido do
mundo peculiar a cada um.
Cecília Meireles
1-Sobre o texto;
I-Cecília Meireles descreve um acontecimento da sua infância, sobre a passagem de um cometa,
que marcou sua vida.
II-O cometa deixou as mulheres de sua família apavoradas.
III-A autora narra que estava muito ansiosa, curiosa para ver a passagem do cometa.
IV-A autora não entendia o terror de seus familiares sobre a passagem do cometa.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I, II, III e IV.
2-Assinale a alternativa incorreta. Cecília ao testemunhar a passagem do cometa:
a) Não se assustou, pelo contrário, ficou maravilhada.
b) Associou o cometa a figura de um pavão branco e a uma noiva.
c) Ficou triste quando o cometa desapareceu.
d) Ficou triste, por ter sido acordada e obrigada a assistir a passagem do cometa, apesar do seu
sono.
3-O antônimo de desgrenhado é:
a) Desalinhado.
b) Descabelado.

c) Esgrouvinhado.
d) Comedido.
4-Assinale a alternativa em que a palavra é escrita com X como “xerox”
a) En___uto.
b) Contra_____eque.
c) Pran____eta.
d) En___ente.
5-A concordância verbal/nominal incorreta está na alternativa:
a) No processo de compra, não estavam anexos os orçamentos.
b) Estamos quite com nossas dívidas.
c) "A viagem do sono nem sempre é a mesma viagem."
d) O descontrole e a raiva humana podem ferir.
6-Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo com a norma culta, as
expressões destacadas nas frases.
I-A escola precisa acompanhar as novas legislações.
II-Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de lavar pratos.
III-Vou contar aos meus filhos que passei no concurso.
a) las … la … lhes
b) elas … a … a eles
c) as … ela … lhes
d) os … ela … a eles
7-O emprego do acento indicativo da crase está correto em:
a) Fomos à Cunha conhecer a pousada.
b) Estive frente à frente com o meu ceramista preferido.
c) Não gosto de ficar próximo à pessoas que fofocam demais!
d) A prova do concurso iniciará às 7hrs.
8-... tira-se toda a casca da laranja antes do preparo de um suco…”, a palavra destacada
estabelece sentido de.
a) Lugar.
b) Intensidade.
c) Modo.
d) Tempo.
9-Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli( )e, vi( )inho, atravé(
), rigide( ).
a) z, z, s, z
b) z, s, z, s
c) s, z, s, s
d) s, s, z, s
10-Preencha os espaços com as palavras grafadas corretamente.
A ........... de uma guerra mundial provoca uma imensa........ no Brasil e o deixa ............ quanto
ao futuro.
a) espectativa, tensão, exitante
b) espectativa, tenção, hesitante
c) expectativa, tensão, hesitante
e) espectativa, tenção, exitante

Matemática
11-Usando 2 copos de suco de maracujá , é possível fazer 4 litros de suco, misturando água. Se
forem usados 8 desses copos, de suco de maracujá, poderão ser feitos:
a) 18 litros de suco.
b) 16 litros de suco.
c) 14 litros de suco.
d) 8 litros de suco.

12-Em tempos de grandes circulações de turistas, em 30 dias, uma pousada no Município Cunha
chega a arrecadar R$45.000,00 reais, pelos seus 25 apartamentos. Nesse caso, por quanto sairia
o valor da diária do apartamento?
a) R$58,00.
b) R$59,00.
c) R$60,00.
d) R$61,00.
13-Maria Paula encomendou 200 cerâmicas para doar a uma igreja. O preço de cada uma
dessas cerâmicas era R$ 12,00. Obteve 20% de desconto. Portanto, o preço total pago foi;
a) R$ 1.780,00.
b) R$ 1.820,00.
c) R$ 1.900,00.
d) R$ 1.920,00.
14-Na barraca de pinhão de araucária, cada pacote custava R$ 3,50. André tinha R$ 14,00.
Quantos pacotes ele pode comprar no máximo?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
15-Fernando trabalha, em uma obra, a mesma quantidade de horas de segunda à sexta, começa
às 8 horas e termina às 16 horas . Já aos sábados ele trabalha menos, começa às 7 horas e vai
até às 12 horas. Quanto tempo ele trabalha a menos nos sábados?
a) Meia hora
b) 2 horas e meia
c) 4 horas
d) 3 horas
16-Um médico cobra R$ 200,00 por uma consulta, sendo que para idosos ele dá um desconto de
25% para pagamento à vista e, se o pagamento for no cartão, ele cobra 5% a mais. Sabendo que
dois idosos se consultaram com o médico, e que um pagou à vista e o outro no cartão, dessa
forma, podemos AFIRMAR que as quantias pagas pelos idosos à vista e no cartão foram
respectivamente de
a) R$170,00 e R$ 205,00
b) R$160,00 e R$ 210,00.
c) R$180,00 e R$ 205,00.
d) R$150,00 e R$ 210,00.

17-Meire é professora e decidiu premiar a turma em que ela ensinava. Para isso, ela comprou 150
ovos de Páscoa, e decidiu que cada aluno ficaria com 8% do total que ela comprou. Pode-se
afirmar que cada aluno receberá
a) 6 bombons.
b) 8 bombons.
c) 12 bombons.
d) 14 bombons.
18-A caminhonete da prefeitura tem 900 quilogramas. Certo dia o encarregado transportou 5
caixas iguais e nesse dia constatou que a caminhonete passou a ter 1400 quilogramas. Então se
pode afirmar que cada caixa tem
a) 70 quilogramas.
b) 80 quilogramas.
c) 100 quilogramas.
d) 180 quilogramas.
19-Um jovem ficou 2/5 de hora na fila para entrar no cinema. Esse tempo corresponde a quantos
minutos?
a) 10
b) 20
c) 24
d) 25
20-A Prefeitura encomendou 80 caixas de detergente ao preço de R$ 15,00 cada caixa.
Percebendo que a encomenda não seria suficiente, resolveu fazer um novo pedido de mais 50
caixas iguais às primeiras. A partir destas informações, é possível afirmar que o valor total do
pedido é:
a) R$145,00
b) R$830,00
c) R$1250,00
d) R$1950,00

Conhecimentos Gerais
21-Fazem parte da economia local de Cunha:
a) Produção de pinhão, cogumelos Shiitake e peixe (trutas).
b) Cafeicultura, produção de maçãs e criação de suínos.
c) Produção de mandioca e soja e criação de galinhas.
d) Produção de laranja, cacau e tabaco.
22-Dentre as festas religiosas de Cunha, a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da
Conceição, é comemorada dia:
a) 05 de maio.
b) 15 agosto.
c) 18 de outubro.
d) 08 de dezembro.
23-O Parque Florestal de Cunha é remanescente:
a) da mata amazônica.
b) do cerrado.
c) da mata atlântica.
d) da caatinga.

24-A primeira incursão oficial a região de Cunha foi a entrada exploradora organizada pelo filho do
então governador do Rio de Janeiro chamado:
a) Facão Cabral.
b) Martim Correia de Sá.
c) Pedro Silva Soares.
d) Martim Cabreira de Souza.
25-Em qual ano foi criada a Estância Climática de Cunha?
a) 1857.
b) 1883.
c) 1912.
d) 1948.
26-A Ucrânia está sendo atacada:
a) Pela França.
b) Pela Rússia.
c) Pela Alemanha.
d) Pelos Estados Unidos.
27-Oito pessoas morreram, cerca de 30 ficaram feridas, existindo desaparecidos, após a explosão
que destruiu parcialmente um hotel de luxo no centro de Havana, em 06 de maio de 2022. O fato
ocorreu em:
a) Cuba.
b) Alemanha.
c) França.
d) Brasil.
28-As Eleições de 2022 terão cargos em disputa:
a) Presidente da República, governador, senador, deputados.
b) Presidente da República, governador, prefeito, deputados.
c) Presidente da República, governador, vereador.
d) Presidente da República, governador, prefeito, vereador.
29-Primeira artista brasileira a ingressar no Top 10 do Spotify, ela iniciou no funk carioca e
alcançou sucesso internacional com a música ‘Envolver’. Nasceu no estado do Rio de Janeiro, em
1993. Além de cantora e compositora, ela é ainda produtora e empresária. Trata-se de:
a) Ludmilla.
b) Pocah.
c) Anitta.
d) Tati Zaqui.
30-A Caoa Chery anunciou que vai suspender a produção na fábrica e vai demitir trabalhadores
em Jacareí. Em nota, a empresa havia informado que os desligamentos são resultado de um
reposicionamento de mercado, com a implantação de modelos híbridos e elétricos. A Caoa Chery
é montadora de:
a) automóveis.
b) eletrodomésticos.
c) máquinas agrícolas.
d) máquinas de construção civil.

Conhecimentos Específicos
31- Sobre direção defensiva, é INCORRETO afirmar que:
a) Também pode ser chamada de direção segura.
b) É a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, porque ajuda a preservar a vida, a
saúde e o meio ambiente.
c) É a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e
prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os
outros usuários da via.
d) A primeira coisa a aprender é que acidente acontece sempre por acaso, por obra do destino ou
por azar.
32-“Pneus murchos têm sua vida útil________, prejudicam a estabilidade, ________ o consumo
de combustível e ________a aderência em piso com água.” Preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
a) diminuída, aumentam, reduzem.
b) diminuída, diminuem, aumentam.
c) aumentada, aumentam, aumentam.
d) aumentada, diminuem, reduzem.
33-Para frear com segurança deve-se:
a) aumentar a velocidade ao atravessar locais com poças de água.
b) frear bruscamente para o veículo reduzir rapidamente de velocidade.
c) manter distância segura e freios em bom estado.
d) ficar bem próximo do carro da frente para aproveitar o vácuo formado por ele.
34-Onde há sinalização proibindo a ultrapassagem:
a) só ultrapasse se a faixa do sentido contrário de fluxo estiver livre.
b) só tome a decisão considerando a potência do seu veículo e a velocidade do veículo que vai à
frente.
c) tome cuidado adicional com a velocidade necessária para a ultrapassagem.
d) não ultrapasse.
35-Antes de colocar o veículo em movimento, deve-se verificar as condições de funcionamento
dos equipamentos de uso obrigatório, como:
I. cintos de segurança, encosto de cabeça, extintor de incêndio;
II. triângulo de segurança, pneu sobressalente, limpador de pára-brisa;
III. sistema de iluminação e buzina;
IV. observar se o combustível é suficiente para chegar ao seu local de destino.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
36-É uma parte da via, mas diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou
estacionamento de veículos em situação de emergência, à circulação de pedestres e de
bicicletas, neste último caso, quando não houver local apropriado. É proibido trafegar com
veículos automotores nesse local, pois isso pode causar acidentes com outros veículos parados
ou atropelamentos de pedestres ou de ciclistas. Trata-se:
a) das calçadas.
b) do acostamento.

c) do passeio público.
d) do cruzamento.
37-Assinale a afirmativa correta sobre noções de primeiros socorros no trânsito:
a) Os acidentes que acontecem nas ruas e estradas que impedem ou dificultam a passagem
normal dos outros veículos devem ser sinalizados forma adequada evitando situações de perigo
como novos acidentes ou atropelamentos.
b) O risco de incêndio em acidentes automobilísticos diminui bastante quando ocorre vazamento
de combustível.
c) Nas colisões com postes é muito comum que cabos elétricos se rompam e, fiquem
energizados, na pista ou mesmo sobre os veículos. Sempre retire esses cabos com um objeto de
metal.
d) Contato com o sangue ou secreções das vítimas nos acidentes não causam risco de
transmissão de doenças infecto-contagiosas.
38-Diante da placa de advertência A-2b, qual a ação adequada do motorista?
a) reduzir a velocidade pois a placa indica curva à esquerda.
b) reduzir a velocidade pois a placa indica curva à direita.
c) manter a velocidade pois a placa indica curva à esquerda.
d) manter a velocidade pois a placa indica curva à direita.

39- O que indica a placa de regulamentação R-17?
a) a via não permite passagem de veículos com largura maior de 2 metros.
b) a via não permite passagem de veículos com comprimento maior de 2 metros.
c) a via tem limitação de peso máximo por eixo de 2 toneladas.
d) a via tem limitação de peso mínimo por eixo de 2 toneladas.

40-Qual atitude adequada do motorista diante da placa de regulamentação R-2?
a) não parar e acessar a via o mais rapidamente possível.
b) reduzir velocidade, mas não ceder a passagem pois a obrigação de ceder a
passagem é do condutor da outra via.
c) parar obrigatoriamente antes de acessar a outra via.
d) reduzir velocidade e ceder passagem.

