
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída 
caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido 
para correção. 
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 
da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Para o meu coração 
Pablo Neruda 

 
Para meu coração basta teu peito 
para tua liberdade bastam minhas asas. 
Desde minha boca chegará até o céu 
o que estava dormindo sobre tua alma. 
(...) 
Acolhedora como um velho caminho. 
Te povoa ecos e vozes nostálgicas. 
eu despertei e às vezes emigram e fogem 
pássaros que dormiam em tua alma. 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome. 
a) Para. 
b) Meu. 
c) Coração. 
d) Basta. 
 
2. Qual o antônimo de “céu”? 
a) Inferno. 
b) Paraíso. 
c) Alegria. 
d) Gratidão. 
 
3. “Coração” é grafado com Ç, bem como 
a) Ceção. 
b) Demição. 
c) Voçê. 
d) Ação. 
 
4. Assinale a alternativa em que a palavra foi separada 

corretamente por sílaba. 
a) A-co-lhe-do-ra. 
b) Vel-ho. 
c) Ca-min-ho. 
d) Min-has. 
 
5. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

monossílaba. 
a) Teu. 
b) Meu. 
c) Ecos. 
d) Que. 
 

Matemática 
 
6. Considerando a sequência {3, 6, 9, 12, ...}, analise as 

alternativas e assinale a que representa o próximo 
número da sequência. 

a) 13. 
b) 14. 
c) 15. 
d) 16. 
 
7. Um passageiro de transporte coletivo deu ao 

cobrador uma nota de R$ 50,00 para pagar a sua 
passagem, que custava R$ 3,50. No momento de 
devolver o troco para o passageiro, o cobrador 
perguntou se ele tinha uma moeda de R$ 0,50 
(cinquenta centavos) para facilitar no troco. 

Considerando que o passageiro tinha a moeda e deu 
ao cobrador, assinale a alternativa que representa o 
valor do troco que o cobrador deveria devolver ao 
passageiro. 

a) R$ 45,50 
b) R$ 46,00 
c) R$ 46,50 
d) R$ 47,00 
 
8. Com a volta das aulas, um estudante foi até uma 

livraria comprar seus materiais escolares. Após 
concluir a compra o vendedor disse que o valor total 
dos materiais ficaria em R$ 250,00, a vista. O 
estudante considerou que o valor estava um pouco 
acima do seu orçamento, então perguntou ao 
vendedor o quanto ficaria se ele fizesse o pagamento 
após 30 dias, assim poderia organizar melhor seu 
orçamento. Após alguns cálculos o vendedor 
respondeu que o novo valor para pagar em 30 dias 
seria de R$ 275,00. Assinale a alternativa que 
representa o percentual de aumento que o estudante 
terá que pagar, caso resolva fazer a compra para 
pagar em 30 dias. 

a) 5% 
b) 10% 
c) 12% 
d) 15% 
 
9. Um jardineiro foi contratado para realizar um 

trabalho no jardim de uma empresa. No momento de 
combinar o valor o gerente da empresa disse que 
pagaria o valor de R$ 12,50 por hora de trabalho. 
Sabendo que o jardineiro trabalhou um total de 12 
horas para a empresa, assinale a alternativa que 
representa o valor que a empresa pagou ao 
jardineiro no final do trabalho. 

a) R$ 100,00 
b) R$ 120,00 
c) R$ 140,00 
d) R$ 150,00 
 
10. Um atleta se preparava para correr uma grande 

maratona de pedestre que iria acontecer no final do 
ano. Como parte de seu treinamento ele montou um 
cronograma de treino para realizar durante cada 
semana, até chegar o dia da maratona. Conforme o 
cronograma montado pelo atleta ele iria correr um 
total de 60 km semanal, sendo que de segunda-feira 

até quinta-feira ele correria em cada dia 
�

�
 do total de 

60 km, e finalmente, na sexta-feira, correria os outros 
�

�
 do total de 60 km que faltaram, finalizando assim 

seu treino semanal. Analise as alternativas e assinale 
a quantidade de Km que o atleta correria na sexta-
feira. 

a) 20 km. 
b) 22 km. 
c) 24 km. 
d) 26 km. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11.  São símbolos do Município de Cunha Porã 
a)  a Bandeira e o Brasão. 
b)  a Bandeira e o selo.  
c)  a Bandeira e o Brasão e o Hino. 
d)  a Bandeira, o Brasão e o selo. 
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12.  No Jornal Exame, foi publicado uma notícia no dia 

08 de janeiro de 2020, onde diz que o Ministério da 

Educação (MEC) e a Justiça liberaram uma quantia 

em dinheiro para pesquisas em segurança pública. 

Essa iniciativa e investimento, irá beneficiar 

pesquisadores que desenvolvam estudos de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado com vista as 

melhorias das ações em segurança pública. Assinale 

a alternativa que corresponde ao valor dessa quantia.  
a)  Valor de R$7,1 milhões de reais. 
b)  Valor de R$10,1 milhões de reais.  
c)  Valor de R$12,1 milhões de reais. 
d)  Valor de R$15,1 milhões de reais. 
 
13.  Com relação aos símbolos do Estado de Santa 

Catarina, analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta.  
I.  O Hino. 
II. Armas do Estado. 
III.  A Bandeira. 
IV. Flor.  
a)  Apenas I e II estão corretas. 
b)  Apenas II e III estão corretas. 
c)  Apenas II, III e IV estão corretas.  
d)  Apenas I, III e IV estão corretas.  
 
14.  No dia 09 de janeiro de 2020, foi publicado uma 

notícia no site do Ministério da Saúde onde diz que, 

o próprio Ministério começou a distribuir nessa 

mesma data, um total de 1,7 milhão de doses da 

vacina pentavalente para os estados. Após 

recebimento pelo Estado, o produto passa a ser 

encaminhado aos municípios. Essa vacina garante a 

proteção contra 5 doenças. Marque a alternativa 

que corresponde a essas doenças.  
a)  Rubéola, difteria, dengue, caxumba e a bactéria 

Staphylococcus aureus. 
b)  Botulismo, tétano, coqueluche, hepatite B, e a bactéria 

Escherichia coli. 
c)  Hidrocefalia, coqueluche, hepatite, raiva e a bateria 

Clostridium botulinum. 
d)  Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria 

haemophilus influenzae tipo b (responsável por 
infecções no nariz e garganta).  

 
15.  O Jornal O Povo, publicou uma notícia no dia 28 de 

fevereiro de 2020 informando que, cientistas estão 

em busca de um tratamento especifico para o 

coronavírus. De acordo com essa informação, 

marque a alternativa que corresponde a esses 

cientistas.  
a)  Italianos 
b)  Ingleses 
c)  Chineses 
d)  Japoneses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu 

Capítulo III normas gerais de circulação e conduta. 

No que diz respeito a ultrapassagem de veículo, 

assinale a alternativa correta. 
a)  todo condutor deverá, antes de efetuar uma 

ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor 
que venha atrás haja começado uma manobra para 
ultrapassá-lo. 

b)  a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá 
ser feita sempre pela direita. 

c)  todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá afastar-
se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, não 
havendo necessidade de guardar uma distância lateral de 
segurança. 

d)  os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão 
preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as 
normas de circulação. 

 
17. Os sinais de trânsito apresentam informações 

importantes para os usuários das vias visando 

transmitir informações, restrições, proibições e 

prevenções. A respeito da ordem de prevalência da 

sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta. 
a)  as indicações dos sinais têm prevalência sobre as 

indicações de semáforo. 
b)  não existe ordem de prevalência. 
c)  as indicações do semáforo têm prevalência sobre as 

ordens do agente de trânsito. 
d)  as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as 

normas de circulação e outros sinais. 
 
18. O Capítulo XV do CTB trata das infrações de 

trânsito. O motorista que dirigir sob a influência de 

álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 

que determine dependência incorre em infração 
a)  grave. 
b)  gravíssima. 
c)  leve. 
d)  média. 
 
19. O Art. 65 do CTB prescreve a obrigatoriedade do uso 

do cinto de segurança para condutor e passageiros 

em todas as vias do território nacional, ressalvadas 

situações regulamentadas pelo CONTRAN. Em caso 

de inobservância do citado artigo, o condutor 

incorrerá em infração. 
a)  gravíssima. 
b)  média. 
c)  grave. 
d)  leve. 
 
20. No que concerne as penalidades elencadas no Código 

de Transito Brasileiro, a cassação do documento de 

habilitação dar-se-á, exceto: 
a)  quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir 

qualquer veículo. 
b)  quando condenado judicialmente por delito de trânsito. 
c)  quando condenado judicialmente por qualquer crime. 
d)  no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das 

infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 
163, 164, 165, 173, 174 e 175. 
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21. Atente-se ao seguinte dispositivo legal: “Art. 177. 

Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 

acidente de trânsito quando solicitado pela 

autoridade e seus agentes”. 
Quanto à infração prevista no dispositivo legal acima 

transcrito, é correto afirmar que 
a)  consiste em infração média e penalidade de multa; 
b)  consiste em infração gravíssima e medida administrativa 

de recolhimento do documento de habilitação; 
c)  consiste em infração leve e medida administrativa de 

remoção do veículo; 
d)  consiste em infração grave e penalidade de multa; 
 
22. A Resolução nº 601/2016 do CONTRAN, estabelece 

os critérios e padrões para a instalação de 

sonorizador nas vias públicas, disciplinados pelo 

parágrafo único do Art. 94 do Código de Trânsito 

Brasileiro. Sobre o sonorizador é correto afirmar que 
a)  é um dispositivo físico implantado sobre a superfície da 

pista, de modo que provoque trepidação e ruído na 
passagem de veículos, com o objetivo de alertar o 
condutor para uma situação atípica a frente. 

b)  é permitida a implantação de sonorizador em local com 
edificação lindeira, em trecho em curva horizontal e no 
Ponto de Interseção Vertical (PIV). 

c)  deve ser implantado entre 100 a 200 metros antes do 
sinal de advertência correspondente à situação atípica à 
frente. 

d)  a implantação de sonorizador na via pública, em caráter 
temporário ou  definitivo, não depende de autorização 
expressa da autoridade de trânsito com circunscrição 
sobre a via. 

 
23. Observe a imagem da placa de regulamentação 

abaixo e assinale a alternativa que corresponda ao 

seu significado. 
 
 
 
 
 

a)  Proibido mudar de faixa de trânsito. 
b)  Sentido proibido. 
c)  Proibido retornar. 
d)  Siga em frente ou à direita. 
 
24. Observe a imagem da placa de advertência abaixo e 

assinale a alternativa que corresponda ao seu 

significado. 
 
 
 
 
 
 
a) Área escolar. 
b)  Trânsito de pedestres. 
c)  Passagem sinalizada de pedestres. 
d)  Passagem sinalizada de escolares. 
 
25. Os Primeiros Socorros são prestados a pessoa 

imediatamente após um acidente ou doença, visando 

a manutenção da vida ou ainda o não agravamento 

da saúde, sendo que um dos sinais vitais a ser 

observado é a pulsação. Assinale a alternativa abaixo 

que apresente a parte do corpo mais adequada para 

averiguação da pulsação em adultos. 
a)  pescoço. 

b)  axila. 
c)  tórax. 
d)  virilha. 
  
26. Com uma das alternativas abaixo, preencha a lacuna 

da frase: “A Resolução nº 556/2015 do Conselho 

Nacional de Trânsito - CONTRAN, tornou 

__________ o uso o uso do extintor de  incêndio para 

os automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes 

e triciclos de cabine fechada”. 
a)  obrigatório 
b)  facultativo 
c)  suspenso 
d)  interrompido 
 
27. O controle de quilometragem mantém as revisões 

preventivas do veículo em dia. Dentre os problemas 

que podem ser evitados, a partir do controle de 

quilometragem, estão: 
I. desgaste precoce de peças. 
II. contaminação interna de um motor com o 

entupimento do sistema lubrificação. 
III. acidentes por falta de troca dos pneus. 
a)  Todas estão incorretas. 
b)  Somente a alternativa I está correta. 
c)  Todas as alternativas estão corretas. 
d)  Somente a alternativa III está correta. 
 
28. Assinale a alternativa que indica corretamente a cor 

da luz emitida nas lanternas especiais de emergência 
das ambulâncias, conforme estabelecido na 
resolução nº 667 de 18/05/2017 do CONTRAN. 

a)  Vermelho. 
b)  Laranja. 
c)  Branca. 
d)  Azul. 
 
29. Imagine um motorista de ambulância, em transito 

que se depara com um acidente automobilístico em 
via pública, acabado de acontecer e age realizando a 
sinalização adequada do local. Qual alternativa 
contém um procedimento que o motorista não deve 
realizar? 

a)  Sinalizar o local do acidente acionando os alertas dos 
veículos acidentados e daqueles próximos ao local do 
acidente, principalmente à noite, colocando o triângulo 
na posição de maior visibilidade. 

b)  Colocar pessoas sinalizando ao meio da pista de frente 
para o fluxo de veículos e dentre as curvas. 

c)  Espalhar folhas e/ou galhos de árvores no leito da via e 
depois, retirá-los para não causar novo acidente. 

d)  Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. 
 
30. Sabe-se que o emprego correto da sirene em 

deslocamento de veículo de emergência é 
extremamente importante, portanto, assinale a 
alternativa que contenha considerações incorretas 
sobre esse tipo de alarme sonoro. 

a)  Quanto maior a velocidade do veículo de emergência, 
maior o alcance da sirene. 

b)  Em curvas ou cruzamentos a velocidade do veículo de 
emergência deverá ser diminuída, para melhor 
percepção da sirene pelos demais motoristas. 

c)  A sirene emite o som em linha reta, tanto para parte 
dianteira quanto para a traseira do veículo. 

d)  Nos deslocamentos em serviço, não é necessário o uso 
da sirene nos veículos de emergência. 


