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Canto de regresso à pátria
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de São Paulo
Osvaldo de Andrade
01-Sobre o poema:
I-O poema de Oswald de Andrade está construindo num sentido oposto ao
romântico Canção do Exílio de Gonçalves Dias, porque ele não está celebrando
a nação, muito pelo contrário, está sim ironizando-a.
II-Minha terra tem Palmares foi a forma que o autor usou para citar a escravidão
do Brasil.
III-Mostra um momento do modernismo, onde ele escreve sobre o seu retorno
para São Paulo e as riquezas dessa terra.
IV-O autor ainda mantém o caráter nacionalista na poesia, mas sob um olhar
crítico. A Rua 15, que abriga as principais agências bancárias do país,
contrapõe-se ao progresso de São Paulo, que implica em mais poluição,
desapropriação da natureza para dar lugar aos arranha-céus e à desigualdade
social.
São corretas:
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

2-Assinale o item que contém erro de ortografia.
a) Na cultura japonesa, fica desprestigiado para sempre quem inflinge as
regras da lealdade.
b) Não conseguindo prever o resultado a que chegariam, sentiu-se frustrado.
c) Desgostos indescritíveis, porventura, seriam rememorados durante a sessão
de terapia.
d) Ao reverso de outros, trazia consigo autoconhecimento e autoafirmação.
3-Preencha corretamente as lacunas:
Aguardamos que ________, senhor prefeito, _______ verificar as condições
por nós apontadas, e que sejam tomadas as medidas necessárias no sentido
de solucionar tais dificuldades:
a) V.Sa. – mandeis
b) V.Exa. – mande
c) V.Exa. – mandeis
d) V.Sa. – mande
4-Indique a opção que apresenta uma concordância verbal indevida.
a) Poderá haver retaliações.
b) Não costuma haver reprovações.
c) Deve existir ali pássaros raros.
d) Existe um erro e um acerto.
5-Assinale o erro de concordância verbal.
a) Perdeu-se todo o lote.
b) Faz-se chaves.
c) Acharam-se os documentos.
d) Necessita-se de ajudantes.

Matemática
6-André e seu filho estão parados em uma calçada e o sol incide sobre eles
projetando suas sombras. O filho de André tem 1,20m de altura e a sua sombra
mede 2m, já a sombra de André mede 3m. A altura de André é:
a) 50 cm a mais que a de seu filho.
b) 60 cm a mais que a de seu filho.
c) 1m a mais que a de seu filho.
d) 20 cm a mais que a de seu filho.
7-Aproveitando a alta dos juros, uma pessoa aplicou R$ 8000,00 reais por 90
dias em um investimento que lhe renderia 2% ao mês no regime de juros
simples. Ao final do prazo, o montante será de:
a) R$ 8480,00
b) R$ 480,00
c) R$ 8160,00
d) R$ 160,00
8-Em uma serralheria, com uma sobra de uma chapa de aço 1,2m x 3,65m
serão retiradas chapas quadradas de 30cm x 30cm. Quantas chapas
quadradas poderão ser retiradas?

a) 53
b) 48
c) 16
d) 30
9-Com toda a variação dos preços das comodities devido a pandemia, Um
determinado produto financeiro rendeu 10% no primeiro mês, desvalorizou 20%
no segundo mês, e rendeu 30% no terceiro mês. O rendimento final dessa
aplicação foi de:
a) 20%
b) 16,8%
c) 14,4%
d) 10%
10-Sabendo que os vértices de um triângulo são A (2; 2) , B (-2; 1) e C (-1 ; 6).
O perímetro desse triângulo é de aproximadamente:
a) 12
b) 14
c) 16
d) 18

Conhecimentos gerais
11-Professor, escritor e historiador, José Luiz Pasin especialista em história,
geografia, literatura e turismo, dedicou sua vida na defesa e divulgação da
cultura regional e do meio ambiente do Vale do Paraíba. Idealizou o IEV
(Instituto de Estudos Valeparaibanos), sediado em Lorena, participou da
criação do Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá. Realizou inúmeros saraus e
lançamentos de livros
a) Na Fazenda Boa Vista, em Roseira.
b) Na Câmara Municipal de Roseira.
c) Na Prefeitura Municipal de Roseira.
d) Na Fazenda São José, em Roseira.
12-No vacinômetro sobre a covid, postado pela Prefeitura de Roseira, consta
que a cidade já aplicou as seguintes vacinas:
a) Butantan, Fiocruz.
b) Fiocruz, Pfizer.
c) Butantan, Fiocruz, Pfizer.
d) Butantan, Fiocruz, Pfizer, Janssen.
13-Foi eleito (a), dia 11 de novembro de 2011, na Academia Brasileira de
Letras, para ocupar o lugar do diplomata Affonso Arinos de Melo Franco (19302020):
a) Lya Luft.
b) Silvio Romero.
c) Fernanda Montenegro.
d) Osório Duque Estrada.

14-Atual ministro da Educação:
a) Milton Ribeiro.
b) Onys Lorenzoni.
c) Aloysio Mercadante.
d) Marcos Pontes.
15-O processo legislativo municipal compreende a elaboração de:
I–Emendas à Lei Orgânica.
II–Leis Ordinárias. Leis Complementares.
III–Decretos Legislativos.
IV–Resoluções.
São corretas as afirmativas:
a) I. III e IV.
b) II e III.
c) II, III e IV.
d) I. II. III e IV.

Conhecimentos específicos
16-O Sistema Único de Saúde é dirigido, no âmbito da União:
a) pela Secretaria Estadual de Saúde.
b) pela Secretaria Federal de Saúde.
c) pelo Ministério da Saúde.
d) pelo Conselho Federal de Saúde.
17-As crianças com desvios fonológicos diferem das crianças normais nos
seguintes aspectos:
a) vozeamento; erros incomuns.
b) segmentos corretos; traços distintivos.
c) processos fonológicos; leis implicacionais.
d) distinções subfonêmicas; evitação.
18-Sobre a estimulação de bebês, é INCORRETO afirmar que:
a) Dos 0 aos 4 meses o bebê apresenta reação de susto, piscar dos olhos e
despertar do sono diante de sons intensos; dos 4 aos 7 meses localiza sons
lateralmente e reconhece a voz da mãe; dos 7 aos 9 meses localiza a fonte
sonora para o lado e para baixo indiretamente. Dos 9 aos 13 meses localiza
sons para o lado e para baixo rapidamente e compreende e responde a
comandos verbais.
b) Atividades de contação de histórias ou leituras podem ser realizadas com
frequência, independente da idade das crianças, pois estar estimulam as
habilidades auditivas, comunicativas, atencionais e de contato visual.
c) A posição/ postura dos pais na hora da brincadeira é muito importante.
Deve-se posicionar de tal modo que mantenham contato visual com o bebe e
que ele possa enxergar o movimento dos lábios dos pais. Nunca posicionar-se
atrás da criança pois ela precisa de modelos adequados para produção da fala.
d) Para a produção dos primeiros sons, existe uma sequencia de dificuldade
distinta. A produção das sílabas “ma”, “ba” e “da” são mais difíceis. Deve-se
começar estimulando outros sons.

19-O Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL):
a) Caracteriza-se por uma dificuldade secundária e momentânea para
desenvolver linguagem.
b) Não gera impacto significativo na comunicação e na aprendizagem por se
tratar de um quadro momentâneo que pode ser facilmente tratado com
intervenções indiretas.
c) Afeta aproximadamente 7% das crianças em idade escolar ficando entre os
quadros mais prevalentes dos transtornos do neurodesenvolvimento.
d) As crianças com TDL não costumam ter o desempenho melhorado com
estímulos de apoio visuoespacial.
20-Em casos de apraxia de fala na infância, entre os componentes essenciais
que devem ser incorporados, qual deles é considerado o principal ponto da
intervenção?
a) motivação.
b) coarticulação.
c) repetição.
d) hierarquia de aquisições.
21-Assinale a afirmativa correta sobre a gagueira:
a) Os avanços científicos já demonstraram que os pais não são os
responsáveis pela gagueira de seus filhos. Por outro lado, determinadas
atitudes podem piorar a gagueira. Deste modo, o ambiente familiar
desempenha um papel importante na recuperação da gagueira.
b) Pessoas com gagueira que apresentam melhora da fluência em situações de
alteração de feedback auditivo (atraso, alteração de frequência ou
mascaramento), comprovam que a gagueira é psicológica.
c) A gagueira está mais presente em sociedades que estimulam a competição
e que cobram melhor desempenho do indivíduo.
d) Se a criança começar a gaguejar, o melhor é fazer de conta que nada está
acontecendo para que ela não tome consciência do problema.
22-São considerados critérios de certeza para o diagnóstico de uma
hipoacusia:
a) via óssea pior que a via aérea; discriminação de 80%.
b) gap aéreo-ósseo maior que 15dB; via óssea normal.
c) gap nunca maior que 40dB; via aérea normal.
d) discriminação de 90%; gap nunca maior que 80dB.
23-A Paralisia Facial (PF) requer tratamento especializado visando ao
reestabelecimento da mímica facial. Julgue as seguintes afirmativas:
I-A aplicação do método mioterápico para abordar o paciente com PF promove
a atividade muscular e sua manutenção, retarda a atrofia muscular e estimula a
fisionomia natural do indivíduo, já que os movimentos realizados estão
baseados na mímica facial.
II-A mioterapia, além de aumentar a circulação sanguínea, maximiza a
oxigenação dos tecidos.
III-Na reabilitação, são aplicadas técnicas para facilitação do movimento,
inibição dos padrões anômalos e coordenação dos movimentos complexos.

IV-A estimulação precoce da mímica facial após a instalação da PF mostra-se
eficiente no reestabelecimento funcional depois da reinervação no nervo facial.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
24-Dentre as manobras de deglutição mais utilizadas para idosos temos a
Manobra de Massak que consiste em:
a) reduzir o resíduo pós-deglutição antes da próxima inspiração.
b) promover maior extensão e duração da elevação laríngea e,
consequentemente, aumentar a amplitude e a duração da abertura
cricofaríngea.
c) aumentar a movimentação da parte posterior da faringe durante a deglutição.
d) proteger a via aérea, maximizando o fechamento das pregas vocais.
25-Disartria observada em pacientes que apresentam o quadro neurológico
denominado paralisia bulbar, com lesões no neurônio motor inferior ou
periférico, podendo afetar os pares cranianos V, VII, IX, X, XII. Na produção da
fala é comum ser observada a hipernasalidade. Suas principais características
são: qualidade vocal soprosa, rouca, crepitante, loudness reduzida, pitch grave,
ataque vocal aspirado ou isocrônico, quebras de sonoridade e redução da
movimentação vertical da laringe por falta de força. Trata-se da:
a) disartria espástica.
b) disartria flácida.
c) disartria hipocinética.
d) disartria hipercinética.

