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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-Personalidade Histriônica, apresenta os seguintes critérios gerais para
diagnóstico:
a) Expressão exagerada das emoções, teatralidade, sugestionabilidade,
afetividade superficial e lábil, busca constante por ser o centro das atenções,
sedução inapropriada em comportamento ou aparência, busca de diversos
parceiros simultâneos, desprezo por diagnósticos e críticas, preocupação
excessiva com a aparência física, insinuações e exposições sexuais.
b) Transtorno da ansiedade caracterizado por obsessões ou compulsões
recorrentes e persistentes. Obsessões são ideias, pensamentos e imagens
intrusivos, que são experimentados como não tendo sentido ou sendo
repulsivos.
c) Marcado distanciamento de relações sociais e preferência para realizar as
demais atividades sozinhas, sentindo pouco ou nenhum prazer na realização
dessas atividades. Assim, é comum que as pessoas com esse transtorno
sejam descritas como distantes e indiferentes.
d) Padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos
relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações
extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. O
tratamento é com psicoterapia e fármacos.
17-Para a teoria Freudiana o ponto de contato entre a energia do corpo e a da
personalidade é:
a) O Id com seus impulsos.
b) O Ego.
c) O Super ego.
d) O Id e o Ego.
18-Sobre as afirmações:
I-Um dos primeiros pontos que Jung discordou de Freud foi quanto a natureza
da libido, Jung não concordava que a libido era basicamente uma energia
sexual, mas sim uma energia de vida ampla e indiferenciada.

II-A psicologia analítica foi fundada por Jung em 1913, ao publicar uma obra
(“Metamorfoses e símbolos da libido”) em que expõe abertamente suas
próprias ideias.
III-De um modo geral, os conteúdos que o ego rejeita tornam-se sombra, os que
aceita, tornam-se persona. Se a sombra é o rosto que ocultamos nas relações
com os outros, a persona é o que revelamos. A sombra possui qualidades pouco
recomendáveis às convenções sociais, já a persona é compatível com estas
convenções.
IV-Para Jung a Personalidade é um produto, é como um depositário do passado
ancestral (Inconsciente Coletivo) O ser humano hoje é concebido e moldado em
sua forma presente pelas experiências acumuladas através de gerações
passadas.
São corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II, III e IV.
19-Em relação ao suicídio, assinale a alternativa CORRETA.
a) Todo paciente deprimido não deve ser questionado sobre pensamentos
suicidas. considerando que tal interrogatório pode implantar a ideia de
autodestruição.
b) Pacientes que escrevem cartas de despedida não têm real intenção de
suicidar.
c) O Suicídio não se agrega em famílias, assim uma história familiar de
suicídio, tentativas de suicídio ou transtornos mentais não estão associados a
maior risco de suicídio em pessoas susceptíveis.
d) Há um componente genético associado ao comportamento suicida.
20-Considere um quadro clínico caracterizado por alteração de percepção de
espaço, cor, sons e tempo; euforia leve, sensação de bem-estar, relaxamento,
riso fácil, aumento de apetite, boca seca, hiperemia conjuntival e hipertensão
supina em jovens. Frequentemente este quadro é compatível com intoxicação
por:
a) Cocaína.
b) Anfetamina.
c) Álcool
d) Maconha.
21-Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno da Personalidade
Antissocial.
a) O padrão do comportamento antissocial é mais comum no sexo feminino do
que no masculino.
b) Não pode ser diagnosticado na infância, necessita de uma evolução durante
a história de vida dessas pessoas.
c) Apesar de outros fatores transgressores, as pessoas com esse transtorno
costumam ser responsáveis, mantendo na maioria das vezes conduta
consistente no trabalho e honrando as obrigações financeiras.
d) Todas as pessoas com transtorno de Personalidade Antissocial fazem uso
de substâncias tóxicas.

22-O tratamento psicoterápico de escolha para o transtorno obsessivo
compulsivo é:
a) Cognitivo-Comportamental. ...
b) Gestalt-terapia.
c) Psicodrama.
d) Psicanálise
23-Em relação ao autismo infantil podemos afirmar, EXCETO:
a) três anormalidades são requeridas para o diagnóstico de autismo:
anormalidades do desenvolvimento social, anormalidades de comunicação, e
restrição de interesses e comportamentos.
b) o desenvolvimento anormal usualmente aparece antes dos 3 anos de idade.
c) os transtornos são condições permanentes que acompanham a pessoa por
todas as etapas da vida.
d) ele é duas vezes mais comum em meninas do que em meninos.
24-Avalie, com base na Lei 8080/90, se as afirmativas a seguir são falsas (F)
ou verdadeiras (V):
( )O paciente tem autonomia e liberdade para tomar as decisões relacionadas
à sua saúde e à sua vida
( )Todos têm direito às ações e serviços necessários para a promoção, a
proteção e a recuperação de sua saúde, incluindo a internação hospitalar,
quando necessária, nos hospitais públicos e/ou conveniados ao SUS
( )Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares
incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários
ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
( )O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
As afirmativas são respectivamente:
a) V, V, V e V.
b) V, F, V e V.
c) F, V, F e V.
d) F, F, V e F.
25-Considerando a Resolução CFP N.º 007/2003 o psicólogo ao elaborar laudo
psicológico deverá:
a) Apresentar os resultados e medidas obtidos por meio da mensuração e
interpretação dos testes psicológicos.
b) Evitar indicações diretas sobre as condutas e encaminhamentos a serem
adotados no caso avaliado.
c) Subsidiar em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico
(entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico,
intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e
científico adotado pelo psicólogo.
d) Elaborar a redação do documento utilizando-se de termos e de linguagem
técnicos e científicos.

