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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-De acordo a Lei Federal 9394 de 20/12/1996, a classificação em qualquer
série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita,
EXCETO:
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou
fase anterior, na própria escola.
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas.
c) por análise detalhada de currículo de ensino domiciliar (homeschooling)
quando esse for compatível com a matéria aplicada pela escola.
d) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela
escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e
permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação
do respectivo sistema de ensino.
17-De acordo a Lei Federal 9394 de 20/12/1996, notificar ao Conselho Tutelar
do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima
de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, é incumbência:
a) do Ministério Público.
b) do Conselho de Educação.
c) dos estabelecimentos de ensino.
d) dos docentes.
18-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se por
família natural:
a) o pai e a mãe da criança.
b) a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
c) parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.
d) a unidade pais e filhos ou da unidade do casal e parentes próximos com os
quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e
afetividade.

19-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o acesso ao
processo de adoção:
a) Não poderá ser deferido ao adotado sob nenhuma circunstância.
b) Poderá ser deferido ao adotado maior de 18 (dezoito) anos somente com
autorização do adotante.
c) Poderá ser deferido ao adotado maior de 18 (dezoito) anos somente com
autorização do adotante e do Ministério Público.
d) poderá ser deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido,
assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.
20-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a alimentação do
cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas
a) Pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
b) Pela Defensoria.
c) Pelo Ministério Público.
d) Pelo Conselho Tutelar.
21-Sua proposta está baseada no condicionamento operante, onde o
organismo está em processo de “operar” sobre o ambiente. Durante esta
“operatividade”, o organismo se encontra com um determinado tipo de
estímulos, chamado estímulo “reforçador”. Este estímulo especial tem o efeito
de incrementar o operante (ou seja, o comportamento que ocorre
imediatamente depois do reforçador). Isto ´e o condicionamento operante: o
comportamento ´e seguido de uma consequência, e a natureza da
consequência modifica a tendencia do organismo a repetir o comportamento no
futuro.
O texto acima refere-se a:
a) Piaget.
b) Freinet.
c) Skinner.
d) Vygotsky.
22-Sobre Paulo Freire, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Segundo Freire, a “arqueologia da conscientização” remete àquele momento
que Teilhard de Chardain chamou de hominização na evolução do ser humano,
isto é, ao surgimento do ser humano em sua especificidade e diferenciação
com relação aos animais de outras espécies.
b) O assistencialismo é o maior impulso para a educação, a educação
dialógica. Leva em consideração a dimensão radical do sujeito e de seu
protagonismo.
c) Linguagem para Paulo Freire é a expressão do conhecimento produzido pelo
homem em sua relação sujeito (aquele que conhece) versus objeto (aquilo que
é conhecido), servindo como forma de comunicação carregada por relações de
poder, pois as diferenças de linguagem ou idioma têm um fundamento político
e ideológico, mesmo que nem sempre percebamos esse poder.
d) Texto e contexto são conceitos que ocupam lugar privilegiado na obra de
Freire. Para o autor, “o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo,
relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas
relações”.

23-Exilado no Chile, em 1968, Freire elabora a “Pedagogia do Oprimido”, sua
obra mais estudada. O capítulo II contrapõe as educações bancária e
problematizadora (libertadora). Na educação problematizadora:
a) a palavra é “mais som que significação”.
b) desenvolve-se como “memorização mecânica do conteúdo narrado”.
c) nega a concepção “ontológica da vocação de Ser Mais” que é “humanizarse”.
d) promove a “dialogicidade” entre educando e educador mediada pelo mundo.
24-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Paulo Freire classifica a si mesmo como um educador humanista e
direcionou seu trabalho e toda uma obra pedagógica em prol de um mundo
mais humanizado.
b) Paulo Freire insistia que é só na escola que a gente aprende. A escola pode
mudar tudo inclusive a si mesma, sozinha.
c) Para pensar na problemática da disciplina no mundo da educação, Freire
parte de uma constatação: nas escolas e nos processos educativos em geral,
frequentemente confunde-se autoridade com autoritarismo e liberdade com
licenciosidade.
d) A (re) educação do educador constitui um dos eixos fundantes do discurso
político-pedagógico freiriano. Sua preocupação central é com a formação
profissional e com o compromisso sociopolítico desse educador, ser inacabado.
25-São princípios que regem a aprendizagem, segundo Carl Rogers:
a) O ser humano não possui aptidão natural para aprender, sendo assim, o
indivíduo deve ser constantemente estimulado com materiais didáticos que lhe
são apresentados pela escola.
b) Aprendizagem que constitui uma ameaça para alguém é mais facilmente
adquirida e assimilada quando as ameaças externas são maximizadas.
c) Independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando a avaliação
sempre é realizada por terceiros.
d) A verdadeira aprendizagem ocorre em grande parte através da ação.

