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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-São princípios do SUS, estabelecidos em Lei Federal:
I-Universalidade de acesso aos serviços de saúde somente na assistência
preventiva.
II-Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
III-Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie.
IV-Participação da comunidade.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, IIII e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.
18-1ml = ___ gotas = ___ microgotas.
Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) 10; 50.
b) 20; 60.
c) 25; 65.
d) 30; 70.

19-Sobre os locais normalmente utilizados para administração IM de
medicamentos, assinale a afirmativa INCORRETA sobre o músculo vasto
lateral:
a) O músculo vasto lateral está localizado na região anterolateral do braço,
longe dos nervos e vasos sanguíneos.
b) É o local de escolha para aplicar injeções IM nos lactentes, pois representa a
maior massa muscular dessa faixa etária.
c) Também é um ótimo local para aplicar injeção nos adultos saudáveis em
ambulatórios. Ele é capaz de acomodar um grande volume de medicamento e
possibilita que haja uma boa absorção do mesmo.
d) Nos pacientes adultos debilitados e nos adultos que não deambulam, devese avaliar cuidadosamente o músculo antes de aplicar a injeção pois seu
volume pode estar significativamente reduzido.
20-A oximetria de pulso é utilizada para:
I-avaliar a saturação de oxigênio no sangue de pacientes submetidos à
sedação.
II-diagnosticar hipoxemia.
III-fazer ajustes no oxigênio suplementar.
IV-avaliar tolerância às atividades.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
21-Sobre o calendário de vacinação do adulto pode-se afirmar que:
a) Adultos que previamente foram infectados por HPV não podem ser
vacinados.
b) A vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto não é recomendada para
aqueles que tiveram a coqueluche.
c) A vacina para herpes zóster não é recomendada para aqueles que já
desenvolveram a doença.
d) A vacina da dengue é recomendada apenas para adultos soropositivos.
22-Um recém-nascido é considerado pós-termo quando ele nasce depois de
quantas semanas?
a) 36 semanas.
b) 38 semanas.
c) 40 semanas.
d) 42 semanas.
23-A epinefrina é um agente ionotrópico __________ e cronotrópico
__________. Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) positivo; positivo.
b) positivo; negativo.
c) negativo; negativo.
d) negativo; positivo.

24-Sobre a escala de coma de Glasgow (ECG), é INCORRETO afirmar que:
I-Tem sido amplamente utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a
duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma
craniencefálico.
II-A avaliação tanto da função como do dano cerebral quanto da evolução do
nível de consciência é feita com base em três indicadores: abertura ocular,
resposta verbal, resposta motora.
III-Deve-se pontuar sempre a melhor resposta apresentada pelo paciente.
Quando a condição impede a avaliação de determinado indicador, esse fator
deve ser registrado como não testável.
IV-A pontuação na ECG varia de 5 a 15, sendo que os escores mais elevados
indicam piores condições do nível de consciência.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
25-Assinale a afirmativa correta sobre tipos de feridas:
a) As úlceras de estase, também chamadas de úlceras arteriais, são lesões
agudas que ocorrem na parte inferior das pernas e dos pés.
b) O pé diabético é uma complicação rara em pacientes portadores de diabetes
melito, que se origina pela presença de hipertensão venosa.
c) Úlcera por pressão é uma área localizada de morte celular que se
desenvolve quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência
óssea e uma superfície dura por um período prolongado.
d) Ferida cirúrgica é a lesão tecidual causada por agente vulnerante que,
atuando sobre qualquer superfície corporal, de localização interna ou externa,
promove uma alteração na fisiologia tissular. Podem variar de simples
escoriações até lesões amplas que podem causar deformidades ou
amputações.

