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VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO QUE SE INSCREVEU

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Para  fazer  sua  prova,  você  está  recebendo  um 
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60.

2. Cada  uma  das  questões  apresenta  um  enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a.

3. Examine  se  a  prova  está  completa,  a  seqüência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas  que  causem dúvidas.  Qualquer  reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse  tempo,  qualquer  reclamação  será 
desconsiderada. 

4. Após decorridos 90 minutos do início  da prova será 
distribuído  o  Cartão-Resposta,  o  qual  será  o  único 
documento  válido  para  a  correção  da  prova.  Ao 
recebê-lo,  verifique  se  o  seu  nome  e  número  de 
inscrição  estão corretos.  Reclame imediatamente  se 
houver discrepância.

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado  ou  manchado.  Exceto  sua  assinatura  e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao  marcar  seu  cartão-resposta,  pois  não  haverá 
substituição  por  erro  do  candidato.  Marque  sua 
resposta  pintando  completamente  o  espaço 
correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A C D E

6. A leitora  de marcas não registrará  as respostas em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas. 

7. Durante  a  prova,  é  proibido  o  intercâmbio  e  o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos.  A tentativa de fraude,  a  indisciplina e o 
desrespeito  às  autoridades  encarregadas  dos 
trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação 
do candidato(a). 

8. Qualquer  forma  de  comunicação  entre  candidatos 
implicará na eliminação de ambos do certame.

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 
das  provas,  portar:  armas;  aparelhos  eletrônicos  de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc.

10. É vedado o  uso de  telefone  celular  ou de  qualquer 
outro  meio  de  comunicação.  O  candidato  que  for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou,  ainda, aquele candidato 
cujo  aparelho  celular  tocar  será  sumariamente 
eliminado do certame.

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para  solicitar  atendimento  da  fiscalização.  Jamais 
pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais  de  3h45min,  poderá  levar  consigo  a  cópia  do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de  sala  juntamente  com  o  Cartão-Resposta, 
devidamente  assinado.  Não  esqueça,  também,  de 
assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 8h e 
término  às  12h. Entretanto,  o  candidato  só  poderá 
ausentar-se da sala,  após decorridas duas horas do 
início da prova.  

15. Na última folha do caderno de questões, há a folha de 
rascunho  para  redação.  Utilize-a  para  escrever  a 
proposta que escolheu. Quando conclui-la, passe para 
a  folha  definitiva,  que  receberá,  após  90  minutos  o 
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além 
de seu número de inscrição – no campo próprio – e 
sua  produção,  pois  qualquer  registro,  como  oração, 
nomes etc, anula a redação.

16. A divulgação  do  gabarito  preliminar  será  dia  09  de 
novembro de 2009, a partir das 16h.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões 

de 01 a 10.

Romance LIII ou das Palavras Aéreas

(1) Ai, palavras, ai, palavras,

(2) que estranha potência, a vossa!

(3) ai, palavras, ai, palavras,

(4) sois de vento, ides no vento,

(5) no vento que não retorna,

(6) e, em tão rápida existência,

(7) tudo se forma e transforma!

(8) Sois de vento, ides no vento,

(9) e quedais, com sorte nova!

(10) Ai, palavras, ai, palavras,

(11) que estranha potência, a vossa!

(12) todo o sentido da vida

(13) principia à vossa porta;

(14) o mel do amor cristaliza

(15) seu perfume em vossa rosa;

(16) sois o sonho e sois a audácia,

(17) calúnia, fúria, derrota...

(18) A liberdade das almas,

(19) ai! com letras se elabora...

(20) E dos venenos humanos

(21) sois a mais fina retorta:

(22) frágil, frágil como o vidro

(23) e mais que o aço poderosa!

(24) Reis, impérios, povos, tempos,

(25) pelo vosso impulso rodam...

(26) Detrás de grossas paredes,

(27) de leve, quem vos desfolha?

(28) Pareceis de tênue seda,

(29) sem peso de ação nem de hora...

(30) - e estais no bico das penas,

(31) e estais na tinta que as molha,

(32) e estais nas mãos dos juízes,

(33) e sois o ferro que arrocha,

(34) e sois barco para o exílio,

(35) e sois Moçambique e Angola!

(36) Ai, palavras, ai, palavras,

(37) íeis pela estrada afora,

(38) erguendo asas muito incertas,

(39) entre verdade e galhofa,

(40) desejos do tempo inquieto,

(41) promessas que o mundo sopra...

(42) Ai, palavras, ai, palavras,

(43) mirai-vos: que sois, agora?

(44) - Acusações, sentinelas,

(45) bacamarte, algema, escolta;

(46) - o olho ardente da perfídia,

(47) a velar, na noite morta;

(48) - a umidade dos presídios,

(49) - a solidão pavorosa;

(50) - duro ferro de perguntas,

(51) com sangue em cada resposta;

(52) - e a sentença que caminha,

(53) - e a esperança que não volta,

(54) - e o coração que vacila,

(55) - e o castigo que galopa...

(56) Ai, palavras, ai, palavras,

(57) que estranha potência, a vossa!

(58) Perdão podíeis ter sido!

(59) - sois madeira que se corta,

(60) - sois vinte degraus de escada,

(61) - sois um pedaço de corda...

(62) - sois povo pelas janelas,

(63) cortejo, bandeiras, tropa...

(64) Ai, palavras, ai, palavras,

(65) que estranha potência, a vossa!

(66) Éreis um sopro na aragem...

(67) - sois um homem que se enforca!

1. Sobre o poema, assinale (V) para as afirmativas 

VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(     )
A  palavra  é  colocada  como  um  elemento 

exclusivamente positivo.

(     ) A palavra é enfatizada pelo seu poder de destruição.

(     ) A palavra é um elemento de grande poder.

(     ) A palavra é marcada pela contradição.

A única sequência CORRETA é:

a) F – V – V – F.

b) V – F – V – F.

c) F – V – F – V.

d) F – F – V – V.

e) V – V – F – F.
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2. O poeta se utiliza de termos que ora generalizam 

a força da palavra, ora especificam. Associe:

( A ) Generalizador (     ) “Potência” (verso 2).

( B ) Especificador (     ) “Sonho” (verso 16).

(     ) “Fúria” (verso 17).

(     ) “Forma” (verso 07).

(     ) “Transforma” (verso 7).

(     ) “Rodam” (verso 25).

A única sequência CORRETA é:

a) A – B – A – B – A – B.

b) A – B – B – A – A – B.

c) B – B – B – A – A – A.

d) B – A – B – A – B – A.

e) A – A – B – B – B – A.

3. As  expressões  a  seguir  traçam  o  caminho 

percorrido pelo poeta quanto ao tema. Organize-

as,  através da  enumeração,  traçando,  assim,  o 

esquema básico do poema.

(    ) Negação da vida.

(    ) Afirmação da vida.

(    ) Afirmação da morte.

a) 1 – 2 – 3.

b) 2 – 3 – 1.

c) 3 – 1 – 2.

d) 3 – 2 – 1.

e) 2 – 1 – 3.

4. “frágil,  frágil  como  o  vidro/e  mais  que  o  aço 

poderosa!”.  Refletindo  sobre  esses  versos, 

pode-se concluir que:

a) a palavra, às vezes, tem força, às vezes não.

b) a palavra oral é frágil e a escrita, forte.

c) a palavra é frágil no tocante à matéria, mas forte no 

tocante ao conteúdo.

d) a palavra pode ser dotada de conteúdo ou não.

e) a palavra, às vezes, deixa conseqüências; às vezes, 

não.

5. O poema é construído de palavras e expressões 

de valor antitético, o qual só não se faz presente 

em:

a) “sois o sonho e sois a audácia,” (verso 16).

b) “E dos venenos humanos/sois a mais fina retorta:” 

(versos 20 e 21).

c) “Detrás  de  grossas  paredes/de  leve,  quem  vos 

desfolha?” (versos 26 e 27).

d) “- o olho ardente da perfídia, a velar, na noite morta;” 

(versos 46 e 47).

e) “Éreis um sopro de aragem.../ - sois um homem que 

se enforca!” (versos 66 e 67).

6. Cecília  Meireles,  nesse  poema,  através  da 

figurativização,  faz  referência  a  um  herói 

nacional. Qual?

a) Pedro Álvares Cabral.

b) Princesa Isabel.

c) Napoleão Bonaparte.

d) Tiradentes.

e) Antônio Conselheiro.

7. O  poeta  interpela  seu  interlocutor,  como  se 

estivesse  conversando  com  ele,  através  da  2ª 

pessoa do plural.  A seguir,  foram extraídas do 

poema algumas formas verbais, as quais foram 

reescritas na 2ª pessoa do singular, mantendo-se 

o tempo e o modo verbais. Marque a opção em 

que essa mudança não procede, NÃO é possível.

a) “quedais” (verso 09) – quedas.

b) “sois” (verso16) – és.

c) “desfolha” (verso 27) – desfolhas.

d) “mirai-vos” (verso 43) – mira-vos.

e) “éreis” (verso 67) – eras.

8. A  seguir,  foram  listadas  algumas  preposições 

associadas a um valor semântico:

1.  “de” (verso 04) – matéria.

2.  “em” (verso 04) – tempo.

3.  “em” (verso 06) – modo.

4.  “com” (verso 19) – instrumento.

5.  “pelo” (verso 25) – agente.

6.  “de” (verso 26) – matéria.

7.  “de” (verso 28) – matéria.

8.  “em” (verso 30) – lugar.

9.  “para” (verso 34) – finalidade.

10. “pela” (verso 37) – lugar.

Assinale  a  alternativa  que  aponta  os  itens 

CORRETOS quanto  à  associação  preposição  – 

valor semântico.

a) 1 – 4 – 7 – 8 – 10.

b) 1 – 2 – 5 – 9 – 10.

c) 2 – 3 – 5 – 6 – 9. 

d) 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

e) 2 – 4 – 6 – 8 – 10.
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9. Em  qual  dos  versos  seguintes,  a  palavra 

sublinhada NÃO assume valor de pronome?

a) “que estranha potência, a vossa!” (verso 02)

b) “- e estais na tinta que as molha,” (verso 31)

c) “promessas que o mundo sopra...” (verso 41)

d) “mirai-vos: que sois, agora?” (verso 43)

e) “sois um homem que se enforca!” (verso 67)

10. Marque  a  alternativa  em  que  a  conjunção 

estabelece  a  mesma  relação  semântica  que  a 

conjunção em “frágil, frágil como o vidro” (verso 

22).

a) Como fosse  mentiroso,  ninguém  creu  em palavra 

alguma que saía de sua boca naquele momento.

b) Trata-se, como o próprio mensageiro disse, de uma 

tragédia.

c) “Morreremos  rápido  se  não  formos  capazes  de 

antecipar a chegada de um carro, o estouro de uma 

boiada ou a queda de uma pedra.”  (Ana Verônica 

Mautner)

d) “Quem não espera muito, não se desaponta quando 

não recebe muito.” (Recruta Zero)

e) As palavras são potentes qual um furacão.

11. Cecília  Meireles,  em seu poema,  é  obediente à 

gramática normativa,  em especial  no tocante  à 

concordância:  “Reis,  impérios,  povos, 

tempos/pelo vosso impulso rodam...” (versos 24 

e 25);  “Pareceis (vós, palavras) de tênue seda” 

(verso  28).  Observe  os  fragmentos  a  seguir  e 

aponte  o  que  não  apresenta  transgressão  à 

norma culta quanto a concordância:

a) As  palavras  indígenas  haviam  entrado  na  língua, 

naturalmente.  Não  havia  os  colonizadores  de 

desistir.

b) As aves pareciam estarem nervosas, pois o costume 

era arribarem.

c) Pensava que dado a sua juventude e por trajar saia 

azul-marinho  e  blusa  branca-neve,  tomar-na-iam 

como uma colegial.

d) O policial  interveio a tempo de a confusão não se 

instalar.  Havia  pessoas  meio  apreensivas  de  que 

isso não Acontecesse.

e) Conta-se  aos  milhões,  nos  últimos  anos,  os  que 

buscam  refúgio,  mesmo  provisório  e  sem 

perspectiva de vida tranquila, nos países mais ricos.

12. Marque  a  alternativa  que  analisa 

ACERTADAMENTE o(s)  vocábulo(s)  do  texto 

quanto ao aspecto formal.

a) “retorna”, “retorta”, “incertas”, “inquieto” apresentam 

prefixo.

b) “aço” e “pedaço” são cognatos.

c) “principia” e “cristaliza” são formados por processos 

diferentes.

d) “umidade”  sofre  derivação  sufixal  com  um  sufixo 

formador de adjetivo.

e) se acrescentarmos ao vocábulo “incertas” o sufixo –

eza, teremos derivação parassintética.

13. Dos fragmentos a seguir, apenas em um NÃO se 

observa inadequação no uso dos pronomes em 

consonância com a gramática normativa:

a) “Mas  ah,  ela  veio  até  eu,  a  pálida  cidade  dos 

poemas/Eu a vi  assim gelada e hirta,  na neblina!” 

(Vinícius de Moraes)

b) É  a  jovem  princesa  que  os  irmãos  morreram  em 

rebelião contra o tio, o rei Creon, e ela quer enterrá-

los...” (Paulo Francis)

c) Vossa  Excelência,  o  Presidente  Lula,  teria 

conseguido realizar todos os vossos intentos?

d) “D. Janaína/Princesa do mar/Dai mim licença/Pra eu 

também  brincar/No  vosso  reinado.”  (Manuel 

Bandeira)

e) Este  é  o  título  da  mostra  do  Itaú  Cultural:  “Uma 

mostra plural sobre a primeira pessoa do singular.

14. Quanto à sintaxe de regência, segundo a norma, 

o item que NÃO procede é:

a) O locutor prepara um escorregão que nenhuma faixa 

etária, sexo ou atividade escapa. 

b) O vigia sabe onde ocorreu o crime, mas optou por 

nada falar.

c) A causa por que lutamos não compensa os danos 

que estamos sofrendo.

d) É sempre preferível ações a palavras.

e) A  dedicação  de  Williams  a  Vossa  Excelência  é 

inegavelmente fiel.
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15. Assinale  (C)  para  a  CORRETA colocação 

pronominal e (E) para a ERRADA:

(     ) A imensa montanha logo envolveu-se num manto de 

neblina.

(     ) Os amigos jamais dar-lhe-iam  apoio novamente.

(     ) Espero  que  deixem-nos  descansar,  a  viagem  foi 

cansativa.

(     ) Que  nos  sintamos  bem  apesar  do  episódio 

agressivo.

(     ) Agora,  vive-se com mais liberdade, pois os tempo 

são outros.

A única sequência CERTA está no item:

a) C – E – C – E – C.

b) E – E – E – C – C.

c) E – E – C – C – C.

d) C – C – E – E – E.

e) E – C – E – C – E.

16. No  hospital  da  cidade,  foi  feito  um 

recadastramento dos funcionários e descobre-se 

que 70% dos funcionários já haviam completado 

15  anos  de  serviço.  Sabendo  que  no  hospital 

trabalham  200  funcionários,  quantos 

funcionários trabalham a menos de 15 anos? 

a) 50 funcionários.

b) 60 funcionários.

c) 70 funcionários.

d) 120 funcionários. 

e) 130 funcionários.

17. Anderson montou uma pequena empresa na sua 

casa no ramo alimentício.  Em alguns meses já 

apareciam  os  lucros.  Querendo  expandir  sua 

pequena  empresa,  Anderson  foi  procurar  um 

banco para fazer um empréstimo a longo prazo. 

O banco concedeu o empréstimo a juros simples 

por 25 meses. Qual a taxa mensal do empréstimo 

sabendo-se que o montante é igual a 165% do 

capital emprestado? 

a) 1,5% 

b) 2,1% 

c) 2,6% 

d) 3,1% 

e) 3,5% 

18. César viajou para o interior com a família e no 

caminho  comprou  um  mapa  para  uma  melhor 

orientação. A escala utilizada pelo mapa era de 

1:100000. Quando César perguntou a sua esposa 

onde eles  estavam,  ela  respondeu que  haviam 

percorrido  dois  quintos  do  caminho  de  uma 

cidade “A” para uma cidade “B”. Sabendo que 

no mapa a distância entre as duas cidades era de 

8cm, qual a distância, em quilômetros, que falta 

de onde eles  estão até  a  cidade “B”,  sabendo 

que eles partiram da cidade “A”? 

a) 1,5km 

b) 2,8km 

c) 3,2km 

d) 4,8km 

e) 8,0km 

19. Três irmãos receberam uma herança no valor de 

R$ 128.000,00 de seu falecido avô, que era um 

pequeno empresário do ramo de confecções. Em 

testamento  foi  estipulado  que  essa  quantia 

deveria ser repartida de tal forma que os valores 

fossem diretamente proporcionais às idades de 

cada um. Se os três irmãos têm 15, 17 e 18 anos 

de idade, quanto cada um recebeu? 

a) O de 15 anos recebeu R$ 38.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 43.520,00 e o de 18 R$ 46.080,00.

b) O de 15 anos recebeu R$ 35.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 44.520,00 e o de 18 R$ 48.080,00.

c) O de 15 anos recebeu R$ 39.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 44.520,00 e o de 18 R$ 44.080,00.

d) O de 15 anos recebeu R$ 38.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 44.520,00 e o de 18 R$ 45.080,00.

e) O de 15 anos recebeu R$ 34.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 45.520,00 e o de 18 R$ 48.080,00.

20. Na  época  de  chuva,  é  comum  as  pessoas 

adoecerem na cidade de Longelândia. A cidade é 

um  pólo  industrial  e  por  isso  sofre  com  a 

ausência de funcionários em suas fábricas. Em 

um dia, na indústria de calçados “Pé Descalço”, 

faltaram  doze  funcionários  que  estavam 

gripados.  Essa  quantidade  de  funcionários 

representou  15%  do  total  de  pessoas  que 

trabalham  na  indústria.  Quantos  funcionários 

foram trabalhar na indústria nesse dia? 

a) 36 funcionários. 

b) 45 funcionários.

c) 68 funcionários.

d) 80 funcionários.

e) 82 funcionários.
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21. Em  dezembro  de  2008,  uma  turma  de  trinta  e 

duas pessoas se  reuniu para comemorar trinta 

anos  de  conclusão  de  curso  da  Universidade 

Federal  do  Ceará.  Das  afirmações  a  seguir, 

referentes às pessoas reunidas,  a  única opção 

necessariamente verdadeira é: 

a) Pelo menos uma das pessoas tem 1,80m de altura. 

b) Pelo  menos  uma  das  pessoas  nasceu  num  dia 

ímpar. 

c) Pelo menos cinco das pessoas nasceram no mesmo 

mês. 

d) Pelo menos duas das pessoas fazem aniversário no 

mesmo dia do mês. 

e) Pelo  menos  duas  das  pessoas  são  do  sexo 

masculino. 

22. Camila  trabalha  para  a  Companhia  de  Água  e 

Esgoto de seu Estado. Sua atividade é pesquisar 

e  analisar  diversas  águas de  rios.  Em uma de 

suas  análises  num rio  a  amostra  recolhida  foi 

toda  utilizada  para  encher  seis  recipientes  de 

300cm3 cada e quatro recipientes de 1,8dm3 cada. 

Qual foi, em litros, o volume total da amostra? 

a) 1,8 litros.

b) 2,5 litros.

c) 5,6 litros.

d) 7,2 litros.

e) 9,0 litros.

23. Vanessa  é  estudante  de  Nutrição.  Em  uma 

disciplina obteve 7,4 na prova (peso 2),  7,6  na 

pesquisa (peso 3), 9,0 no debate (peso 1) e 5,5 no 

trabalho  de  equipe  (peso  2).  Qual  a  média 

aritmética  ponderada  que  Vanessa  obteve  na 

disciplina? 

a) 6,92 

b) 7,20 

c) 7,37 

d) 7,40 

e) 7,51 

24. Angélica  quer  forrar  o  piso  de  sua  clínica,  de 

formato retangular, com carpete. Sua sala possui 

456cm  de  comprimento  por  367cm  de  largura. 

Ela foi a uma loja, viu vários modelos de carpete 

e  escolheu  um  que  custava  R$  23,50  o  metro 

quadrado. Quanto Angélica irá gastar para forrar 

o piso de seu escritório? 

a) R$ 259,56 

b) R$ 393,28 

c) R$ 426,56 

d) R$ 489,28 

e) R$ 512,45 

25. Dona Ester é cozinheira de um restaurante muito 

famoso.  Sua  especialidade  é  preparar 

panquecas,  omeletes  e  outras  iguarias.  Para 

fazer a omelete especial, dona Ester usa 60g de 

manteiga  e  6  ovos.  Quando  ela  começa  a 

preparar a omelete, não utiliza o ovo inteiro, só 

utiliza dois quintos do ovo.  Sabendo que cada 

ovo tem massa igual a 65g, qual é a massa em 

gramas da omelete pronta? 

a) 216 gramas. 

b) 296 gramas.

c) 356 gramas.

d) 450 gramas.

e) 496 gramas.

Leia os textos relacionados às questões 26, 27, 

28,  29,  30  e  31.  em  seguida,  marque  a  opção 

CORRETA.

26. “O Governo do Estado finaliza negociações com 

um grupo investidor espanhol para a instalação 

de duas usinas Termossolares. Estas usinas não 

emitem  nenhum  gás,  portanto,  não  causam 

danos ao meio ambiente” 
(Diário do Nordeste, 30/09/09) 

Sobre essas usinas é VERDADEIRO afirmar: 

a) A energia obtida dessas usinas é gerada a partir dos 

ventos. 

b) As  usinas  termossolares  funcionarão  a  partir  da 

energia solar. 

c) Para gerar energia, essas usinas utilizam água. 

d) As usinas termossolares funcionarão, através do uso 

de baterias. 

e) Nenhuma das opções acima está correta.
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27. “A descoberta do pré-sal é mais um elemento a 

contribuir com as boas perspectivas do país. O 

desafio  será  tirar  proveito  dessas  riquezas, 

investindo  em  educação,  tecnologia  e 

infraestrutura”.

(Revista Veja, 16/09/09) 

Entende-se por pré-sal:  

a) Camadas de sal encontradas no subsolo brasileiro. 

b) São  reservas  petrolíferas  encontradas  abaixo  de 

uma profunda camada de sal no subsolo marítimo. 

c) São  camadas  de  sal  encontradas  em  subsolo 

estrangeiro. 

d) São  reservas  de  petróleo  encontradas  no  solo 

cearense. 

e) São reservas petrolíferas já exploradas em território 

estrangeiro.

28. “A  ONU  afirmou  ontem  que  ainda  há  4  mil 

pessoas  sob  os  escombros  dos  prédios  que 

desabaram  na  última  quarta-feira  na  ilha 

Indonésia de Sumatra abalada por um violento 

terremoto.” 

(Diário do Nordeste, 04/10/09) 

O que mede a escala Richter é: 

a) O número de locais atingidos pelo terremoto. 

b) A influência geográfica do terremoto. 

c) O grau de intensidade dos terremotos. 

d) A movimentação das placas tectônicas. 

e) Os graus da temperatura no ambiente da catástrofe. 

29. “Os  sintomas  desta  doença  incluem  febre 

repentina  e  acima  de  38°C,  acompanhada  de 

tosse,  diarréia,  dificuldade  respiratória  e  dores 

de cabeça, nas articulações e músculos.” 

(Fonte: Revista Brasil Escola)  

O texto  acima fala sobre  a  gripe A,  conhecida 

como gripe suína, recentemente identificada em 

diversos  países  do  mundo.  Sobre  a  gripe  A, 

marque somente o que é CORRETO afirmar:

a) O  contágio  ocorre  através  do  consumo  de  carne 

suína e derivados.  

b) Os sintomas em nada se assemelham com os da 

gripe comum. 

c) Uma  das  formas  de  reduzir  a  possibilidade  de 

contágio é a adequada higiene das mãos. 

d) Não há registro de óbitos da gripe no Nordeste, pois 

o clima quente não favorece a propagação do vírus. 

e) Os  Postos  de  Saúde  estão  completamente 

equipados para atender essa pandemia.

30. “Ao  falar  em  convenção  do  clima,  a  imprensa 

fala também em desastre ambiental. Efeito estufa 

e gás carbônico em excesso na atmosfera são 

sinônimos de desastre.” 

Sobre causas e consequências da interferência 

humana  na  mudança  do  clima,  é  CORRETO 

afirmar que:

a) As principais causas do aquecimento global não são 

os desmatamentos e queimadas, mas as indústrias 

poluentes. 

b) A aglomeração do gás carbônico na atmosfera não 

produz  o  aumento  da  temperatura  do  planeta, 

apenas ar poluído. 

c) A poluição e o alto consumo de combustíveis fósseis 

são rapidamente filtrados pela atmosfera terrestre.  

d) O trabalho dos seres humanos no planeta é muito 

benéfico  e  provoca  o  desenvolvimento,  cada  vez 

mais rápido, do meio ambiente e recursos naturais. 

e) As mudanças climáticas no passado foram naturais 

e, agora, o efeito é artificial, causado pelo trabalho 

humano  inconsequente  e  sem  planejamento 

sustentável. 

31. À  partir  da  grande  demanda  turística  no 

município de Caucaia, especialmente na praia do 

Cumbuco,  observam-se  impactos  ambientais, 

segundo  estudo  apresentado  no  Relatório  de 

Impacto Ambiental (RIMA). 

Aponte os impactos observados nesse relatório: 
I. Construção de empreendimentos, comprometendo a 

natureza e seus recursos.
II. Aumento de produção de lixo que podem contaminar 

os recursos hídricos.
III. Passeios de jangada com turistas, afetando a vida 

marinha.
IV. Trilha ecológica nas áreas de dunas e falésias.
V. A realização de obras de saneamento no litoral.

a) III e IV estão corretos. 

b) II e V estão corretos. 

c) I e IV estão corretos. 

d) III e V estão corretos. 

e) I e II estão corretos. 
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32. Presenciamos,  diariamente,  e  acompanhamos 

pela  televisão  e  pelos  jornais  a  exploração  do 

trabalho  infantil,  prática  comum  no  Nordeste, 

especialmente nos municípios vizinhos a nossa 

capital. 

De  acordo  com  essa  afirmativa,  a  única 

afirmação CORRETA é: 

a) O maior percentual de crianças trabalhadoras ocorre 

no Nordeste, devido às secas. 

b) O trabalho infantil não é crime previsto em lei. 

c) A  miséria  contribui  para  que  as  famílias  neguem 

uma formação escolar a seus filhos e os apoiem em 

subempregos,  como:  flanelinhas,  vendedores  em 

sinais, catadores, etc. 

d) O trabalho infantil é uma alternativa promissora para 

as famílias que possuem baixa renda. 

e) As famílias de baixa renda não conseguem investir 

na educação escolar de seus filhos. 

33. Sobre  a  questão  política  que  ocorre  em 

Honduras, desde 28 de junho de 2009, analise as 

seguintes afirmativas: 
I. Resultou  de  um  golpe  de  estado  que  destituiu  o 

Presidente Manuel Zelaya. 
II. Não chegou a alterar a ordem pública, e o cotidiano 

da sociedade Hondurenha está harmonizado.
III. O  Governo  interino é  exercido  pelo  presidente  da 

Câmara, Roberto Micheletti. 
IV. O Presidente deposto e seus principais assessores 

estão  abrigados  na  Embaixada  do  Brasil  em 

Tegucigalpa, capital de Honduras.

Estão CORRETAS as afirmações: 

a) Somente a I e IV. 

b) Somente a I, II e IV. 

c) Somente a II, III e IV. 

d) Somente a I, III e IV. 

e) Somente a III e a IV.

34. O  organismo  internacional  que  deve,  em 

primeiro momento, buscar uma solução política 

para a crise em Honduras é: 

a) A Organização das Nações Unidas (ONU). 

b) A Organização dos Estados Americanos (OEA). 

c) O Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

d) A Organização do Atlântico Norte (OTAN). 

e) A  Associação  de  Livre  Comércio  das  Américas 

(ALCA). 

35. Com  a  Revolução  Industrial,  observou-se  um 

grande  impacto  destruidor  no  meio  ambiente. 

Qual  dos  elementos  abaixo  causou  esse 

impacto? 

a) O aumento de área urbana no entorno das fábricas. 

b) O uso exclusivo de recursos naturais não renováveis 

nas fábricas.  

c) A degradação ambiental provocada pelo despejo de 

toxinas industriais em rios, lagos e no solo. 

d) Construção  de  cidades  planejadas  com  matéria 

prima florestal. 

e) O uso exclusivo de recursos naturais renováveis. 

36. Marque a opção que aponta, em Fortaleza, uma 

área  que  foi  planejada,  considerando  a 

preservação ambiental:  

a) Estádio Castelão.

b) Parque Adhail Barreto. 

c) Praia de Iracema.

d) Calçadão da Beira-Mar.

e) Praia do Futuro.

37. Das práticas humanas citadas a seguir, marque a 

atividade que não agride o meio ambiente: 

a) Desmatamento periódico.

b) Coleta seletiva doméstica. 

c) Queimadas planejadas. 

d) Monitoramento de esgotos em rios e lagos. 

e) Planejamento viável para a poluição das águas.

38. Assinale  a  opção  abaixo  que  apresenta  um 

exemplo  de  educação  ambiental  na  cidade  de 

Caucaia: 

a) Substituição de favelas por conjuntos habitacionais. 

b) Ampliação  do  número  de  áreas  de  preservação 

ambiental. 

c) Cultivo de alimentos com o uso de agrotóxicos. 

d) Diminuição do mangue do Lagamar do Cauípe. 

e) Surgimento  de  novas  áreas  de  construção  de 

residências próximo a dunas e mangues. 

39. Com relação aos deveres e atitudes no serviço 

público, assinale o que é ERRADO afirmar: 

a) Desempenhar as atribuições do cargo, comunicando 

aos superiores qualquer  ato  contrário  ao interesse 

público. 

b) Manter  limpo  o  local  de  trabalho,  exercendo  com 

rapidez e perfeição as suas atribuições. 

c) Ser  leal  e  justo,  demonstrando  integridade  de 

caráter.  

d) Ter respeito à hierarquia. 

e) Ausentar-se do trabalho  sem justificativa,  sabendo 

que  não  causa  prejuízo  ao  trabalho  porque  há 

muitos servidores. 
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40. O termo “Desenvolvimento Sustentável” é muito 

usado por ecologistas,  ONG's e defensores do 

meio ambiente.  Foi utilizado, pela primeira vez, 

em 1983, por ocasião da formação da Comissão 

Mundial  Sobre  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento, criada pela ONU.

Sobre  “Desenvolvimento  Sustentável” é 

INCORRETO afirmar que: 

a) É toda ação que atende às necessidades atuais sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações. 

b) É  a  atitude  de  usar  os  recursos  naturais  com 

respeito ao homem e ao meio ambiente. 

c) É o modo de utilizar os bens naturais, favorecendo a 

dignidade humana e o crescimento econômico.  

d) É  a  ação  que  não  esgota  os  recursos  naturais, 

conciliando  crescimento  econômico  e  preservação 

da natureza. 

e) É reconhecer que os recurso naturais são finitos e o 

uso  destes  deve  ser  planejado  com  critérios 

ecológicos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. A fonoaudiologia começou a se inserir, de forma 

mais atuante, na área da saúde, após a Segunda 

Guerra Mundial. Até então, o fonoaudiólogo era 

considerado  um  profissional  da  área  da 

educação,  que  trabalhava  nas  escolas  para 

corrigir  as  inabilidades  lingüísticas  dos 

escolares.  Atualmente,  a  fonoaudiologia  é  uma 

profissão  regulamentada  que  vem  expandindo 

suas áreas de atuação para além do atendimento 

clínico especializado. 

Com  relação  a  esse  tema,  analise  os  itens 

subseqüentes.

I.

A  fonoaudiologia  foi  sempre  considerada  uma 

ciência,  e  a  implantação  dos  primeiros  cursos 

acadêmicos no Brasil ocorreu na década de 50 do 

século passado.

II.

A regulamentação da profissão ocorreu na década 

de 80 do século passado e, desde então, houve um 

movimento  crescente  de  inserção  dos 

fonoaudiólogos, nos serviços públicos, de saúde.

III.

A  incorporação  gradual  do  fonoaudiólogo,  nos 

serviços  públicos,  tem  provocado  mudanças  na 

forma de atuação desse profissional.

Assinale a única opção CORRETA:

a) Apenas o item I está correto.

b) Apenas o item II está correto.

c) Apenas os itens I e III estão corretos.

d) Apenas os itens II e III estão corretos.

e) Todos os itens estão corretos.

42. Durante  uma  visita  a  uma  escola  pública  de 

educação infantil, a fonoaudióloga observou que 

uma criança de 02 anos e 08 meses gaguejava 

muito, o que causou preocupação da professora. 

Esta  não  sabia  como  lidar  com  a  situação. 

Acerca  do  problema  apresentado,  assinale  a 

única opção CORRETA. 

a) Considerando-se  que,  quanto  mais  precoce  for  o 

atendimento terapêutico maior a chance de sucesso, 

é recomendável  que essa criança inicie terapia  de 

fala o mais rápido possível.

b) A  gagueira  nessa  idade  é  considerada  uma 

disfluência  natural  de  fala  ou  gagueira  fisiológica, 

não  havendo  necessidade  de  qualquer  orientação 

por parte do fonoaudiólogo.

c) Orientar  os familiares a não interromper  a  fala da 

criança,  mas sim,  prestar  atenção ao conteúdo da 

fala, suavizando sua própria fala como modelo para 

criança.

d) Em  razão  da  faixa  etária  dessa  criança,  é 

desnecessário  orientar  os  educadores  e  os 

familiares a como lidar com essa situação.

e) Pedir à criança que fale devagar e respire antes de 

falar  são  consideradas  atitudes  benéficas  nesses 

casos.

43. Em relação às ações de Fonoaudiologia no NASF 

é INCORRETO afirmar que: 
a) Elaborar  estratégias  de  comunicação  para 

divulgação e sensibilização das atividades do NASF 

por  meio  de  cartazes,  jornais,  informativos,  faixas, 

folderes e outros veículos de informação. 

b) Realizar  terapia  como prioridade,  devido à grande 

demanda na fila de espera do SUS.

c) Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de 

Saúde,  o  desenvolvimento e a implementação das 

ações e a medida de seu impacto sobre a situação 

de  saúde,  por  meio  de  indicadores  previamente 

estabelecidos.

d) Desenvolver  coletivamente,  com  vistas  à 

intersetorialidade,  ações  que  se  integrem a  outras 

políticas  sociais  como:  educação,  esporte,  cultura, 

trabalho, lazer, entre outras.

e) Identificar,  em  conjunto  com  as  ESF  e  a 

comunidade,  o  público  prioritário  a  cada uma  das 

ações. 
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44. As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  os 

serviços  privados  contratados  ou  conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde – SUS – 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I. O  princípio  da  Integralidade é  pautado  na 

articulação contínua das ações e dos serviços de 

saúde, individuais e coletivos.

II. O princípio da  Universalidade garante o acesso 

aos serviços de saúde em 

todos  os  níveis  de  atenção,  destinados  à 

população que não tem condições de assistência 

privada.

III

.

Durante  uma visita  a  uma  família,  foi  realizado 

encaminhamento  para  atendimento  de 

Fonoaudiologia  no  posto  de  saúde  e  solicitada 

uma  visita  do  médico  de  família  ao  domicílio, 

conseguidos na mesma semana, com as devidas 

orientações.  Podemos  dizer  que  o  princípio  da 

Equidade foi alcançado.

IV

.

Em  uma  unidade  básica  de  saúde,  havia  um 

grupo  de  gestantes  assistindo  palestra  sobre 

desenvolvimento  infantil.  Nesse  momento  foi 

posto  em  prática  o  princípio  da  Participação 

Popular.

V. A regionalização e a hierarquização da rede de 

serviços  de  saúde  possibilitaram  que  a 

assistência  à  saúde fosse responsabilidade dos 

municípios,  confirmando  o  princípio  da 

Descentralização.

Assinale a única opção CORRETA.

a) Apenas o item II está correto.

b) Apenas o item III está correto.

c) Apenas os itens I e III estão corretos.

d) Apenas os itens I e V estão corretos.

e) Todos os itens estão corretos.

45. Marque  a  alternativa  correta  de  acordo  com  o 

caso clínico que segue. 

G.B.S,  72  anos,  hospitalizado  há  três  dias  em 

decorrência  de  um  AVE.  É  hipertenso  e 

cardiopata.  Apresentou  comprometimento  na 

fase  preparatória  e  engasgos  freqüentes. 

Durante  o  exame  da  nasoendoscopia, 

apresentou estase do alimento em valécula para 

o  líquido  engrossado  e  pastoso,  bem  como 

diminuição da sensibilidade laríngea. 

I. Há prejuízo na formação do bolo alimentar com 

projeção  anterior  da  língua  durante  o 

amassamento do alimento.

II. Ocorre a estase faríngea por haver a penetração 

do alimento na laringe.

III. Pode haver escape posterior do alimento.

IV. A aspiração se dá devido à diminuição do jogo 

pressórico e da sensibilidade laríngea.

V. Dificuldade  na  fase  preparatória  oral  havendo 

acúmulo  do  alimento  em  valécula  e  recessos 

piriformes.

Assinale  a  única  alternativa  que  contém  a 

resposta CORRETA

a) Apenas o item II e III estão corretos.

b) Apenas o item I, III, IV e V estão corretos.

c) Os itens I, III e V estão corretos.

d) Os itens I, IV e V estão corretos.

e) Todos os itens estão corretos.

46. Paciente acometido de disfonia organofuncional 

tem  como  resultado  laringoscópico  nódulos 

vocais bilaterais. Apresenta quadro de rouquidão 

associado  à  constrição  vocal.  Assinale  a 

alternativa  que  contempla  as  técnicas  que 

colaboram para a redução do quadro descrito:

a) Empuxo,  sons  plosivos,  deglutição  incompleta 

sonorizada.

b) Constrição  labial,  técnica  mastigatória,  sons  de 

apoio plosivos.

c) Bocejo-suspiro,  constrição  labial,  técnica 

mastigatória.

d) Bocejo-suspiro,  empuxo,  deglutição  incompleta 

sonorizada.

e) Glissando para os graves,  sons de apoio plosivos, 

tosse.

47. Sobre o diagnóstico das disfonias, baseado em 

agrupamentos etiológicos, assinale o único item 

CORRETO:

a) As  disfonias  funcionais  decorrem  de  lesões  de 

massa e de alterações psicogênicas.

b) As  disfonias  funcionais  têm  base 

predominantemente comportamental.

c) As  disfonias  orgânicas  ocorrem  devido  ao  uso 

excessivo da voz.

d) As disfonias organofuncionais e orgânicas ocorrem 

independentemente do uso da voz.

e) As  disfonias  organofuncionais  antecedem  as 

disfonias funcionais.
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48. Baseado  no  caso  apresentado,  assinale  a 

alternativa que contém a análise CORRETA

C.,  31  anos,  gênero  masculino,  professor 

universitário,  relatou  ter  “voz  rouca,  arranhada  e 

cansada”.  Há cinco dias,  C.  foi  encaminhado pelo 

otorrinolaringologista  para  realizar  reabilitação 

vocal, devido à presença de constrição mediana das 

paredes  laterais  do  vestíbulo  da  laringe,  com  o 

deslocamento das pregas vestibulares para a linha 

média.  C. queixou-se de tensão na região cervical, 

cansaço  para  falar,  respiração  curta  e  aperto  na 

garganta.  Tem  carga  horária  maior  que  40h. 

Apresenta sinais de refluxo gastresofágico:

a) Trata-se de um quadro de disfonia organofuncional. 

Poderão estar presentes os seguintes sintomas: voz 

rouca de grau leve, pitch agudo, registro elevado e 

ataque vocal soproso.

b) Trata-se de um quadro de disfonia organofuncional. 

Poderão estar presentes os seguintes sintomas: voz 

rouca de grau severo, loudness forte, ataque vocal 

soproso e tempos máximos de fonação elevados.

c) Trata-se  de  um  quadro  de  disfonia  orgânica. 

Poderão estar presentes os seguintes sintomas: voz 

áspera, pitch muito grave com relação s/z de 1,5.

d) Trata-se  de  um  quadro  de  disfonia  funcional. 

Poderão estar presentes os seguintes sintomas: voz 

rouca  de  grau  severo,  pitch  muito  grave,  registro 

basal e gama tonal monótona.

e) Trata-se  de  um  quadro  de  disfonia  funcional. 

Poderão estar presentes os seguintes sintomas: voz 

soprosa de grau severo, loudness fraca e gama tona 

excessiva.

49. Sobre  as  técnicas  empregadas  para  a 

reabilitação  vocal,  assinale  a  alternativa 

INCORRETA:

a) O  uso  de  escalas  musicais  contribui  para  o 

alongamento  e  encurtamento  das  pregas  vocais, 

aumentando a tessitura vocal da voz falada.

b) Mobilizar e relaxar a mucosa, favorecer a coaptação 

glótica e elevar o véu são objetivos do som basal.

c) A  técnica  de  sopro  associado  ao  som  agudo 

favorece  a  coaptação  glótica  sem  o  envolvimento 

das estruturas supraglóticas.

d) Lesões orgânicas da laringe  se beneficiam com a 

técnica do mascaramento auditivo.

e) A técnica de empuxo colabora para o deslocamento 

vertical  da  laringe,  assim  como  aproxima  suas 

estruturas.

50. Transgredir  preceito  do  Código  de  Ética  da 

Fonoaudiologia  constitui  uma  infração 

disciplinar.  Qual  dos  itens  NÃO constitui  uma 

pena  disciplinar  aplicada  pelos  Conselhos  de 

Fonoaudiologia:
a) Reclusão. 

b) Advertência.

c) Multa.

d) Cancelamento do registro profissional.

e) Repreensão.

51. De acordo com o protocolo de triagem auditiva 

neonatal  –  TAN  –  sugerido  pela  JCIH  2000,  é 

CORRETO afirmar que:

a) É realizada somente nos neonatos com indicadores 

de risco para perda auditiva.

b) É uma medida de prevenção terciária.

c) Os  métodos  comportamentais  são  os  mais 

utilizados.

d) A perda auditiva deve ser identificada até o 3º mês 

de vida, e a intervenção iniciada no 6º mês.  

e) O  neonato  com  indicadores  de  risco  para  perda 

auditiva  que  passa  na  triagem  deve  ser 

acompanhado até o 3º ano de vida.
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52. C.G.S, 10 anos, sexo masculino compareceu ao 

posto  de  saúde  com  queixa  principal  de  não 

ouvir  bem  do  lado  direito.  Segundo  a  mãe,  a 

criança  apresenta  uma  perfuração  timpânica  à 

direita,  constatada  pelo  otorrinolaringologista. 

Relatou, também, não haver alterações na orelha 

oposta.  O  rendimento  escolar  da  criança  é 

satisfatório. Na Audiometria tonal foi observada 

uma Perda Auditiva Condutiva Leve à direita  e 

Curvas  Audiométricas  Normais  à  esquerda. 

Diante  da  história  do  paciente,  analise  as 

afirmações abaixo:

I. Na  imitanciometria,  poderemos  observar  uma 

curva timpanométrica tipo “A” à esquerda e uma 

tuba auditiva permeável à direita.

II. Na  Audiometria  de  tronco  encefálico  (BERA), 

ocorrerá um aumento das latências absolutas das 

ondas I, III e V e os interpicos estarão dentro do 

padrão de normalidade à direita, enquanto que, na 

orelha  esquerda,  as  latências  absolutas  das 

ondas I, III e V e os interpicos estarão dentro do 

padrão de normalidade. 

III. As  emissões  otoacústicas  por  produto  de 

distorção encontram-se presentes bilateralmente, 

visto que, na orelha direita, a perda auditiva é de 

grau  leve  e,  na  orelha  esquerda,  a  audição  é 

normal.

IV

.

Os  reflexos  estapedianos  contra-laterais  estão 

presentes bilateralmente.

V. Durante  a  audiometria  tonal,  foi  necessária  a 

utilização  de  mascaramento  à  esquerda  para 

pesquisar a via óssea à direita.

Estão CORRETAS apenas as afirmações: 

a) I – II – V.

b) I – III – V.

c) II – III – V.

d) II – III – IV.

e) I – III – IV.

53. Marque  com  (  X  )  a  alternativa  que  julgar 

CORRETA no que se refere à acústica fisiológica 

ou psicoacústica.

a) São  parâmetros  psicoacústicos:  a  freqüência,  o 

período e a amplitude.

b) Na audiometria tonal  convencional,  pesquisamos a 

menor  intensidade  (pressão sonora)  que  produz  o 

menor loudness nas freqüências de 250 a 8.000 Hz.

c) A  faixa  de  audição  humana  varia  em  termos  de 

freqüência  de  500  a  2000  Hz  e  em  termos  de 

intensidade relativa (pressão sonora) de -10 a 120 

dBNA.

d) Pitch  é  a  sensação  subjetiva  de  intensidade, 

loudness  é  a  sensação subjetiva  de  freqüência,  e 

duração é a sensação subjetiva de tempo/período.

e) O  -10  dB  audiométrico  (20upa)  corresponde  à 

ausência de pressão sonora relativa e de sensação 

de intensidade.

54. Criança de um ano de idade apresentou procura 

da  fonte  de  sons  de  50  dB,  sobressalto  para 

sons  de  80  dB,  respostas  inconsistentes  para 

tons  puros  e  ausência  de  reconhecimento  de 

ordens,  emissões  otoacústicas  transientes 

presentes e RCP e BERA ausentes. Os achados 

descritos são sugestivos de:

a) Perda  auditiva  sensorioneural  de  grau  moderado 

bilateral.

b) Perda condutiva de grau leve à direita e moderada à 

esquerda.

c) Limiares auditivos normais bilaterais e dessincronia 

do nervo auditivo bilateral.

d) Perda auditiva mista de grau moderado bilateral  e 

dessincronia do nervo auditivo.

e) Perda auditiva sensorioneural moderada à direita e 

perda auditiva condutiva moderada à esquerda.
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55. Com  o  aumento  das  máquinas  em  ambiente 

fabril  e  a  conseqüente  elevação  dos  níveis  de 

pressão  sonora   em  ambientes  de  trabalho,  o 

risco  de  perda  auditiva  nessa  população  tem 

crescido  de  forma  intensa,  tornando-se  uma 

questão de saúde pública. Marque a alternativa 

CORRETA.

a) A  lesão  auditiva  decorrente  da  exposição  a  ruído 

contínuo  e  intermitente  é  conhecida  por  trauma 

acústico,  já  a  produzida  por  ruído  de  impacto  ou 

impulsivo  é  conhecida  por  perda  auditiva  induzida 

por ruído - PAIR.

b) São medidas coletivas para a redução ou eliminação 

do ruído ocupacional, a utilização de equipamentos 

de proteção individual – EPI auriculares (plugues e 

abafadores)  que  atenuam  o  ruído  que  chega  às 

orelhas do trabalhador.

c) São  priorizadas  pelas  Normas  Regulamentadoras 

(NR O6)  do Ministério do Trabalho (Mtb) as medidas 

individuais  para  a  redução  e  controle  do  ruído 

ocupacional:  o  controle  na  fonte/máquina  e  na 

trajetória/ambiente.

d) Segundo o anexo I da NR 15 do (Mtb), o limite de 

tolerância para exposição a ruídos contínuos é de 85 

dBNPS (A) para 8 horas dia sem proteção auditiva.

e) O anexo I da NR 15 determina o tempo permissível 

sem  risco  de  lesão  auditiva  (para  a  maioria  da 

população) em um dado NPS sem proteção auditiva, 

sendo que para cada aumento de 5 dB no NPS, o 

tempo de exposição permissível dobra.

56. Considerando  as  características  do  distúrbio 

fonológico, assinale a alternativa CORRETA.

a) O distúrbio fonológico é considerado atualmente um 

problema de fala e   não de linguagem, pois afeta o 

inventário fonético da criança.

b) O  diagnóstico  do  distúrbio  fonológico  pode  ser 

estabelecido  quando  a  criança  atinge  a  idade  de 

cinco anos.

c) O  sistema  fonológico  da  criança  com  distúrbio 

fonológico  é diferente  daquele  observado em uma 

criança  normal  por  apresentar  apenas  processos 

fonológicos incomuns.

d) O distúrbio fonológico é mais observado em crianças 

do sexo feminino.

e) A maioria das crianças com distúrbio fonológico usa 

processos fonológicos semelhantes aos da criança 

com desenvolvimento fonológico normal.

57. Quanto  à  terapia  do  distúrbio  fonológico, 

assinale a alternativa CORRETA.

a) A escolha das palavras-alvo para a terapia deverá 

considerar o acento da palavra e os sons adjacentes 

ao som-alvo na palavra.

b) Durante  a  terapia,  o  treino  da  capacidade 

articulatória  ou  fonética  da  criança  não  será 

necessário em nenhum caso.

c) Modelo de ciclos é uma abordagem terapêutica em 

que os traços distintivos são trabalhados no contexto 

de fonemas.

d) O  principal  objetivo  do  procedimento  terapêutico 

“Metaphon”  é  modificar  o  sistema  fonológico  pelo 

treino do som-alvo no contexto da palavra.

e) A terapia  fonológica  baseada em “pares mínimos” 

emprega palavras que se diferenciam pela produção 

fonética do som-alvo.

58. A organização de serviços no Sistema Único de 

Saúde  (SUS)  deve  contemplar  ações  de 

diferentes  níveis  de  complexidade,  respeitando 

seus  princípios  e  diretrizes.  Os  serviços  de 

saúde  oferecem  ações  em  fonoaudiologia, 

definidas por tabelas de procedimentos que não 

refletem  as  potencialidades  de  intervenção  da 

área, nem, tampouco, atendem às necessidades 

de  saúde  da  população.  A  partir  dessas 

informações, julgue os itens a seguir. 

I. Os  serviços  de  saúde  devem  ser  constituídos, 

respeitando-se  a  regionalização  e  a 

hierarquização  da  rede,  a  fim  de  facilitarem  o 

acesso e a oferta de ações em diferentes níveis 

de complexidade.

II. A  rede  de  serviços  de  saúde  do  SUS  deve 

garantir  a  redução  de  riscos  de  doenças  e  de 

outros agravos, restringindo o acesso às ações e 

aos  serviços  de  reabilitação,  priorizando  os 

pacientes  de  demanda  livre,  por  procurarem 

diretamente a assistência.

III. Avaliar em conjunto com as ESF e os Conselhos 

de Saúde, o desenvolvimento e a implementação 

das ações e a medida de seu impacto sobre a 

situação  de  saúde,  por  meio  de  indicadores 

previamente estabelecidos.

Assinale a opção CORRETA.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.
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59. Marque  a  alternativa  CORRETA  relacionada  ao 

perfil do profissional da saúde coletiva. 

a) Envolvido - com capacidade para realizar trabalhos 

de forma especializada.

b) Articulador -  que aplica na comunidade programas 

desenvolvidos  pelo  governo,  através  de  palestras, 

distribuição de folhetos informativos já prontos.

c) Resolutivo – que trata as doenças apresentadas nos 

usuários, no atendimento com ênfase na demanda 

espontânea.

d) Criativo  e  interativo  -  capaz  de  promover  a 

participação  da  comunidade  na  resolução  de 

problemas destes.

e) Especializado  -  capaz  de  desenvolver  assistência 

voltada  a problemas específicos  com foco na sua 

área de atuação.

60. Marque  a  alternativa  CORRETA  relacionada  ao 

portador de fissura pós-forame. 

a) Ocorre distúrbio articulatório compensatório devido à 

inadequação velofaríngea.

b) A presença de nasalidade se dá devido à obstrução 

do palato em direção à parede faríngea.

c) A  incompetência  velofaríngea  ocorre  devido  à 

alteração anatômica, com extensão curta do palato. 

d) Há comprometimento  na  região  alveolar  e  palatal, 

ocasionando problema de fala.

e) A insuficiência velofaríngea se dá em decorrência de 

uma alteração funcional do palato.
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PROVA DISCURSIVA / PRODUÇÃO TEXTUAL

Escolha uma das propostas a seguir para a sua produção textual.

PROPOSTA 1

Leia esta estrofe do “Romance LIII ou das Palavras Aéreas”, de Cecília Meireles:

Ai, palavras, ai, palavras,

que estranha potência, a vossa!

ai, palavras, ai, palavras,

sois de vento, ides no vento,

no vento que não retorna,

e, em tão rápida existência,

tudo se forma e transforma!

A  poetisa,  sustentada  por  um  fato  ao  longo  do  poema,  apresenta,  nessa  estrofe,  um  posicionamento  crítico, 

implicitamente, sobre as palavras. 

Posicione-se  também sobre  esse  tema,  através  de  um  artigo  de  opinião,  mas  considerando  o  tema  no 

exercício profissional. Se preferir, pode tratar o tema dada a sua importância ou não para uma determinada profissão. 

PROPOSTA 2

Construa uma  CRÔNICA NARRATIVA em cujo  final  insira estes versos “Ai,  palavras,  ai,  palavras,/que estranha 

potência, a vossa!/(...)/e, em tão rápida existência,/tudo se forma e transforma.”, os quais devem se manter em coerência com 

o texto criado por você.

PROPOSTA 3

TEXTO A

“Uma das primeiras fontes de conselhos de que há registro foram os oráculos da Grécia Antiga. A eles recorriam reis 

e generais antes de tomar decisões de vida ou de morte. O mais famoso de todos os oráculos era o de Delfos. O pé do Monte 

Parnaso era considerado pelos gregos o centro do Universo.  Lá,  as sacerdotisas de Apolo revelavam suas profecias.  Ao 

perguntar se deveria atacar os persas, o rei Creso, de Lídia, recebeu o seguinte conselho: ‘Se você o fizer, destruirá um grande 

império.’ Creso lançou-se à batalha sem entender que o império derrotado seria o dele.  Não basta, portanto, receber um 

bom conselho. É preciso saber interpretá-lo de forma correta.” (Época, 19/out/2009).

TEXTO B

“Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia” (ditado popular)

Construa uma crônica narrativa em cujo enredo se contrarie uma dessas duas considerações acerca de conselho 

apresentadas nos textos A e B. 
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PROVA DISCURSIVA / PRODUÇÃO TEXTUAL
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