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PORTUGUÊS 
 

As questões 01 a 03 referem-se ao texto seguinte. 
 
  1 
 
  3 
 
  5 
 
  7 
 
  9 
 
11 
 
13 
 
15 
 
17 
 
19 
 
21 
 

“Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a 
expansão de duas formas, pode determinar a supressão de 
uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, 
porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência 
da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e 
comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. 
Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As 
batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que 
assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra 
vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas 
tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam 
a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, 
nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma 
das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a 
alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas 
públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a 
guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a 
dar-se, pelo motivo real de que o homem somente 
comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo 
motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma 
ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou 
compaixão; ao vencedor, as batatas.” 

(Machado de Assis) 
 
 
01. Dadas as proposições seguintes,  
 

I. Segundo o autor, a morte não existe porque a 
inexistência de uma vida é a condição para que outra 
vida permaneça. 

II. Pelo exemplo citado no texto, entende-se que é preciso 
haver a guerra para a continuação da vida. Se somente 
existisse a paz, faltariam suprimentos para a 
manutenção da vida. 

III. A idéia central do texto é expressar a necessidade de 
sobrevivência do indivíduo. 

 
indique a alínea correta. 

 
A) Há duas proposições verdadeiras. 

B) Há duas proposições falsas. 

C) Há apenas uma proposição verdadeira. 

D) As três proposições são verdadeiras. 

E) As três proposições são falsas. 
 
02. Ao desenvolver o período “Ao vencido, ódio ou compaixão; 

ao vencedor, as batatas” (linhas 21-22), a melhor redação é: 
 
A) Ao que foi vencido, tem-se ódio ou compaixão; ao que 

venceu; dá-se as batatas. 

B) Aquele que perdeu, ódio ou compaixão; aquele que venceu, 
as batatas. 

C) Aquele que foi vencido, ódio ou compaixão; aquele que 
venceu, as batatas. 

D) Ao que foi vencido, ódio ou compaixão; ao que venceu, as 
batatas. 

E) Àquele que perdeu, tem-se ódio ou compaixão; àquele que 
venceu, dá-se as batatas. 

03. Assinale a alínea correta quanto às proposições seguintes. 

 
I. As expressões de duas expansões (linha 1) e de duas 

formas (linha 2) são adjuntos adnominais.  

II. O termo morte (linha 1) é predicativo.  

III. A expressão “um campo de batatas e duas tribos 
famintas” (linha 7) é objeto direto.  

IV. O conetivo que (linha 8) introduz uma oração adjetiva. 

V. A expressão a destruição (linha 13) é adjunto 
adnominal. 

 
A) As proposições I, II e V são verdadeiras. 

B) As proposições III e IV são verdadeiras. 

C) As proposições II, IV e V são falsas. 

D) As proposições I, II, III e IV são verdadeiras. 

E) As proposições III, IV e V são falsas. 
 
04. Indique a alínea que completa adequadamente as lacunas 

do texto seguinte, quanto ao emprego do acento grave. 

 
“Trata-se de uma questão política que diz respeito ___ 

soberania e ___ integridade territorial da China. ___ parte 
chinesa se opõe de maneira veemente ___ permissão concedida 
por países amigos ___ visita de Dalai Lama.” 

(Época, 24 abr. 2006) 
 

A) a – a – A – à – à  

B) à – à – À – a – a  

C) a – à – A – à – a  

D) à – à – A – à – à  

E) à – a – À – a – à  
 
 
 
 
 
As questões 05 e 06 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

1

3

5

“O homem gosta de abrir e criar estradas, isto é 
indiscutível. Mas não será isso porque teima instintivamente 
em atingir o objetivo e completar o edifício em construção? 
Como podeis sabê-lo? Talvez ele ame o edifício apenas à 
distância e nunca de perto; talvez ele ame apenas criá-lo, e 
não viver nele. 

(O palácio de cristal, de Dostoievski)
 
05. Diz o autor do texto: “talvez ele ame apenas criá-lo, e não 

viver nele” (linhas 5-6), o que também é possível dizer que 

 
A) ele, talvez, sinta-se bem com a construção do edifício, 

todavia, não ame estar nele. 

B) o homem não ama criar o edifício, porque não ama viver 
nele. 

C) ele, talvez, ame a construção do edifício, pois não quer viver 
nele.  

D) o homem constrói o edifício, mas não mora neles. 

E) ele, talvez, ame o ato de construir o edifício, portanto, não 
ame viver nele. 
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06. Algumas partes do texto podem ser escritas de outra forma, 
sem mudar o sentido, exceto em: 

 
A) Teima instintivamente em chegar à sua meta (linhas 2-3). 
B) O homem tem necessidade de abrir e criar estradas (linha 

1). 
C) Talvez, ele o ame apenas à distância (linhas 4-5). 
D) Não se discute o prazer do homem em abrir e criar estradas 

(linhas 1-2). 
E) Talvez, ele esteja satisfeito apenas em criá-lo (linha 5). 

 
 

07. Baseando-se no texto seguinte, assinale a alínea que 
apresenta uma informação verdadeira quanto à análise 
sintática. 

 
 
  1 
 
  3 
 
  5 
 
  7 
 
  9 
 
11 
 
13 

“Dias atrás, Paulo Coelho botou o ponto final em A 
bruxa de Portobello, seu novo romance, que sairá em 
novembro em todo o mundo. É o primeiro de Coelho para a 
editora espanhola Planeta, que meses atrás comprou seu 
passe numa transação milionária. O livro gira em torno da 
intolerância religiosa enfrentada pela protagonista, Athena. 
Foi escrito com base em depoimentos de pessoas que 
conheceram a “bruxa”, uma órfã adotada por uma família 
libanesa que emigrou para a Inglaterra por causa da guerra 
civil em seu país. Na história, que se passa entre 1973 e 
1994, a personagem principal não aparece em momento 
algum – exceto nas descrições feitas pelos que a 
conheceram. Coelho passa os próximos dias dando uma 
lida final nos originais antes de entregá-los à Planeta.” 

(Veja, 12 abr. 2006) 
 
A) A expressão seu novo romance (linha 2) é o aposto do 

objeto indireto em A bruxa de Portobello (linhas 1-2), pois 
está ampliando o sentido desse objeto. 

B) O pronome indefinido que, nas linhas 2, 4, 9 e 10, possui a 
função sintática de sujeito. 

C) A expressão em torno da intolerância religiosa (linhas 5-
6) tem função sintática de objeto indireto. 

D) A expressão à Planeta (linha 14) tem função sintática de 
complemento nominal. 

E) O verbo aparecer (linha 11) é transitivo indireto. 
 
 

08. Indique a alternativa que contém o período bem construído, 
de acordo com a norma culta. 

 
A) É preciso que todos conscientizem-se que políticos e 

empresários não se preocupam em dar soluções aos 
grandes problemas do país. 

B) Tal situação pede por ações políticas trabalhistas, onde 
hajam verdadeiramente geração de emprego, reativação 
econômica e educacional. 

C) O lado negativo de certos filmes é aquele que pode 
estimular crianças a violência. 

D) Através das novelas passa-se padrões e conceitos errados, 
atitudes e valores inadequados onde não há necessidade de 
pensar. 

E) A televisão é um dos meios de comunicação mais 
abrangentes, pois, nela, há assuntos diversificados que 
agradam a todos os telespectadores. 

 

As questões 09 e 10 referem-se ao texto abaixo. 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

A taxa de desemprego das seis principais regiões 
metropolitanas do país subiu para 10,1% da população 
economicamente ativa em fevereiro, segundo dados 
divulgados  pelo IBGE. 

Em janeiro, o indicador já havia subido para 9,2% em 
razão do aumento na procura por trabalho no início do ano e 
da redução da oferta de vagas temporárias. Já a renda do 
trabalhador subiu de R$ 999,06 em janeiro para R$ 999,80 
em fevereiro, uma alta de 1,1%. 

Tradicionalmente, a taxa de desemprego sobe nos 
primeiros meses do ano com a dispensa dos trabalhadores 
temporários. 

Entre janeiro e fevereiro, o contingente de ocupados 
ficou estável, o que representa cerca de 19,9 milhões de 
postos de trabalho a menos. 

O rendimento médio cresceu em fevereiro 
principalmente por causa do avanço de 3,3% registrado na 
região metropolitana de São Paulo de janeiro para fevereiro. 
O aumento foi provocado por dissídios salariais maiores, 
inflação mais baixa e crescimento do emprego formal, de 
acordo com o IBGE. 

Em São Paulo, região de maior peso na pesquisa, a 
renda média foi estimada em R$ 1.155,00. Na média das 
seis regiões pesquisadas, o rendimento também cresceu em 
relação a fevereiro de 2005 – alta de 2,5%, a oitava 
consecutiva na base anual de comparação. 

(Gazeta de Alagoas, 24 mar. 2006)
 
09. O 3º parágrafo pode ser entendido da seguinte forma:  

 
A) Os trabalhadores temporários são dispensados nos 

primeiros meses do ano, em função da grande oferta de 
vagas. 

B) Se há emprego temporário, a taxa de desemprego aumenta 
nos primeiros meses do ano, porque essas vagas são 
eliminadas. 

C) Sempre há desemprego nos primeiros meses do ano, 
porque o mercado de trabalho é composto basicamente de 
vagas temporárias. 

D) Comumente, os trabalhadores temporários perdem seus 
empregos nos primeiros meses do ano. Isso justifica o 
aumento da taxa de desemprego. 

E) Às vezes, o desemprego aumenta nos primeiros meses do 
ano, porque se trata de vagas temporárias. 

 
10. Observando aspectos gramaticais do texto, encontram-se 

informações corretas em 
 

I. Dos seis parágrafos do texto, apenas dois não se 
iniciam por adjunto adverbial. 

II. Os adjetivos estável (linha 14) e formal (linha 20) são 
adjuntos adnominais. 

III. As palavras registrado (linha 17) e provocado (linha 
19) têm o mesmo objetivo: iniciar orações reduzidas de 
particípio. 

IV. O verbo haver (linha 5) não é impessoal, portanto, se a 
palavra indicador estivesse no plural, estaria correta a 
forma haviam subido.  

 
A) l, ll e lV. 

B) ll, lll e lV. 

C) lll e lV. 

D) l e lll. 

E) l e lV. 
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As questões de 11 a 15 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

“Que restaurante ou boate me deu o prazer que tive na 
choupana daquele velho caboclo do Acre? A gente tinha ido 
pescar no rio, de noite. Puxamos a rede afundando os pés 
na lama, na noite escura, e isso era bom. Quando ficamos 
bem cansados, meio molhados, com frio, subimos o 
barranco, no meio do mato e chegamos à choça de um 
velho seringueiro. Ele acendeu um fogo, esquentamos um 
pouco junto do fogo, depois me deitei numa grande rede 
branca – foi um carinho ao longo de todos os músculos 
cansados. E então ele me deu um pedaço de peixe 
moqueado e meia caneca de cachaça. Que prazer em 
comer aquele peixe, que calor bom tomar aquela cachaça e 
ficar algum tempo a conversar, entre grilos e vozes distantes 
de animais noturnos.” 

(200 crônicas escolhidas, de Rubem Braga)
 

11. “Que restaurante ou boate me deu o prazer que tive na 
choupana daquele velho caboclo do Acre?” Sobre o período, 
quais informações são verdadeiras? 

 

I. A palavra daquele indica que o autor do texto se 
encontra à distância do caboclo e do momento em que 
fora pescar no Acre. 

II. O verbo dar traz, na frase, dois complementos: me é 
objeto indireto e o prazer é objeto direto. 

III. “que tive na choupana.” A palavra em negrito é um 
complemento verbal. 

IV.  O substantivo prazer tem a função de núcleo do 
sujeito. 

 
A) l, ll e lV. 

B) ll, lll e lV. 

C) lll e lV. 

D) l, ll e lll. 

E) l e lV. 

 

12. “Quando ficamos bem cansados, meio molhados, com frio, 
subimos o barranco, no meio do mato e chegamos à choça 
de um velho seringueiro.” Que outra forma pode ser dada a 
esse fragmento? 

 
A) À choça de um velho seringueiro, chegamos, meio 

molhados, com frio, cansados, no meio do mato, e subimos 
o barranco. 

B) Quando estávamos bem cansados, molhados e com frio, 
subimos ao barranco e chegamos a casa de um velho 
seringueiro. 

C) No meio do mato, já bem cansados, meio molhados e com 
frio, subimos o barranco e encontramos a choça de um 
velho seringueiro. 

D) Já bem cansados, meio molhados e com frio, no meio do 
mato, chegamos ao barranco e fomos à choça de um velho 
seringueiro. 

E) Quando ficamos bem cansados, meio molhados e com frio, 
no meio do mato, subimos o barranco e fomos para à choça 
de um velho seringueiro. 

 

13. Observe: “Ele me deu um pedaço de peixe moqueado.” 
Equivale a dizer também: Ele me deu um pedaço de peixe 
assado. Em qual das sentenças abaixo a modificação não é 
adequada? 

 
A) Entre pirilampos e vozes afastadas de animais noturnais. 

(linhas 13-14) 

B) Entre grilos e vozes ao longe de animais noctívagos. (linhas 
13-14) 

C) Subimos a barranca no meio do mato. (linhas 5-6) 

D) Depois me deitei numa grande rede alva. (linhas 8 e 9) 

E) Foi um afago ao longo de todos os músculos. (linha 9) 
 
14. “[...] que calor bom tomar aquela cachaça” (linha 12). Se a 

frase fosse escrita sem o pronome demonstrativo, quais 
alterações sofreria? 

 
A) Sofreria apenas alterações de ordem estrutural, já que os 

pronomes demonstrativos não caracterizam os termos mais 
próximos.  

B) Sem o pronome demonstrativo, a frase teria um sentido 
generalizado, quer dizer, não haveria ênfase no ato de 
tomar uma certa caneca de cachaça, mas tomar cachaça. 

C) Seriam alterações gramaticais. Por exemplo, se o pronome 
fosse substituído por um artigo, haveria também a 
necessidade de uma preposição, pois o verbo tomar é 
transitivo indireto. 

D) Seriam alterações de significado, ou seja, o sentido original 
da palavra cachaça estaria subvertido; naturalmente, 
apontaria para outra idéia de bebida ou de tempo. 

E) Sem o pronome demonstrativo, a frase perderia o núcleo do 
objeto direto; portanto, estaria incompleta. 

 
 
15. Algumas partes do texto foram transcritas abaixo com 

algumas alterações. Numa delas ocorreu uma inadequação 
à norma culta da língua. Identifique-a. 

 
A) E, então, ele me deu um pedaço de peixe moqueado (linhas 

10-11). 

B) Na noite escura, puxamos a rede, afundando os pés na 
lama, e isso era bom. (linhas 3 e 4). 

C) Numa grande rede branca, depois deitei-me (linhas 8-9). 

D) E ficar algum tempo entre grilos e vozes distantes, 
conversando (linhas 12-13). 

E) Que restaurante ou boate deu-me o prazer que tive na 
choupana (linhas 1 e 2). 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
16. Quais dos fatos a seguir podem servir de entrave ao 

desenvolvimento econômico do Estado de Alagoas, e 
responsáveis pela morosidade para criar e receber um 
número maior de empresas e indústrias? 

 
I. Ausência de um amplo mercado interno que atenda a 

demanda regional, aumente a distribuição de renda e 
incorpore a maioria da população no processo 
produção/consumo. 

II. Ausência de pólos dinâmicos capazes de substituir 
importações e realizar exportações, promovendo, 
assim, o crescimento regional. 

III. Falta-lhe um setor público com capacidade de 
investimentos. 

V. Falta-lhe uma Lei de Incentivos Fiscais e um Programa 
de Desenvolvimento Integrado. 

 
Estão corretos: 
 
A) I, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II e IV. 

E) III e IV. 
 
17.  A falta de investimentos em novos hotéis e a deterioração 

na infra-estrutura urbana têm feito com que o turismo 
alagoano não tenha acompanhado seus concorrentes mais 
próximos. Tentando solucionar o problema, dois importantes 
empreendimentos foram implantados recentemente. São 
eles: 

 
A )  o Memorial da República e a Revitalização do Centro de 

Maceió. 

B )  a Revitalização de Jaraguá e a construção do Palácio 
República dos Palmares. 

C )  o Aeroporto Zumbi dos Palmares e o Memorial da 
República. 

D )  a Revitalização do bairro de Jaraguá e a Requalificação do 
Centro de Maceió. 

E )  o Centro de Convenções de Jaraguá e o Aeroporto Zumbi 
dos Palmares. 

 

18. O município de Delmiro Gouveia, situado no sertão 
alagoano, na chamada depressão sertaneja, é um dos pólos 
industriais mais conhecidos do interior alagoano. Sua área e 
altitude são, respectivamente, 

 
A )  580 km2 e 630 metros de altitude. 

B )  605 km2 e 256 metros de altitude. 

C )  670 km2 e 385 metros de altitude. 

D )  400 km2 e 256 metros de altitude. 

E )  370 km2 e 415 metros de altitude. 

19.   A primeira e segunda década do século XX foram 
marcantes para o sertão de Paulo Afonso. Nesse período, 
vários empreendimentos foram realizados por Delmiro 
Gouveia. Quais dos listados abaixo datam desse período? 

 
 

I. Introduziu as primeiras cabeças de gado mestiço zebu 
com holandês preto e branco, dando início ao atual 
rebanho da Bacia Leiteira. 

II. Introduziu o gado zebu e importou gado holandês preto 
e branco para a região do Sertão. 

III. Levou ao sertão alagoano métodos da moderna 
pecuária, solucionou revolucionariamente o problema 
da forragem, com a cultura racional da palma. 

IV. Construiu 520 quilômetros de estradas de rodagem, 
formando a primeira rede viária do Estado. 

 

Estão corretas 
 

A )  I e II. 

B )  I e III. 

C )  I, II e III. 

D )  II, III e IV. 

E )  I, II, III e IV. 

 
 

20.  O município de Delmiro Gouveia encontra-se localizado na 
Mesorregião do Sertão Alagoano e integra a Microrregião 
Geográfica 

 
A) Serrana do Sertão Alagoana. 

B) Alagoana do Sertão do São Francisco. 

C) de Santana do Ipanema. 

D) de Batalha. 

E) Sertaneja do São Francisco. 
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INFORMÁTICA 
 
Nas questões abaixo, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em 
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para 
pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e clique 
duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere 
também que não há restrições de proteção e de uso em relação aos 
programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados. 
 
Utilize a figura a seguir para responder a questão 21. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
  
21. Com base na figura acima, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Ao selecionar “Desktop”, será possível visualizar as 

pastas e atalhos presentes na Área de Trabalho. 
II. Ao digitar “www.delmirogouveia.al.gov.br” na barra de 

endereços do Windows Explorer e pressionar ENTER, o 
site mencionado acima será automaticamente 
acessado, contanto que o computador possua acesso à 
Internet. 

III. A partir de “Meus locais de rede” é possível visualizar a 
configuração de diversos dispositivos de hardware do 
computador. 

IV. Ao clicar no botão       o Windows Explorer efetuará 
uma troca de nomes entre as duas primeiras sub-
pastas de “C(C:)”. 

 
Estão corretas as afirmativas 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
22.  As definições enumeradas a seguir 
 

1. Palavras ou imagens que permitem a abertura de 
páginas na Internet. 

2. Transferência de uma determinada cópia de um arquivo 
de um computador remoto para a máquina do usuário. 

3. Ação de enviar um arquivo da máquina do usuário para 
a Internet. 

 
são respectivamente de  
A) Hyperlink, Download e Upload. 
B) Hipertexto, Download e Site. 
C) Hyperlink, Upload e Download. 
D) Download, Hipertexto e Site. 
E) Hipertexto, Download e Upload. 

23. Baseado nos conceitos da Internet, assinale a afirmativa 
correta. 
 

A) O padrão “.com.br” utilizado comumente em endereços 
eletrônicos no Brasil indica que o site possui fins comerciais. 

B) PTI (Page Transfer Internet) é o tipo de página normalmente 
utilizado em construção de homepages. 

C) No endereço eletrônico www.delmirogouveia.al.gov.br, o 
ponto separa diferentes domínios da internet, sendo “gov” 
subdomínio de “al”. 

D) Ao acessar sites internacionais não é possível efetuar 
downloads, apenas visualizar as páginas disponíveis no site. 

E) Um link é um tipo de arquivo que tem a função de verificar 
se uma página da Internet é realmente segura. 

 
 
Utilize a figura a seguir para responder a questão 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  A Imagem foi extraída de uma planilha do Microsoft Excel 

2000. Na célula E11, está calculado o valor total de todos os 
6(seis) itens da Lista de Produtos através da AutoSoma. 
Uma outra maneira de se obter este mesmo valor com base 
nos dados da planilha está na alternativa 

 
A) =E4+E5+E6+E7+E9-E8 

B) =SOMA(E4;E9) 

C) =SOMA(E4+E9) 

D) =SOMATORIO(E4:E9) 

E) =SOMA(E4;E5)+SOMA(E6;E7;E8;E9) 
  
25.  Em um documento do Word com 20 páginas, um usuário foi 

informado que é preciso imprimir as páginas de números 1, 
5, 6, 7, 8, 9, 19 e 20. Na caixa de diálogo Imprimir é possível 
definir apenas a impressão destas 8 (oito) páginas; para 
isso. o usuário poderá digitar em Páginas: da seção 
Intervalo de página. 

 
A) 1 a 5: 6, 7, 8 e 9, 19 e 20 

B) 1-9; 19; 20 

C) 1-5; 6-9; 19-20 

D) 1, 5-9, 19,20 

E) 1; 5-9; 19;20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26.  Entendendo que a não-percepção da mulher como sujeito e 

o desconhecimento e desrespeito aos direitos reprodutivos 
constituem o pano de fundo da má assistência, o MS 
instituiu, em junho de 2000, o Programa de Humanização no 
Pré-natal e Nascimento (PHPN), no qual o respeito a esses 
direitos e a perspectiva da humanização aparecem como 
elementos estruturadores. A fim de que este programa 
possa realmente atender às suas bases filosóficas, foram 
recomendados critérios mínimos aos municípios de modo a 
implementarem essas ações. Dados os critérios seguintes, 

 
I. Realizar a primeira consulta de pré-natal até o quarto 

mês de gestação; 

II. No mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 
segundo trimestre e três no terceiro trimestre da 
gestação; 

III. Exames laboratoriais: ABO-Rh, na primeira consulta; 

IV. VDRL, um exame na primeira consulta e outro próximo 
à trigésima semana da gestação; 

V. Uma consulta no puerpério, até 42 dias após o 
nascimento; 

VI. Urina rotina, um exame na primeira consulta e outro 
próximo à trigésima semana da gestação; 

VII. Glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e 
outro próximo à trigésima semana da gestação; 

VIII. Hemoglobina/Hematócrito, na primeira consulta;  

IX. Oferta de testagem anti-HIV, com um exame na 
primeira consulta, naqueles municípios com população 
acima de cinqüenta mil habitantes; 

X. Aplicação de vacina antitetânica até a dose imunizante 
(segunda) do esquema recomendado ou dose de 
reforço em mulheres já imunizadas. 

verifica-se que estão corretos 
 
A) apenas os critérios I, III, VI, IX e X. 

B) apenas os critérios I, II, IV, VI, IX e X. 

C) apenas os critérios II, IV, V, VII e X. 

D) apenas os critérios II, III, IV, VI, VII, IX e X. 

E) todos os critérios. 
 
27.  Em um Programa de Prevenção de Perdas Auditivas, é 

correto afirmar: 
 
A) É um conjunto de medidas para prevenir a instalação ou 

progressão da Perda Auditiva Induzida por Ruído. 

B) A audiometria é um dos testes exigido, por Lei para a 
avaliação auditiva de todos os trabalhadores expostos a 
ruído. 

C) A calibração acústica do audiômetro deve ser realizada, no 
máximo, anualmente. 

D) Qualquer profissional da equipe do PPPA devidamente 
inscrito em seus Conselhos profissionais, pode realizar a 
audiometria. 

E) Um dos objetivos do gerenciamento audiométrico é 
estabelecer o audiograma de referência de todos os 
trabalhadores. 

28.  Uma das chaves do diagnóstico de transtorno autista é o 
prejuízo qualitativo na comunicação. Dadas as afirmativas 
abaixo, 
 
I. Os sujeitos com autismo mostram desvios na aquisição 

da linguagem que variam de uma ausência de 
comunicação funcional a um conhecimento lingüístico 
adequado, porém com habilidades no uso desse 
conhecimento para a conversação ou para outro 
contexto do discurso; 

II. Portadores do transtorno de Asperger evidenciam 
alterações na estrutura do discurso, inadequação no 
uso da prosódia, desvios no domínio lexical, 
inabilidades de manutenção de conversação e de tópico 
de interesse do interlocutor; 

III. Alguns autores argumentam que crianças com 
desordem semântico-pragmática têm características de 
inadequação social semelhantes aos autistas verbais e, 
portanto, não deveriam ser identificadas 
separadamente ou de forma diferente da considerada 
como autismo leve, ou de Asperger; 

IV. Os sujeitos verbais do espectro autístico apresentam 
prejuízo semelhante aos não-verbais no uso funcional 
de objetos e do próprio corpo e nas habilidades sociais, 
ou seja, em comportamentos que envolvem cognição; 

V. Os estudos dos quadros do espectro autístico apontam 
uma grande variedade de alterações comportamentais 
em que a linguagem está profundamente relacionada 
às dinâmicas sociais e aos procedimentos repetitivos e 
reflete alterações cognitivas; 

VI. As falhas no desenvolvimento da linguagem da criança 
pertencente ao espectro autístico iniciam-se com a 
ausência ou defasagem na emergência da fala; 

VII. Crianças do espectro autístico têm pouca habilidade na 
seleção de pista de saliência, integração de relevância 
das informações e planejamento de ações para 
respostas de empatia, como combinar sorrisos e troca 
de olhares ou sorrir em resposta a sorriso de sua mãe. 
Esses sinais de desenvolvimento social e de 
comunicação são compreendidos como inabilidades do 
sujeito de espectro autístico em partilhar atenção. 

 
verifica-se que 
 
A) todas são verdadeiras. 

B) I, III, IV, VI e VII são verdadeiras. 

C) II, III, V e VII são verdadeiras. 

D) II, III, IV, V, VI e VII são verdadeiras. 

E) II, IV, VI e VII são verdadeiras. 
  
29. Com base nas respostas comportamentais das crianças de 

0 a 30 meses, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O neonato pode apresentar resposta de orientação 

incompleta, lenta e unilateral. 

B) Aos 28 meses deve localizar sons à frente da cabeça. 

C) Aproximadamente aos 6 meses inicia a localização indireta 
abaixo e acima do nível da orelha. 

D) Até 6 semanas a criança deve ser capaz de virar a cabeça 
no plano horizontal. 

E) Até 24 meses deve apresentar localização acima da cabeça. 
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30.  De acordo com os estudos mais recentes a respeito do 
processo de desenvolvimento da linguagem, pode-se 
afirmar que 

 
A) a aquisição é um processo de aprendizagem por imitação e, 

como tal, obedece a condições universais (maturação e 
perfeição biológica, desenvolvimento psicológico e 
estimulação ambiental) e segue passos graduados e 
seqüentes, numa ordem universal. 

B) a linguagem tem a função primordial de representar um 
conhecimento já dado e a função secundária de permitir a 
comunicação desse conhecimento e de outras vivências. 

C) o desenvolvimento é um caminho que vai da criança real 
para o adulto ideal, o que implica a suposição de um 
processo de acréscimo e outro de decréscimo. 

D) a linguagem é um conhecimento e sua aquisição e 
desenvolvimento resultam da atualização de um saber 
prévio, biologicamente determinado. 

E) a linguagem é considerada como manifestação máxima da 
subjetividade, essência constitutiva de uma posição – a de 
sujeito – que define a existência humana como experiência 
pautada pela criação, pelo efeito de uma tensão constante 
entre a língua e a memória: sujeito a e sujeito de. 

 
31.   Com base na classificação das perdas auditivas sugeridas 

por DAVIS E SILVERMAN (1970), assinale a alternativa 
correta. 

 

                 Tabela I 
250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 Hz

VO OD  10dB 05 dB 05 dB 0 dB 05 dB   

VA OD 35 dB 35 dB 30 dB 30 dB 25 dB 25 dB 20 dB 40 dB 

VO OE  40dB 45 dB 50 dB 50 dB 55 dB   

VA OE 45 dB 45dB 50 dB 50 dB 50 dB 55 dB 60 dB 55 dB 
 

 

A) Perda auditiva Condutiva de grau leve à direita e Perda 
auditiva Mista de grau moderado à esquerda. 

B) Perda auditiva Mista de grau leve à direita e Perda auditiva 
condutiva de grau moderado à esquerda. 

C) Perda auditiva Condutiva de grau leve à direita e Perda 
auditiva Sensorioneural de grau moderado à esquerda. 

D) Perda auditiva Condutiva de grau leve a moderado à direita 
e Perda auditiva Mista de grau moderado à direita 

E) Perda auditiva Condutiva de grau leve à direita e Perda 
auditiva Sensorioneural de grau leve a moderado à 
esquerda. 

  
32. Quais, dentre o grupo de drogas que comprometem a 

produção e a qualidade da voz, especificamente apresenta 
efeito farmacológico adverso se os agentes forem usados 
descuidadamente, por tornarem as secreções viscosas e 
aderentes, com prejuízo das pregas vocais? 

 
A) agentes anticolinérgicos 

B) mucolíticos 

C) drogas simpaticomiméticas 

D) anti-histamínicos 

E) agentes psicotrópicos 
 

33.  Em uma indicação, seleção e adaptação de prótese auditiva, 
é correto afirmar: 

 
A) A prótese auditiva é um instrumento que facilita a educação 

e o desenvolvimento psicossocial e intelectual do deficiente 
auditivo, restrigindo-se a amplificar os sinais da fala. 

B) Indivíduos com perdas auditivas leves ou severas são 
considerados candidatos mais fáceis para o uso de prótese 
auditiva. 

C) Os portadores de perdas auditivas profundas adquiridas 
tardiamente não são bons candidatos para prótese auditiva, 
porque o AASI não restaura a qualidade da audição, apenas 
possibilita a detecção dos sons ambientais de alerta e de 
defesa contra o perigo. 

D) O sucesso do uso da prótese auditiva dependerá do local da 
lesão, grau da perda auditiva e das expectativas que o 
paciente possua com relação à amplificação. 

E) A escolha do tipo de prótese deve ser baseada no grau da 
perda auditiva que tem como função estabelecer a potência 
do aparelho e a configuração audiométrica, que determina o 
ganho acústico por freqüência. 

 
34. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as 

consideradas falsas. Em seguida, assinale a alternativa 
correta. 
 
(    ) O objetivo da escrita é transmitir mensagens por meio 

de um sistema convencional que representa 
conteúdos lingüísticos e que pressupõe uma análise 
da linguagem, isto é, a escrita tem como objetivo 
registrar a fala, simplesmente. 

(    ) O sistema logográfico representa palavras, (mais 
precisamente, morfemas), formas mínimas dotadas 
de significado que não podem ser analisadas em 
unidades menores e que são identificáveis porque 
mantêm a mesma significação em todas as estruturas 
nas quais ocorrem. 

(    ) O processo de associação grafema-fonema exige o 
desenvolvimento de capacidades metafonológicas e 
é apenas uma das condições para se aprender a ler e 
a escrever. 

(    ) quando o número de grafemas é muito maior que o 
número de fonemas, a ortografia é considerada rasa 
ou transparente. 

(    ) a consciência fonológica possibilita o acesso 
consciente ao nível fonológico da língua e a 
manipulação explícita das representações nesse 
nível. 

(    ) a consciência fonológica é reconhecida como o fator 
de maior contribuição para o desenvolvimento das 
habilidades de leitura. 

(    )  idade e escolaridade não influenciam no 
desenvolvimento da consciência fonológica. 

A) V, V, F, V, V, F, F 

B) V, F, F, V, F, V, V 

C) F, V, V, F, V, V, F 

D) F, V, F, F, V, V, V 

E) F, V, V, F, F, V, V 
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35.  Verificada a necessidade de uma intervenção 
fonoaudiológica para promover a melhora funcional de um 
caso de distúrbio miofuncional orofacial, é necessário o 
estabelecimento de metas e objetivos estabelecidos. Feito o 
diagnostico, estabelecida a conduta de intervenção 
fonoaudiológica, é momento para realizar a devolutiva ao 
paciente e sua família. Dadas as afirmativas seguintes, 
 
I. A instalação da respiração nasal, permitindo um 

adequado posicionamento de lábios e língua, impõe-
se como o primeiro objetivo a ser atingido durante a 
intervenção fonoaudiológica nos distúrbios 
miofuncionais orais. 

II. A intervenção fonoaudiológica não contribui para a 
interrupção do ciclo de crises respiratórias alérgicas, 
apesar de aumentar a ventilação na cavidade nasal e 
seios paranasais.   

III. A manutenção do vedamento labial e do 
posicionamento da língua durante o repouso, a 
deglutição e a fala dependerão diretamente da altura 
do terço inferior da face, do diâmetro transverso e da 
altura da cavidade oral.  

IV. O treino da deglutição deverá levar em conta a 
oclusão e o tipo de mordida, sendo que a adequação 
das atipias funcionais existentes somente será 
possível se a forma permitir.  

V.    Quando a criança não consegue manter o vedamento 
labial, somente a respiração nasal deverá ser 
estimulada. 

verifica-se que 

A) todas são verdadeiras. 

B) II, III, IV e V são verdadeiras. 

C) III, IV e V são verdadeiras. 

D) I, III e IV são verdadeiras. 

E) I, II, III e V são verdadeiras. 

 
36.  A opção de tratamento para tumores transglóticos que 

consistem na ressecção de toda laringe, exceto da 
cartilagem cricóide e, no mínimo, de uma aritenóide, é 
denominada: 
 

A) laringectomia frontolateral. 

B) laringectomia fontolateral ampliada. 

C) laringectomia quase total (near total). 

D) faringolaringectomia. 

E) laringectomia supracricóidea (cricohioidopexia). 
  
37.  Sobre a voz no envelhecimento, podemos afirmar: 

 

A) todas as alternativas abaixo estão corretas. 

B) mudanças psicossomáticas são explicadas pelo aumento da 
produção de estrógeno, quando há preponderância da 
atividade adrenocortical. 

C) mudanças na voz não ocorrem apenas no período da 
menopausa. 

D) com o avançar da idade, a voz feminina tende a reduzir e 
chegar a tons baixos, semelhantes ao timbre masculino. 

E) eventualmente perde seu brilho, poder e habilidade de 
alcançar tons baixos. 

38. A avaliação de voz deve ser um procedimento contínuo 
durante todo o tratamento ou o processo de 
aperfeiçoamento vocal. Dadas as afirmativas seguintes, 

 

I. desordens neurológicas tipicamente apresentam 
grande variabilidade da f0; 

II. a f0 parece não mudar significativamente como 
resultado da terapia de voz, com algumas exceções; 

III. os valores de jitter  sofrem interferência do sexo e da 
idade do falante; 

IV. jitter altera-se principalmente com a falta de controle 
de vibração das pregas vocais, como ocorre nas 
disfonias neurológicas; 

V. o valor de shimmer sofre interferência do sexo e da 
idade do falante; 

VI. o shimmer altera-se principalmente nas situações de 
redução da resistência glótica, como ocorre nas 
paralisias de pregas vocais:  

VII. o flutter é um sinal importante em algumas desordens 
neurológicas, particularmente quando há 
comprometimento do neurônio motor inferior;  

VII.     indivíduos com grandes massas difusas, como 
edema de Reinke, podem apresentar valores de PHR 
muito altos, devido ao componente harmônico 
presente. 

verifica-se que 

A) todas estão corretas. 

B) estão corretas IV, VI, VII e VIII. 

C) estão corretas I, III, V, VII e VIII. 

D) estão corretas I, II, III, IV, V, VI e VIII. 

E) estão corretas II, III, IV, VI e VII. 

 
39.  Assinale a filosofia de reabilitação vocal cuja indicação é a 

melhor orientação nos casos complexos de disfonia 
orgânico-funcional multifatorial como, por exemplo, nos 
nódulos vocais e granulomas de laringe. 

 

A) terapia vocal etiológica 

B) terapia vocal eclética 

C) terapia vocal sintomatológica 

D) terapia vocal fisiológica 

E) terapia vocal psicológica 

 

40. São características freqüentemente encontradas entre os 
professores: 

 
A) tensões na musculatura da região cervical e postura 

corporal inadequada. 

B) jornadas de trabalho longas. 

C) padrão respiratório inadequado e freqüência vocal elevada 
principalmente no grito. 

D) voz abafada, presa e sem projeção. 

E) todas as alternativas acima. 
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