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ATIVIDADE DATA LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 20/03/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da  PO 21 e 22/03/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação do resultado final da PO 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.



3

Concurso Público-2006

9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) “Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

15 - A falta de conhecimento sobre a produção vocal, a ausência
de noções básicas sobre a voz e as possibilidades do aparelho
fonador, quase sempre favorecem:

(A) a inadaptação vocal;
(B) o uso incorreto da voz;
(C) a alteração psicoemocional;
(D) a assimetria laríngea;
(E) o granuloma laríngeo.

16 - Auditivamente observamos a ausência total de qualquer
som, estando apenas presente a articulação dos sons da fala.
Visualmente observamos uma fenda triangular em toda a
extensão, ou fenda restrita à região posterior, com forte
constrição laríngea.
O texto se refere:

(A) ao uso divergente de registros;
(B) ao falsete de conversão;
(C) à afonia de conversão;
(D) à sonoridade intermitente;
(E) aos espasmos de abdução intermitentes.

17 - É uma disfonia funcional diagnosticada tardiamente, ou por
atraso na busca da solução do problema pelo próprio paciente
ou pelo não reconhecimento da potencialidade de se desenvolver
uma lesão secundária.
O texto se refere a uma disfonia:

(A) orgânica;
(B)  nodular;
(C)  psicogênica;
(D)  pseudo-nodular;
(E)  orgânico-funcional.

18 - Fisiologicamente consiste na amplificação da intensidade de
sons de determinadas freqüências da voz e no amortecimento de
outras; psicologicamente indica o “objetivo emocional” do discurso.

O texto faz referência:

(A) à ressonância;
(B) à extensão vocal;
(C) ao tipo de voz;
(D) à articulação;
(E) à velocidade de fala.

19 - A alteração da  cobertura das pregas vocais, de  difícil
diagnóstico na rotina diária, correspondendo a uma alça da túnica
mucosa com um inserção anterior e outra posterior, com extensão
e espessura variáveis, é denominada:

(A) vasculodisgenesia;
(B) microdiafragma;
(C) sulco vocal;
(D) ponte de mucosa;
(E) cisto fechado.
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20 - Um excelente recurso para a facilitação de uma emissão
normotensa e equilibrada em ressonância é o som:

(A) fricativo;
(B) nasal;
(C) plosivo;
(D) vibrante;
(E) hiperagudo.

21 - A técnica de reabilitação vocal que atua no fechamento da
laringe, aproveitando-se da constrição que ocorre na passagem da
fase faríngica para a fase esofágica da deglutição, denomina-se:

(A) empuxo;
(B) ataque vocal brusco;
(C) deglutição incompleta sonorizada;
(D) fonação inspiratória;
(E) fonação sussurrada.

22 - Observe as definições abaixo:

“Comportamentos específicos de linguagem que se desenvolvem de
forma lenta, mas a criança adquire  os comportamentos na mesma
seqüência observada no desenvolvimento normal e o grau de atraso é
basicamente o mesmo para todos os fatores e aspectos da linguagem.”

“Desvio do padrão usual de aquisição de um ou mais aspectos
da linguagem, em graus variados; em decorrência dessa
assincronia no padrão de aquisição, a seqüência normal do
desenvolvimento é rompida.”

Essas definições referem-se respectivamente a:

(A) retardo de linguagem e afasia;
(B) desordem de linguagem e afasia;
(C) retardo de linguagem e desordem de linguagem;
(D) desordem de linguagem e retardo de linguagem;
(E) atraso de linguagem e afasia.

23 - Carrow-Woolfolk e Lynch, 1982, apresentaram uma teoria
com 4 dimensões que compõem a linguagem. Essa teoria é
descrita como um estudo integrativo e as dimensões são:

(A) cognitiva, conhecimento lingüístico, performance de
linguagem e ambiente comunicativo;

(B) atenção, conhecimento lingüístico, performance de
linguagem e ambiente comunicativo;

(C) cognitiva, conhecimento lingüístico, performance de
linguagem e memória;

(D) cognitiva, conhecimento lingüístico, retenção de linguagem
e ambiente comunicativo;

(E) concentração lingüística, conhecimento lingüístico,
performance de linguagem e ambiente comunicativo.

24 - O componente de linguagem que governa o modo como os sons
da fala são padronizados e que envolve as regras sobre as combinações
de sons possíveis na língua, o tipo de sílabas e palavras, é denominado:

(A) fonética;
(B) fonologia;
(C) sintaxe;
(D) semântica;
(E) pragmática.

25 - O enunciado “O vovô comeu churrasco, farofa e salada” é
realizado por uma criança da seguinte maneira: [u bobo komeu
kuxaku paropa i talada]; caracterizando um processo
fonológico de:

(A) frontalização de velares;
(B) simplificação de líquidas;
(C) ensurdecimento;
(D) dentalização;
(E) plosivação.

26 - De acordo com Andrade (2002) é um subtipo de gagueira do
desenvolvimento:

(A) vascular;
(B) associada;
(C) lingüística;
(D) traumática;
(E) conflito.

27 - Na investigação da comunicação de crianças autistas utiliza-se
material de análise funcional da comunicação. Correlacione o
desempenho esperado da criança e sua respectiva área comunicativa:

I- Intenção comunicativa gestual.
II- Intenção comunicativa vocal.
III- Uso de objeto mediador.
IV- Imitação gestual.
V- Imitação vocal.

1- A criança examina ou manipula objetos e não se dirige ao adulto.
2- A criança vocaliza enquanto manipula ou examina um objeto,

ou enquanto ignora um objeto e não se dirige ao adulto.
3- A criança uso um instrumento familiar contíguo ao objetivo

como forma de obtê-lo.
4- A criança imita esquemas de ação familiares.
5- A criança imita sons vocálicos familiares.

Assinale a seqüência correta:

(A) I-2, II-1, III-3, IV-4, V-5;
(B) I-3, II-2, III-5, IV-4, V-1;
(C) I-4, II-5, III-1, IV-2, V-3;
(D) I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5,
(E) I-1, II-4, III-3, IV-2, V-5.

28.  “A fala é fluente, isto é, o número de palavras produzidas no
tempo parece ser normal e o indivíduo usa elementos gramaticais
disponíveis na linguagem. A compreensão da linguagem está
alterada mesmo para reconhecimento de palavras, entender ou
julgar semanticamente frases e conversação. A repetição é muitas
vezes impossível. A nomeação é muito pobre com erros do tipo
parafasias, circunlocuções e ausências de respostas. A escrita é
comparável à fala.”
 Trata-se da definição de afasia:

(A) global;
(B) anômica;
(C) transcortical;
(D) de Wernicke;
(E) de Broca.
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29 - A seqüência reflexa de contrações musculares ordenadas
que leva o bolo alimentar ou líquidos da cavidade bucal até o
estômago, é denominada:

(A) sucção;
(B) mastigação;
(C) deglutição;
(D) faringalização;
(E) laringalização.

30 - A mastigação já tem condições de ser bilabial e os lábios
ficarem em selamento na idade de:

(A) 2 meses;
(B) 5 a 6 meses;
(C) 7 meses;
(D) 1 ano a 1 ano e meio;
(E) 3 anos e meio.

31 - O músculo levantador da mandíbula é o:

(A) temporal;
(B) pterigóideo lateral;
(C) digástrico;
(D) gênio-hióideo;
(E) milo-hióideo.

32 - Na relação a seguir indique o par  craniano que faz parte da
deglutição:

1- trigêmio.
2- facial.
3- glossofaríngeo.
4- vago.
5- acessório espinhal.
6- hipoglosso.

(A) 1 e 6;
(B) 1 e 5;
(C) 3 e 5;
(D) 1 e 2;
(E) 1 e 4.

33 - A forma de deglutição que acontece com maior freqüência
em pacientes Classe II de Angle, com overjet, é aquela com:

(A) movimento de cabeça;
(B) contração do mentalis e interposição de lábio inferior;
(C) contração da musculatura periorbicular;
(D) interposição lingual;
(E) resíduos após deglutir.

34 - A não fusão do mesênquima dos processos palatinos laterais
do palato primário e do septo nasal acarreta a fissura:

(A) submucosa;
(B) submucosa oculta;
(C) pré-forame incisivo;
(D) pós-forame incisivo;
(E) transforame incisivo.

35 - É considerada perda auditiva severa:

(A) 0-20 dB;
(B) 21-40 dB;
(C) 41-70 dB;
(D) 71-90 dB;
(E) acima de 90 dB.

36 - “É encontrado em indivíduos com disfunção tubária, isto é,
que apresentam pressão negativa dentro da tuba auditiva. A
curva mantém as mesmas características da encontrada em
indivíduos normais, porém seu ponto máximo de relaxamento
encontra-se nas pressões negativas no timpanograma.”

 Trata-se do timpanograma do tipo:

(A) A;
(B) As;
(C) Ad;
(D) B;
(E) C.

37 - Um paciente apresenta os seguintes achados após realizar
uma imitanciometria:

· Timpanometria: Tipo A;
· Compliância: valores dentro do padrão da normalidade;
· Reflexos acústicos: presentes, com diferencial acima de 70 dB.

Trata-se de um caso de:

(A) audição normal;
(B) otite média secretora;
(C) perda auditiva condutiva bilateral;
(D) perda auditiva neurossensorial com recrutamento;
(E) perda auditiva neurossensorial sem recrutamento.

38 - A otite média, que se evidencia pela perfuração timpânica permanente
e se localiza, na maioria dos casos, na sua porção tensa, é:

(A) crônica supurativa não colesteatomatosa;
(B) crônica colesteatomatosa;
(C) secretora;
(D) aguda;
(E) mista.

39 - A condição encontrada em alguns pacientes, tanto  crianças
como adultos, em que a função das células ciliadas externas está
normal e a função neural a nível do VIII par craniano está anormal,
é denominada:

(A) fístula perilinfática;
(B) trauma acústico;
(C) neuropatia auditiva;
(D) surdez ototóxica;
(E) presbiacusia.

40 - A habilidade de depreender o significado da informação
auditiva, é denominada:

(A) memória;
(B) compreensão;
(C) reconhecimento;
(D) localização sonora;
(E) discriminação.




