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Leia o parágrafo abaixo:2. 

“Apesar de ter em seu território endereços como o da 
Guarda do Embaú, […] e o Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, Palhoça não é só beleza natural. A voca-
ção para polo comercial e industrial está sendo esti-
mulada graças ao loteamento, ou Cidade Pedra Branca, 
que atrai ao município o investimento de empresas”.

Diário Catarinense, Sexta-feira, 09/11/2007, p. 49.

Analise as referências abaixo ao Município de Palhoça:

Palhoça, fundada em 1793, elevada a muni-I. 
cípio em 1894, atualmente ocupa uma área 
de 394,662 quilômetros quadrados na qual se 
localiza o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
a maior unidade de conservação do Estado.

Os primeiros açorianos desembarcaram na II. 
Enseada de Brito e, ao avistarem as habitações 
do povo Carijó, construídas com pau-a-pique, 
as denominaram palhoças. O termo deu ori-
gem ao nome do atual Município de Palhoça.

Palhoça, colonizada pelos portugueses que se III. 
instalaram na Enseada de Brito, mais tarde aco-
lheria africanos e imigrantes alemães e italianos.

Na década de 1970 o Município de Palhoça IV. 
já contava com 120.000 habitantes. 
Aproximadamente 69% da população residia 
na área urbana e dedicava-se às atividades 
comerciais e industriais.

Com base na indústria, a economia de V. 
Palhoça conta também com o turismo. Entre 
os locais mais procurados pelos turistas está o 
Balneário da Pinheira e a Praia do Embaú.

Com base no texto e nos seus conhecimentos assinale 
a alternativa correta nas suas referências ao Município 
de Palhoça.

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente a afirmativa III é correta.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.e. 

Atualidades (10 questões)

Analise as afirmativas abaixo nas suas referências a 1. 
acontecimentos recentes da história do Município de 
Palhoça:

Altamir Gregolin, Ministro da Pesca, parti-I. 
cipou da quinta edição da Festa Nacional 
do Mexilhão (MARIFEST), que aconteceu 
na Enseada de Brito, entre os dias 6 e 9 de 
novembro de 2009, na Enseada de Brito.

 Os maricultores de Palhoça são responsáveis II. 
por cerca de 80% da produção nacional de 
mariscos. Entre os objetivos da MARIFEST está 
o de promover a inclusão do marisco nos car-
dápios dos principais restaurantes nacionais.

No ano de 2009, a Organização Mundial dos III. 
Estados, Municípios e Províncias concedeu 
a Palhoça a Certificação Internacional Brasil 
Américas 2009, considerado-o o terceiro 
Município em qualidade de vida no Brasil.

Com o objetivo de deflagrar o processo de IV. 
municipalização das escolas estaduais do 
ensino fundamental de Palhoça, no ano de 
2009, foi protocolado ofício da Prefeitura 
junto à Secretaria da Educação do Estado.

A fim de atender às reivindicações da popula-V. 
ção de Palhoça, o Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura e Transportes determinou que 
a praça de pedágio, localizada no município, 
fosse deslocada para os limites com o municí-
pio de Paulo Lopes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Sobre as atividades industriais de Santa Catarina na 5. 
última década, é correto afirmar que:

( ) A solidez financeira dos grandes conglomera-a. 
dos industriais do Estado, de modo especial 
aqueles voltados para as exportações, evitou 
as consequências da crise econômica que 
atingiu a Europa , o Japão e os Estados Unidos.

( ) Os investimentos do governo do Estado no b. 
desenvolvimento industrial, representados 
por incentivos fiscais, têm influenciado o 
aumento da produtividade e permitido a 
abertura de número de postos de trabalho 
muito superior ao de demissões.

( ) Apesar dos problemas climáticos que atingi-c. 
ram Santa Catarina nos últimos anos, a quali-
dade do sistema de transportes, representado 
pelas rodovias, ferrovias e pelos aeroportos, 
evitou prejuízos às indústrias.

( ) As belezas naturais, as águas termais, os san-d. 
tuários e as festas representam a potenciali-
dade da indústria do turismo e transformaram 
Santa Catarina no Estado mais procurado 
pelos turistas estrangeiros.

( X ) Como consequência da globalização, da e. 
recente crise da economia mundial e da “guerra 
fiscal” entre os Estados, as atividades industriais 
têm passado por uma fase de reestruturação, 
com abertura de capitais e processos de fusão.

Os Estados da Região Sul ocupam um lugar de 6. 
destaque no cenário nacional, tanto pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano, entre os maiores do País, 
como pela qualidade de ensino nos diferentes níveis. 
No ano de 2009 foi criada uma nova universidade 
federal para atender os três Estados da referida região.

Trata-se da:

( ) Universidade Federal do MERCOSUL.a. 

( X ) Universidade Federal da Fronteira Sul.b. 

( ) Universidade Federal dos Estados do Sul.c. 

( ) Universidade Federal dos Estados Sulinos.d. 

( ) Universidade Federal de Santa Catarina, e. 
Paraná e Rio Grande do Sul.

Analise o texto abaixo.3. 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro está locali-

zado no território do município de Palhoça. Nele tam-

bém está localizado o            , com 

970 metros de altitude e o            , 

com 500 metros de altitude.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( ) Morro do Cambirela – Bico dos Papagaios.a. 

( X ) Morro do Cambirela – Morro da Pedra Branca.b. 

( ) Morro da Pedra Branca – Bico dos Papagaios.c. 

( ) Morro da Pedra Branca – Morro do Cambirela.d. 

( ) Bico dos Papagaios – Morro da Pedra Branca.e. 

Em Santa Catarina, as atividades agropecuárias 4. 
são muito diversificadas e o Estado é um exportador 
importante de produtos, como maçã, cebola, fumo, 
feijão, arroz e derivados de suínos e bovinos. A produti-
vidade também está relacionada com a posse da terra.

Sobre a estrutura fundiária do Estado, é correto afir-
mar que:

( X ) Nela predominam as pequenas proprieda-a. 
des, os minifúndios, e, consequentemente, é 
pequeno o número de grandes propriedades 
e latifúndios.

( ) Predominam as médias propriedades e os lati-b. 
fúndios, numerosos no Planalto Catarinense, 
caracterizados pela alta produtividade.

( ) As pequenas propriedades, numerosas c. 
durante o século XIX, hoje são poucas. No 
século XX, predominam os latifúndios respon-
sáveis pelo êxodo rural.

( ) Os investimentos em novas tecnologias de d. 
plantio e a política fundiária da última década 
tornaram os minifúndios economicamente 
inviáveis.

( ) A política da agroindústria centrada na parce-e. 
ria, no cooperativismo e na alta produtividade, 
exigem investimentos vultuosos não disponí-
veis para os pequenos proprietários.
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A ideia de um organização internacional com força 8. 
militar, que preservasse a paz mundial e a continui-
dade do progresso econômico e social, efetivou-se em 
Washington em 1945.

Tal organização foi denominada:

( X ) Organização das Nações Unidas.a. 

( ) Organização do Tratado do Atlântico Norte.b. 

( ) Organização das Nações Unidas para a educa-c. 
ção, a ciência e a cultura.

( ) Conselho de Segurança das Nações Unidas.d. 

( ) Conselho Internacional de Justiça.e. 

A economia brasileira sofreu mudanças profundas 9. 
com a implantação do Plano Real, em 1994. O Real 
foi adotado como nova moeda. Houve um controle 
da demanda, com a restrição das vendas a prazo e 
a elevação dos juros. Os preços dos produtos foram 
pressionados pela facilitação das importações e foi 
proibida qualquer forma de indexação. Entre outras 
medidas adotadas, destacou-se a redução drástica da 
emissão de moeda. As medidas fizeram a inflação cair 
vertiginosamente de 47% para índices inferiores a 3%, 
no espaço de alguns meses.

O Plano Real foi adotado durante a Presidência de:

( ) José Sarney.a. 

( X ) Itamar Franco.b. 

( ) Tancredo Neves.c. 

( ) Fernando Collor de Mello.d. 

( ) Fernando Henrique Cardoso.e. 

Nas diferentes regiões do mundo, a longevidade 10. 
das populações tem crescido influenciada por fatores 
como: condições de vida mais favoráveis, avanços da 
medicina, aumento da escolaridade e das possibilida-
des de acesso às informações.

Segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2006, a 
expectativa de vida dos brasileiros era de:

( ) 64,3 anos.a. 

( ) 66,7 anos.b. 

( ) 69,5 anos.c. 

( X ) 72,3 anos.d. 

( ) 75,2 anos.e. 

O mundo globalizado, através de redes de trans-7. 
portes e comunicações existentes no século XXI, faci-
litou a circulação de mercadorias, capitais e informa-
ções. No ano de 2009, os 20 anos da queda do Muro 
de Berlin foram comemorados na Alemanha e em 
outros países. Porém, as barreiras que separam pes-
soas continuam a existir.

Analise as afirmativas abaixo.

Sensibilizado com as comemorações sobre a I. 
queda do Muro de Berlin, o presidente ame-
ricano Barack Obama decidiu interromper a 
construção do muro que separa o território 
estadunidense e mexicano.

A União Europeia tem adotado leis e atitu-II. 
des restritivas ao ingresso de imigrantes nos 
territórios dos países membros e, ao mesmo 
tempo, crescem os números de detenções e 
deportações de imigrantes ilegais.

Sob o pretexto de limitar o avanço das favelas III. 
na direção das florestas cariocas e proteger 
os ecossistemas, o governo do Rio de Janeiro 
tem um projeto que trata da construção de 
muros para cercar 13 favelas.

As autoridades portuguesas têm facilitado o IV. 
ingresso de brasileiros ilegais no seu território 
em virtude dos laços históricos que uniram 
Portugal e Brasil durante três séculos.

Com o objetivo de limitar a livre circulação da V. 
população palestina, os israelenses construí-
ram um muro na parte leste da Cisjordânia, 
além da instalarem barreiras internas ao 
território.

Assinale a alternativa correta sobre as barreiras exis-
tentes nos diferentes continentes e que ainda limitam 
a livre circulação de pessoas:

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 
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Português (10 questões)

Texto 1

A Amazônia não é só Paisagem!

Há duas décadas, ao pensar Amazônia, acudia-nos a figura da floresta exuberante, infinita-
mente verde, a cobrir mais da metade do território brasileiro. Como a maioria dos brasileiros, 
sequer pensávamos na terra; o que nos vinha à mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada de verde: esta era a floresta amazônica.

Faz pouco mais de 20 anos que essa antiga imagem mudou. A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão ambiental e a floresta vem se tornando dia a dia 
mais colorida, menos verde e mais tangível. Esse fato está a demandar muita preocupação da 
parte dos países que a detêm e também do mundo todo. A pressão internacional, no que se 
refere à preservação de um ambiente que possui uma das maiores biodiversidades do planeta, 
é grande, o que tem provocado a cobiça de muitos que, por ignorarem a realidade da região, 
vêem nela o eldorado do mundo. […]

A história é rica e bem conhecida. No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas riquezas 
e desse eldorado se diferencia à medida que se penetra na região e nela se descobrem suas 
marcas, sua alma, a alma dos que a habitam. A visão de quem observa a floresta de dentro, a 
visão daquele que nela vive, revela e traduz um olhar minucioso, capaz de descobrir suas princi-
pais riquezas e seu principal potencial como verdadeiro eldorado, ao menos no que se refere ao 
seu próprio desenvolvimento e à sua população humana. […].

O Brasil não conhece essa Amazônia real, porque sua realidade não é avaliada, tampouco 
divulgada. A Amazônia tem vida política, religiosa, comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desordenadamente e sua população sobrevive em favelas nas 
periferias das cidades. Nela também há violência, como em qualquer outra região do país. Há, 
porém, um aspecto que a torna diferente das demais regiões. Essa diferença resulta tanto de 
sua configuração geofísica como da história de sua colonização. Nela, são os rios que imperam 
e são esses rios os detentores do ritmo de vida do homem, dos bichos e da própria floresta. 
Nesse mesmo rio está o principal meio de comunicação, de locomoção e de subsistência do 
amazônida. É nesse rio que está a delimitação do mapa de habitação e desenvolvimento da 
região. Lembre-se de que a relação do homem com o rio é tão intensa que chega a ser poética.

Vera Maria Fonseca de Almeida-Val http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009 
67252006000300012&script=sci_arttext, acessado em 15/11/2009. Texto adaptado para fins de prova.
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De acordo com as normas de regência e concor-13. 
dância verbal, analise os enunciados abaixo.

Na frase: “A visão de quem observa a floresta I. 
de dentro, a visão daquele que nela vive, 
revela e traduz um olhar minucioso […]” (ter-
ceiro parágrafo), o verbo traduzir é intransitivo.

Na frase: “II. Faz pouco mais de 20 anos que essa 
antiga imagem mudou” (segundo parágrafo), 
o verbo fazer pode ficar tanto no singular 
quanto no plural, já que seu sujeito denota 
tempo percorrido.

A frase “Há, porém, um aspecto que a torna III. 
diferente das demais regiões” (quarto pará-
grafo), pode ser reescrita, sem desvio da 
norma culta da língua, como: “Existe, porém, 
vários aspectos que a tornam diferente das 
demais regiões”.

Na frase: “A pressão internacional, no que IV. 
se refere à preservação de um ambiente” 
(segundo parágrafo), o verbo referir é transi-
tivo indireto.

Em: “Lembre-se de que a relação do homem V. 
com o rio é tão intensa que chega a ser poé-
tica” (quarto parágrafo), se trocarmos o com-
plemento do verbo lembrar por das relações 
do homem com o rio, esse verbo deve passar 
para o plural.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente o enunciado IV está correto.a. 

( ) Somente os enunciados I e III estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I e VI estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.e. 

Com base no texto 1, identifique se são verdadei-11. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) O olhar sobre a Amazônia mudou bastante 
nos últimos 20 anos. Conhecíamos muito 
sobre essa terra, e em seus mapas caracteri-
závamos tanto o desmatamento, quanto as 
regiões em que se explorava minérios.

( ) Os próprios habitantes da Amazônia também 
são responsáveis pela poluição e pela invasão 
de terras; nem toda destruição vem de fora.

( ) A Floresta Amazônica mais colorida é um 
avanço, pois assinala que está havendo uma 
maior preservação dessa floresta.

( ) O texto menciona apenas o Brasil como o 
país que tem em seus domínios territoriais a 
região amazônica.

( ) Não há, no texto 1, nenhuma referência aos 
animais da floresta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) V – V – F – F – Fb. 

( ) V – F – F – F – Vc. 

( ) F – V – F – V – Vd. 

( X ) F – V – F – F – Fe. 

É 12. correto afirmar que predomina no conteúdo do 
texto:

( ) a  idéia de que a Amazônia é o eldorado do a. 
mundo.

( ) o posicionamento do governo brasileiro em b. 
relação à preservação da floresta amazônica.

( X ) a argumentação do autor na busca de mostrar c. 
que a Amazônia tem mais do que bonitas 
paisagens.

( ) o detalhamento de como era a Amazônia há d. 
duas décadas.

( ) o entendimento de que os estrangeiros tam-e. 
bém têm direito a esta biodiversidade que 
representa a Amazônia.
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Com base no texto 1, identifique se são verdadei-15. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) Em: “Há, porém, um aspecto que a torna dife-
rente das demais regiões.” (quarto parágrafo), 
há uma idéia de oposição em relação a infor-
mações já apresentadas no texto.

( ) O período: “A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão 
ambiental e a floresta vem se tornando dia a 
dia mais colorida, menos verde e mais tangí-
vel.” (segundo parágrafo) não traz nenhuma 
indicação de elementos que estejam em rela-
ção de adição.

( ) Em: “A Amazônia tem vida política, religiosa, 
comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desorde-
nadamente e sua população sobrevive em 
favelas nas periferias das cidades.” (quarto 
parágrafo),  a expressão sublinhada pode ser 
substituída por  entretanto sem prejuízo das 
relações semânticas entre os dois períodos.

( ) Em: “Como a maioria dos brasileiros, sequer 
pensávamos na terra; o que nos vinha à 
mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada 
de verde: esta era a floresta amazônica.” (pri-
meiro parágrafo), a oração sublinhada retoma 
a idéia de como os brasileiros viam a floresta 
amazônica.

( ) Em “A visão de quem observa a floresta de 
dentro, a visão daquele que nela vive, revela 
e traduz um olhar minucioso, capaz de des-
cobrir suas principais riquezas e seu principal 
potencial como verdadeiro eldorado, ao 
menos no que se refere ao seu próprio desen-
volvimento e à sua população humana.” (ter-
ceiro parágrafo), não há nenhuma expressão 
que traga noção de restrição. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – V– F – Fa. 

( ) V – V – F – F – Vb. 

( ) V – V – F – F – Fc. 

( ) F – V – F – V –Fd. 

( X ) V– F – F – V – Fe. 

Observe o excerto do texto 1:14. 

“No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas 
riquezas e desse eldorado se diferencia à medida que 
se penetra na região e nela se descobrem suas marcas, 
sua alma, a alma dos que a habitam.”

Esse excerto é composto de um período com I. 
três orações.

A expressão II. à medida que (sublinhada no 
excerto) introduz uma oração subordinada 
adverbial.

O vocábulo III. que em “a alma dos que a habitam” 
introduz uma oração subordinada substantiva.

Se substituíssemos o sujeito do verbo IV. desco-
brir por sua alma, esse verbo poderia passar 
para o singular.

Todos os verbos do excerto são transitivos V. 
indiretos.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.a. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 
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Texto 2

Assombrosa vida em Marte

Finalmente aconteceu. O dia 6 de agosto de 1996 
entrará para a história como a data em que o ser 
humano descobriu que a vida extraterrestre é um 
fato e não apenas ficção. Essa possibilidade, alimen-
tada durante tanto tempo pela fantasia de escritores, 
sonhadores e alguns cientistas, recebeu um grande 
alento. Os telejornais anteciparam o anúncio que 
a Nasa faria: pesquisadores da agência espacial 
americana e da Universidade Stanford, na Califórnia, 
encontraram evidências de que um tipo de vida muito 
primitiva existiu em Marte há 3,6 bilhões de anos. As 
evidências foram achadas em um meteorito marciano 
que caiu  na Terra  13 mil anos atrás.

Do tamanho de uma batata, o meteorito contém 
moléculas orgânicas fossilizadas - isto é, que se petri-
ficaram ao longo de milhões de anos - semelhantes 
a bactérias que existiram nos primórdios da história 
geológica da Terra. Essas moléculas são também a 
mais antiga forma de vida já descoberta pelos cientis-
tas. Na Terra, os fósseis mais velhos são de bactérias 
encontradas em uma rocha australiana de 3,5 bilhões 
de anos. 

“Por dois anos, utilizamos a tecnologia mais avançada 
disponível em todo o mundo para analisar esse mete-
orito”, contou Gibson. Sem essa tecnologia, desenvol-
vida apenas muito recentemente, teria sido impossível 
enxergar os tais fósseis microscópicos. A prova foi 
obtida comparando sua composição mineral com a 
análise que a sonda Viking fez do solo marciano. 

Os estudos da equipe da Nasa reconstituíram o que 
pode ter acontecido com essas bactérias. Embora a 
Terra e Marte sejam hoje mundos totalmente diversos 
- o primeiro quente e fervilhando de vida, enquanto 
o segundo é um mundo gelado e aparentemente 
morto -, há cerca de quatro bilhões de anos eram bem 
parecidos.

http://www.terra.com.br/istoe/capa/140214a.htm, acessado em 
15/11/2009. (Adaptado para fins de prova)

De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 16. 
correta.

( ) Na frase: “A pressão internacional, no que se a. 
refere à preservação de um ambiente que 
possui uma das maiores biodiversidades 
existentes no planeta, é grande” (segundo 
parágrafo), não há nenhuma referência à 
Amazônia.

( ) O período: “Há, porém, um aspecto que a b. 
torna diferente das demais regiões.” (quarto 
parágrafo) não contém nenhuma oração 
subordinada.

( X ) c. Em: “Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
palavra sublinhada pode ser substituída por 
exigir  sem prejuízo sentido no texto.

( ) Em: “d. Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
expressão esse fato refere-se a quando pen-
sávamos na terra como um mapa desenhado 
em uma folha de papel.

( ) Em: “No entanto, e. ressalta-se que o entendi-
mento dessas riquezas […]” (terceiro pará-
grafo), a palavra sublinhada pode ser substi-
tuída por coloca-se, sem prejuízo do sentido 
e da ênfase atribuída pelo autor a esse trecho 
do texto 1.

Assinale a alternativa em que o período 17. 
está escrito corretamente, no que diz respeito à 
pontuação:

( ) Por outro lado a floresta majestosa, representa a. 
um tesouro, que deve ser preservado.

( ) A intenção, não é negar a existência do eldo-b. 
rado do mundo. 

( ) Há pressão internacional para que se preserve c. 
o ambiente que abriga entre outras riquezas, 
a maior biodiversidade do planeta. 

( ) Só um olhar minucioso, daqueles que vivem d. 
na Amazônia é que será capaz de descobrir 
suas principais riquezas.

( X ) A Amazônia tem uma realidade pouco divul-e. 
gada, e o seu rio delimita o desenvolvimento 
da região.
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De acordo com o texto 2, analise os enunciados 20. 
abaixo.

Somente escritores e sonhadores alimenta-I. 
vam a idéia da possibilidade de existência de 
vida extraterrestre.

Em: “Os telejornais anteciparam o anúncio II. 
que a Nasa faria” […] (primeiro parágrafo), 
todas as palavras estão empregadas no seu 
sentido denotativo.

Em: “recebeu um grande III. alento” (primeiro 
parágrafo), a palavra sublinhada pode ser 
substituída por confronto, sem prejuízo de 
sentido.

Em: “Do tamanho de uma batata, o meteo-IV. 
rito contém moléculas orgânicas fossiliza-
das – isto é, que se petrificaram ao longo de 
milhões de anos - semelhantes a bactérias 
que existiram nos primórdios da história geo-
lógica da Terra.” (segundo parágrafo), a locu-
ção isto é traz uma idéia de explicação.

A evidência de um tipo primitivo de vida é V. 
uma descoberta que se deve apenas aos pes-
quisadores da Nasa.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados III e V estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 

De acordo com o texto 2, é 18. correto afirmar:

( ) Marte nunca foi semelhante à Terra. a. 

( ) A descoberta dos fósseis microscópicos no b. 
meteorito marciano não dependeu dos avan-
ços tecnológicos mais recentes. 

( ) Gibson diz textualmente que foram utilizadas c. 
as tecnologias mais avançadas na análise que 
a sonda Viking fez do solo de Marte.

( X ) A existência de vida extraterrestre deixou d. 
de ser ficção, tornando-se um fato para o ser 
humano, a partir das descobertas do meteo-
rito de Marte.

( ) As moléculas orgânicas do meteorito não são e. 
a forma de vida mais antiga, pois fósseis mais 
velhos foram encontrados em uma rocha 
australiana. 

Observe nos enunciados abaixo aquele(s) em que 19. 
a expressão entre parênteses substitui a expressão 
sublinhada sem alteração do sentido, com base no 
texto 2. 

“I. Embora a Terra e Marte sejam hoje mundos 
totalmente diversos […], há cerca de qua-
tro bilhões de anos eram bem parecidos” 
(porque). 

SegundoII.  os pesquisadores da Nasa, há evi-
dências de que um tipo de vida muito primi-
tiva existiu em Marte há 3,6bilhões de anos 
(conforme).

O dia 6 de agosto entrará para a história III. como 
a data em que o ser humano descobriu que 
a vida extraterrestre é um fato e não apenas 
ficção (a partir de).

Os telejornais da noite anteciparam o anúncio IV. 
que a Nasa faria (iria fazer)

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Os enunciados I, II, III e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.b. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.e. 
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

A atuação do fonoaudiólogo inclui o atendimento 21. 
de pessoas afásicas.

Relacione as colunas abaixo quanto aos sintomas 
afásicos.

Coluna 1

parafasia semântica1. 
parafasia fonêmica2. 
jargão3. 
agramatismo4. 
circunlóquio5. 
anomia6. 

Coluna 2

( ) Substituição de termos semânticamente rela-
cionados ou indicação da função.

( ) Expressão repetitiva durante a enunciação, 
podendo ser uma palavra da língua ou um 
neologismo.

( ) Enunciação sem adequação morfossintática, 
sem uso correto de conjugações e sem uso de 
elementos de ligação.

( ) Expressão repetitiva em torno de um mesmo 
tema.

( ) Incapacidade para nomear objetos e pessoas.

( ) Substituição de termos foneticamente 
relacionados.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( X ) 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 2a. 

( ) 1 ; 5 ; 6 ; 3 ; 4 ; 2b. 

( ) 2 ; 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 1c. 

( ) 2 ; 6 ; 4 ; 3 ; 5 ; 1d. 

( ) 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 1 ; 6e. 

Considere as etapas da aquisição do aspecto 22. 
semântico-lexical e pragmático-discursivo pelos quais 
a criança passa durante o desenvolvimento da lingua-
gem, analisando a situação seguinte.

A mãe de uma criança de três anos e uma amiga 
conversando sobre o mau atendimento em uma loja, 
comentam sobre a ineficiência de um dos vendedo-
res que costuma atender muito mal, demorando a 
mostrar as mercadorias pedidas e frequentemente 
enganando-se com marcas e preços. Nessa conversa, a 
mãe faz a seguinte colocação:

“é incrível, não tem jeito, ele é mesmo uma porta”.

A criança então retruca:

“mãe ele não é de abrir e fechar!”

ao que a mãe responde:

“é só um jeito de falar, meu filho!”.

Assinale a alternativa correta.

( ) A colocação da criança no segmento acima a. 
demonstra que a compreensão da palavra 
porta não foi bem consolidada pela criança 
no processo de aquisição da linguagem.

( ) A colocação da criança no segmento acima b. 
demonstra que os pais não devem utilizar 
esse tipo de linguagem perto de crianças.

( ) A colocação da criança no segmento acima c. 
demonstra que a criança pode estar com pro-
blemas cognitivos que prejudicam a aquisição 
da linguagem.

( X ) A colocação da criança no segmento acima d. 
demonstra que a compreensão da palavra 
porta está restrita a apenas um significado e 
que a criança, em função da sua idade, ainda 
não domina o sentido resultante da cadeia 
significante.

( ) A colocação da criança no segmento acima e. 
demonstra que a criança não vai poder adqui-
rir linguagem adequadamente já que a mãe 
utiliza expressões ambíguas.
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Com relação à validação da amplificação sonora 25. 
individual, é incorreto afirmar que:

( ) A pesquisa do ganho funcional é realizada em a. 
campo aberto, utilizando como estímulo o 
tom puro modulado e palavras dissílabas ou 
tri/polissílabas.

( ) O ganho funcional e o ganho de inserção são b. 
medidas complementares.

( ) Os testes de fala no ruído devem ser utilizados c. 
com o objetivo de avaliar o processamento 
auditivo do usuário de AASI.

( X ) O ganho funcional avalia o desempenho da d. 
prótese auditiva no usuário.

( ) O ganho funcional deve ser realizado pelo e. 
menos uma semana após o início do uso do 
AASI.

Leia as afirmativas abaixo quanto ao processo de 26. 
protetização auditiva.

O ganho funcional é o método objetivo mais I. 
adequado para verificar o desempenho da 
prótese auditiva no indivíduo.

Indivíduos portadores de perda auditiva neu-II. 
rossensorial se beneficiam mais com a amplifi-
cação não–linear.

Para indivíduos recrutantes, o ideal é o uso de III. 
prótese auditiva com sistema de amplificação 
WDRC.

Todas as próteses auditivas digitais amplificam IV. 
o som apenas de modo não-linear.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.a. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.b. 

( X ) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.c. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.d. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.e. 

Analise as afirmativas abaixo quanto ao exame de 23. 
vecto-eletronistagmografia.

A vecto-eletronistagmografia é um exame I. 
que avalia diretamente a função vestibular, 
utilizando quatro eletrodos – três ativos e um 
terra.

Quando ocorrem desvios corporais nas provas II. 
de equilíbrio estático e dinâmico, geralmente 
ocorrem na direção do lado “menos funcio-
nante” em vestibulopatias periféricas.

A primeira etapa do exame vestibular é a pes-III. 
quisa do nistagmo espontâneo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.a. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.b. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.c. 

( ) Estão corretas as afirmativas I, II e III.d. 

( X ) Está correta apenas a afirmativa II.e. 

Leia as afirmativas abaixo referentes ao exame 24. 
Vecto-eletronistagmográfico.

A pesquisa do nistagmo espontâneo é reali-I. 
zada apenas de olhos abertos.

O objetivo da pesquisa do nistagmo optociné-II. 
tico é observar a simetria entre os batimentos 
horários e anti-horários do nistagmo.

A PRPD é realizada com movimentos rotatórios III. 
completos de uma cadeira e o indivíduo deve 
estar com a cabeça inclinada 30° para trás.

Na prova calórica, a estimulação térmica IV. 
quente provoca nistagmos para o mesmo 
lado estimulado e a estimulação fria pro-
voca nistagmos para o lado contrário ao 
estimulado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Está correta apenas a afirmativa IV.a. 

( X ) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.b. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.c. 

( ) Está correta apenas a afirmativa II.d. 

( ) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.e. 
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Analise o corpus de linguagem transcrito do diá-30. 
logo entre a fonoaudióloga e a criança numa sessão 
de tratamento e identifique os segmentos das linhas 
4, 8 e 12 em relação aos processos dialógicos, tal como 
propostos por de Lemos e cols. (1980) no primeiro 
momento da teoria interacionista:

1
F: Amigo… vâmo vê o que a gente vai escolher 
hoje pra brincá… o que que…

2 C: bincá…que… que

3 F: É… prá brinca… o que que você qué faze?

4 C: qué qué faze?

5
F: Que tal uma pista de corrida? A gente pega 
os carros e brrummm brrummmm?!!

6
C: brrruummmmm 
brrrummmmm

7 F: Daí a gente faz uma corrida, que tal?

8
C: brrumm brrrummmm que… 
que… coida… brrrruumm

9
F: Boa idéia… então… vâmo lá… que cor você 
vai ser?Escolhe…

10 C: brrumm… colhê?

11
F: É… azul… vermelho, o verde… acho que eu 
quero o verde.

12 C: que que brruummmm zul.

Assinale a alternativa correta.

( ) Especularidade, complementaridade  a. 
e complementaridade.

( ) Especularidade, reciprocidade e b. 
complementaridade.

( X ) Especularidade, complementaridade  c. 
e reciprocidade.

( ) Complementaridade, complementaridade  d. 
e complementaridade.

( ) Complementaridade, complementaridade  e. 
e reciprocidade.

Em relação à avaliação dos limiares logoaudiomé-27. 
tricos, considerando que o limiar de recepção da fala 
(também denominado limiar de inteligibilidade ou 
SRT) é definido como o nível de intensidade no qual o 
ouvinte pode identificar 50% de um sinal de fala sim-
ples e sua aplicação clínica refere-se a:

( ) Detectar um sinal de fala em 500, 1000 e a. 
2000 Hz.

( X ) Confirmar os limiares tonais.b. 

( ) Determinar o grau de perda auditiva.c. 

( ) Confirmar a necessidade de mascaramento.d. 

( ) Confirmar os limiares por via óssea.e. 

Disartrofonias são distúrbios de linguagem conse-28. 
quentes à lesão cerebral que afetam a articulação, voz, 
respiração e ressonância da linguagem.

Em relação aos tipos de disartrofonia, indique a alter-
nativa correta que caracteriza a produção de fala na 
Doença de Parkinson:

( X ) Disartria hipocinética.a. 

( ) Disartria flácida.b. 

( ) Disartria espástica.c. 

( ) Disartria hipercinética.d. 

( ) Disartria mista.e. 

Para Zorzi (1993), há relações entre a brincadeira 29. 
simbólica e a linguagem, o que faz com que o autor 
classifique as condutas da criança em relação ao brin-
car e relacione-as ao desenvolvimento da linguagem.

Todas as alternativas abaixo caracterizam as condutas 
pré-simbólicas, exceto uma. Assinale-a:

( ) Antecedem e preparam as condutas simbóli-a. 
cas mais evoluídas.

( ) Ainda estão muito centradas na atividade da b. 
criança e não chegam a representar por meio 
de símbolos eventos ausentes.

( X ) Correspondem ao período pré-operatório.c. 

( ) Uso convencional dos objetosd. 

( ) Fase em que as crianças repetem constante-e. 
mente, ações que já dominam como empilhar, 
bater e jogar.
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Analise abaixo o gráfico representativo de um 33. 
exame de audiometria tonal limiar.

Assinale a alternativa que indica os resultados respec-
tivos para orelha direita (OD) e orelha esquerda (OE):

( ) OD: perda auditiva condutiva de grau a. 
severo e OE: limiares dentro dos padrões de 
normalidade.

( X ) OD: limiares dentro do padrão de normali-b. 
dade OE: perda auditiva condutiva de grau 
moderado.

( ) OD: limiares dentro do padrão de normali-c. 
dade e OE: perda auditiva neurossensorial

( ) OD e OE com perda auditiva condutiva de d. 
grau severo.

( ) OD e OE com perda auditiva mista.e. 

A Linguística é uma ciência que tem interface 31. 
com a Fonoaudiologia. Valendo-se da linguística, o 
fonoaudiólogo possa compreender a estrutura e o 
funcionamento da linguagem a partir do ponto de 
vista linguístico-discursivo.

Considerando os pressupostos de Saussure quanto 
ao signo linguístico, a sentença “Quem casa quer casa” 
pode ser compreendida a partir da noção de:

( ) Significado, pois o sentido da sentença se dá a. 
em função do conteúdo de cada palavra da 
frase.

( ) Significante, pois o sentido da sentença tem b. 
relação com a imagem acústica.

( ) Indissociação do signo linguístico, pois c. 
o significado não pode ser separado do 
significante.

( ) Inversão do signo linguístico, a partir da d. 
noção de que significante e o ocupa posição 
privilegiada em relação ao significado.

( X ) Valor, pois o sentido da sentença se dá em e. 
função da relação dos elementos que a 
compõem.

A redução de encontro consonantal é um pro-32. 
cesso fonológico comum no processo de aquisição 
fonológica durante o desenvolvimento da linguagem 
da criança, assim como o processo de dessonorização, 
segundo Yavas (1991).

Assinale a alternativa que indica o limite em idade 
cronológica no qual esses processos ainda podem 
ocorrer:

( ) Redução do encontro consonantal, até 7 anos a. 
de idade, idade em que a criança entra na 
escola formal e dessonorização, até os 4 anos 
de idade.

( ) Redução do encontro consonantal, até 4 anos b. 
de idade e dessonorização também.

( ) Redução do encontro consonantal, até 3anos c. 
e meio de idade e dessonorização, até 5 anos 
de idade.

( X ) Redução do encontro consonantal, até 5anos d. 
e meio de idade e dessonorização, até 2 anos 
e meio de idade.

( ) Redução de encontro consonantal, até 5 anos e. 
de idade e dessonorização também.
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Deisi, 26 anos de idade, é aluna do curso de pedagogia e conseguiu seu primeiro trabalho 34. 
como professora na 1a série de uma escola municipal. Após 6 meses dando aula, começou a 
ficar rouca, chegando a perder a voz. Em seu relato há muita angústia, pois quer muito atuar 
no magistério, porém preocupa-se muito já que sua voz não atende às suas necessidades pro-
fissionais. O diagnóstico do ORL é de um pequeno cisto da prega vocal esquerda. Na avaliação 
fonoaudiológica encontrou-se: tempo máximo de fonação muito reduzido, respiração superior, 
incoordenação pneumofonoarticulatória, pitch grave, ressonância laringo-faríngea, ataque 
vocal brusco e qualidade vocal rouca e áspera de grau moderado. Durante a entrevista, obser-
vou-se que Deisi não conhece nada a respeito da produção vocal, nem tão pouco sobre saúde 
vocal, relata quase não ingerir água (apenas 2 copos por dia) e tomar muito café nos intervalos 
das aulas. Deixou bem claro em seu discurso que não quer fazer cirurgia.

Em relação às condutas frente a este caso, assinale verdadeiro ( V ) ou falso ( F ) para as seguin-
tes afirmativas:

( ) O fonoaudiólogo deve convencer Deisi de que a cirurgia resolveria o problema de 
forma mais rápida e eficiente, explicando-lhe os benefícios desta intervenção.

( ) Considerando que o otorrinolaringologista não mandou a fita da laringoscopia, 
somente o laudo, o fonoaudiólogo deve encaminhar Deisi para outro médico a fim de 
solicitar a fita com o exame, e assim tomar uma decisão quanto à realização da cirurgia 
ou fonoterapia.

( ) Neste caso, deve-se tentar a fonoterapia, associada à conduta médica, considerando 
que a história da disfonia é recente e a mudança dos hábitos de saúde vocal de Deisi 
vai ajudar a reverter o quadro.

( ) Na fonoterapia deve-se enfatizar, entre outras técnicas as de apoio respiratório, sons de 
apoio, os exercícios de ressonância para redução do foco laringo-faríngeo, e as orienta-
ções quanto à produção e saúde vocal.

( ) O fonoaudiólogo deve encaminhar Deisi para a terapia psicológica para trabalhar a 
questão do impacto da disfonia na vida pessoal e profissional da paciente,pois esse 
aspecto não faz parte do trabalho fonoaudiológico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – V – F – Fa. 

( ) F – F – V – F – Fb. 

( ) F – V – F – V – Vc. 

( X ) F – F – V – V – Fd. 

( ) F – F – F – V – Ve. 



Prefeitura Municipal de Palhoça

Página 16

As perdas auditivas são classificadas em leves, 37. 
moderadas, severas e profundas.

Assinale a alternativa que corresponde aproximada-
mente à perda auditiva severa:

( X ) 70 a 90 DbNA.a. 

( ) 20 a 40 DbNA.b. 

( ) 40 a 70 DbNA.c. 

( ) Acima de 90 DbNA.d. 

( ) Apenas em 75 DbNA.e. 

Uma criança surda é levada por sua mãe a uma 38. 
escola especial para deficientes auditivos. A mãe ques-
tiona a pedagoga da escola quanto ao método educa-
cional utilizado e recebe a seguinte resposta:

“Nós acreditamos que o gesto é a linguagem natural 
da criança surda, pois para ela a oralidade é mais difí-
cil. Nós trabalhamos numa proposta de apresentar à 
criança as duas línguas, ela trabalha a partir de sua 
primeira língua, a Língua Brasileira de Sinais e adquire 
o português falado como opção de segunda língua; 
tal qual qualquer um de nós pode fazer aulas de inglês, 
francês ou alemão.Assim, acreditamos que adquirir as 
duas línguas permite ao indivíduo surdo incluir-se na 
cultura surda e na cultura ouvinte.”

Considere as explicações dadas pela pedagoga a 
esta mãe e indique a alternativa que corresponde ao 
método utilizado nesta escola:

( ) Oralismoa. 

( ) Comunicação Totalb. 

( ) LIBRASc. 

( ) Gestualismod. 

( X ) Bilinguismoe. 

A dificuldade de aprendizagem para as habilida-35. 
des de leitura e escrita são denominadas de dislexia 
do desenvolvimento ou, segundo o DMS-IV, trans-
torno de leitura, que pode também coexistir com 
dificuldades em linguagem oral, cálculo, atenção, 
memória e integração perceptivo-motora.

São características da dislexia as alternativas listadas 
abaixo, exceto uma. Assinale-a.

( X ) Baixo nível de inteligência.a. 

( ) Confusão entre vogais ou substituição de b. 
consoantes.

( ) Memória visual pobre em relação a símbolos c. 
linguísticos

( ) Movimento errático dos olhos na leiturad. 

( ) Dificuldades de processamento auditivo;e. 

A lei de inclusão na educação tem mudado a 36. 
realidade do trabalho cotidiano das escolas que 
buscam ativamente incluir os sujeitos portadores de 
necessidades especiais em espaços de convivência 
com crianças ditas normais. O fonoaudiólogo é um 
profissional importante neste contexto e fundamental 
para o processo da inclusão de crianças especiais no 
ensino regular.

Entre suas atividades incluem-se as alternativas abaixo, 
exceto uma. Assinale-a.

( ) Realizar oficinas com pais e equipe escolar a a. 
fim de discutir o processo de alfabetização e a 
inclusão escolar.

( ) Realizar triagens, quando necessário, a fim de b. 
identificar as necessidades das crianças e fazer 
encaminhamentos.

( ) Promover atividades que ofereçam diferentes c. 
contextos de uso da linguagem verbal e não 
verbal.

( ) Orientar educadores e equipe escolar quanto d. 
às questões de comunicação: linguagem, 
audição, voz e linguagem escrita que possam 
interferir no processo de aprendizagem das 
crianças com necessidades especiais.

( X ) Dar suporte clínico individual para todas as e. 
crianças portadoras de necessidades especiais 
sob a forma de atendimento clínico individual.
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Durante o processo de avaliação da linguagem 39. 
o fonoaudiólogo pode lançar mão de diversos instru-
mentos avaliativos. Os testes em geral, avaliam habi-
lidades linguísticas e/ou discursivas, contemplando 
também habilidades relacionadas à fala e escrita.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que indica 
o instrumento adequado para avaliação dos sujeitos 
com desvio fonológico:

( ) Teste de vocabulário ABFW (Beffi-Lopes, 2000)a. 

( ) Teste Rio de Janeiro (Jakubovicz,1985 )b. 

( X ) Avaliação Fonológica da Criança (Yavas,1991)c. 

( ) Bateria Montreal de Avaliação da d. 
Comunicação (Fonseca et.al.2008)

( ) Teste de Minessota (Schuel,1994)e. 

O autismo é uma disfunção global do desenvol-40. 
vimento. É uma alteração que afeta, principalmente, 
a capacidade de comunicação do indivíduo, de 
estabelecer relacionamentos e de responder apro-
priadamente ao ambiente. Muitas crianças apesar de 
autistas, apresentam inteligência e fala intactas, outras 
apresentam sérios retardos no desenvolvimento da 
linguagem. Algumas crianças parecem fechados e 
distantes, outros presos a comportamentos restritos e 
estereotipidas. Os diversos modos de manifestação do 
autismo também são designados de espectro autista, 
indicando uma gama de possibilidades dos sintomas 
do autismo.

Assinale a alternativa que corresponde ao objetivo 
terapêtico que o profissional fonoaudiólogo deve ter 
no atendimento a estes indivíduos:

( X ) Fazê-la desenvolver uma comunicação funcio-a. 
nal para que a criança se faça entender e seja 
entendida, sempre que possível.

( ) Fazê-la usar linguagem falada exclusivamente.b. 

( ) Fazê-la usar linguagem verbal c. 
prioritariamente.

( ) Fazê-la interagir exclusivamente em escolas d. 
especiais.

( ) Fazê-la treinar fichas de palavras.e. 
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