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1. Após a leitura do texto a seguir, observe o uso das letras 
em negrito e assinale a assertiva correta, de acordo com 
a norma culta: 
Já estamos a três horas esperando pelo ônibus, e nada. 
A muito tempo isto não acontecia. Agora, o próximo só 
passará daqui à duas horas, segundo nos disse o chefe 
da estação. 

a) A primeira forma está incorreta, pois para um tempo 
já transcorrido deve-se usar o verbo haver; a segunda 
forma está correta, pois se refere ao passado; a 
terceira forma está incorreta, pois se refere ao futuro. 

b) A primeira forma e a segunda forma estão 
incorretas, pois para um tempo já transcorrido deve-
se usar o verbo haver; a terceira forma está 
incorreta, pois somente a preposição deve 
anteceder um tempo ainda não decorrido. 

c) O primeiro está incorreto, uma vez que o verbo estar 
exige preposição e o numeral exige artigo; o segundo 
está correto, pois se trata de tempo decorrido; e o 
terceiro está correto, pois o substantivo feminino 
‘horas’ exige a crase. 

d) O primeiro uso está correto, pois o numeral rege a 
concordância, não exigindo preposição; o segundo 
uso está incorreto, pois a locução adverbial pede o 
verbo haver; a terceira forma está incorreta, pois 
somente a preposição deve anteceder um tempo 
ainda não decorrido. 

 
2. Se cunhássemos nossas cabeças eu e meu irmão, cada 

qual numa face de uma moeda, e se girássemos essa 
moeda com um peteleco forte, poderíamos vislumbrar a 
cabeça do meu pai e a cabeça da minha mãe quase 
simultaneamente. Já com a moeda em repouso 
tornamos a ser duas cabeças tão dessemelhantes que 
ninguém nos imagina irmãos. Só quem frequentasse 
muito a nossa casa, ou estudasse uma rara foto da 
família reunida, notaria que nós dois não somos 
propriamente opostos, e sim complementares. Mas entre 
mim e ele a partilha dos rostos de pai e mãe mostrou-se 
iníqua, com nítida vantagem para meu irmão. Seu rosto 
tem os traços do pai, que está longe de ser um homem 
bonito, mas no conjunto, por algum mistério, resulta 
numa versão masculina da nossa formosa mãe. Já eu 
herdei detalhes da mãe em desarmonia, como um nariz 
pontudo sem as maçãs salientes que o justificam, ou 
seus lábios carnudos que na minha boa pequena não 
têm cabimento.”  

(Chico Buarque. O Irmão Alemão. 1ª. Ed. São Paulo: Cia das Letras, 
2014, p. 36-7) 

No trecho em questão, o narrador considera: 

a) Que o irmão herdou os traços inexatos do pai e a 
boca pequena da mãe, resultando num conjunto 
desarmônico. 

b) Que o irmão, com quem o narrador não se dava, era 
o oposto do narrador.  

c) Que o irmão, apesar de ter herdado os traços do pai 
e a formosura da mãe, não tinha muito caráter. 

d) Que apesar de ter herdado os traços do pai, o irmão 
era mais bonito que ele (narrador). 

 
 
 
 
 
 
 

3. Texto 1: O que, por começo, corria destino para a gente, 
ali, era: bondosos dias. Madrugar vagaroso, vadiado, se 
escutando o grito a mil do pássaro rexenxão – que 
vinham voando, aquelas chusmas pretas, até brilhantes, 
amanheciam duma restinga de mato, e passavam, sem 
necessidade nenhuma, a sobre. E as malocas de bois e 
vacas que se levantavam das malhadas, de acabar de 
dormir, suspendendo o corpo sem rumor nenhum, no 
meio-escuro, como um açúcar se derretendo no campo.  

(João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 1ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 287) 

Texto 2: O autor mineiro [Guimarães Rosa], ao tomar 
como ponto de partida o modo de expressão do homem 
do sertão, faz um uso da linguagem que constantemente 
extrapola seu uso compartilhado por regras gramaticais 
e discursivas. [...] no âmbito da literatura brasileira, 
fundou uma nova língua, uma língua essencialmente 
rosiana, formada por neologismos, aglutinações de 
palavras, sentidos conferidos pela homofonia e por sons 
que são próprios da vida e da fauna sertanejas. Há um 
ilegível que atravessa e insiste em todos os seus 
escritos, um ponto que resiste a toda e qualquer tentativa 
de decifração [...] Para ele, é inegável que seus livros 
são escritos em um idioma que é próprio seu, o que 
forçosamente o distancia das normas padrão da língua 
portuguesa. 

(Bruno Focas Vieira Machado. João Guimarães Rosa: A invenção da 
linguagem. Itinerários, Araraquara, n. 33, p.233-242, jul./dez. 2011)   

Após ler os dois trechos acima, NÃO é correto afirmar: 

a) O autor constrói sentenças que não seguem as 
regras da gramática normativa, no entanto, através 
dos sons e da semelhança com outras palavras, 
confere sentido ao seu texto. 

b) O fechamento da oração após a frase “e passavam, 
sem necessidade nenhuma, a sobre” pretende imitar 
a forma econômica de expressão do sertanejo, num 
estilo próprio do escritor Guimarães Rosa. No 
entanto, de um ponto de vista normativo, gramatical, 
da língua portuguesa, esta expressão seria 
considerada incorreta. 

c) O narrador de Guimarães Rosa, ao relatar os “bois e 
vacas que se levantavam das malhadas, de acabar 
de dormir, suspendendo o corpo sem rumor nenhum”, 
propõe a semelhança entre estas imagens e a 
imagem do sertanejo que, segundo o narrador, 
madruga vigoroso, ao primeiro grito da ave. 

d) Guimarães Rosa, com seus neologismos, criações a 
partir de um linguajar muito especial do sertanejo e 
uma poética muito própria construída a partir de sons 
e imagens, pinta o calmo despertar agreste, cheio de 
rumores próprios do campo. 

 
4. Acenou para a jovem que esperava de braços cruzados 

no meio da alameda. Levou as mãos ao lado esquerdo 
do peito e suspirou com ênfase: - Minha amada, seja 
bem-vinda. Veja que dia! [...].  

(Lygia Fagundes Telles. As Meninas. 5ª. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1974, p.12) 

Qual a função de a e as neste trecho? 
I. Como função sintática, são adjuntos adnominais. 
II. Como função morfológica, são artigos. 
III. Como função sintática, são adjuntos adverbiais.   
IV. Como função morfológica, são preposições.   

a) Somente assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente assertiva IV está correta. 
c) Somente assertiva III está correta. 
d) Somente assertivas I e II não estão corretas. 
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5. Texto 1: Na Universidade de Durban, um fotógrafo 
profissional ofereceu a Shubnum Khan e seus amigos 
uma sessão gratuita de fotos para um projeto chamado 
“100 Faces Shoot”, que constava de fotografias de100 
rostos de pessoas de diferentes raças e idades. Ela 
aceitou, assinou uma documentação sem ler muito bem, 
e aí começou sua saga. Seu rosto percorreu mundo 
anunciando desde hambúrgueres do McDonald’s na 
China, tapetes em Nova Iorque e uma agência de 
caminhadas no Cambodja, além de sedação dental nos 
Estados Unidos e cursos universitários na Austrália. 
Para cada anúncio, mudavam sua etnia e nome para 
adequar-se ao público-alvo. A jovem sul-africana 
contatou o fotógrafo que tirou as fotos. Sua resposta foi 
clara: tudo foi autorizado, sua assinatura dava a 
permissão necessária para usar as imagens e até 
mesmo mudar sua identidade. Estava tudo nas letras 
miúdas. Agora Khan publica seu caso no Twitter para 
que outras pessoas não cometam o mesmo erro.  

(Adaptado de: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/30/internacional/1532977178

_725190.html>. Acesso em: 31/07/2018) 

Texto 2: O direito de imagem versa sobre os aspectos da 
projeção da personalidade física da pessoa, incluindo os 
traços fisionômicos, o corpo, atitudes, gestos, sorrisos, 
indumentárias, entre outros aspectos. Em vista disso, 
por se tratar de um direito autônomo ou próprio, reflete 
diretamente em ação indenizatória caso ocorra o uso 
indevido da imagem do indivíduo. Desta forma, qualquer 
pessoa, seja ou não famosa, pode exigir judicialmente a 
proteção do seu direito de imagem. No Brasil, a 
Constituição Federal de 1988 garante e regulamenta 
este direito. 
Para que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica 
possa veicular uma imagem no Brasil, precisa de um 
termo assinado, que deve conter os principais dados de 
quem autoriza a veiculação de sua imagem, declarando 
a autorização do uso da imagem e voz e para qual 
finalidade. Também poderá ter uma cláusula de cessão 
de todo e qualquer direito autoral patrimonial resultante 
de eventuais produtos decorrentes da contratação e 
exploração da imagem e voz de quem autoriza. O prazo 
para a autorização também deverá constar no 
documento, que poderá ser por tempo indeterminado ou 
determinado. A pessoa que autoriza também poderá 
limitar a finalidade de uso da imagem. 

(Adaptado de: <https://www.juridoc.com.br/blog/internet/6503-por-
que-voce-precisa-termo-uso-imagem-fins-comerciais/>. Acesso em: 

31/07/2018) 

Após a leitura dos textos acima, e usando apenas as 
informações contidas nos textos, e levando em 
consideração que os gêneros textuais podem utilizar 
variadas linguagens, podemos afirmar com certeza que: 

a) O fotógrafo vendeu a imagem de Shubnum Khan por 
altos valores a empresas de todo tipo e, de acordo 
com nossa legislação, ele não poderia fazê-lo. 

b) A imagem de Shubnum Khan ficou conhecida por 
todo o mundo, e agora ela escreve um blog e 
compartilha no Twitter sua experiência, 
aconselhando as pessoas a nunca assinarem 
contratos. 

c) Caso tivesse ocorrido no Brasil, a estudante 
Shubnum Khan não poderia reivindicar indenização 
por uso indevido de imagem, pois assinou um termo 
que delimitava o poder do fotógrafo quanto ao uso de 
sua imagem. 

d) No Brasil, a estudante Shubnum Khan não poderia 
reivindicar indenizações por uso indevido de imagem, 
pois assinou a autorização para seu uso. 

6. Era um dia de sol, e do alto da duna eu contemplava o 
trecho mais delgado da restinga, uma linha de 
branquíssima areia que o oceano não tragava por 
capricho, ou por piedade ou por desvelo maternal ou por 
sadismo. As ondas espumavam simultaneamente, à 
direita e à esquerda da faixa de areia, era como uma 
praia diante do espelho.  

(Chico Buarque. Leite Derramado. 3ª. Reimpressão. São Paulo: Cia 
das Letras, 2009, p. 42-3) 

Na oração: “do alto da duna eu contemplava o trecho 
mais delgado da restinga”, tendo em vista a norma culta, 
pode-se afirmar que: 
a) Do alto da duna é locução adverbial de lugar, 

contemplava é um verbo transitivo direto e delgado é 
adjunto adnominal. 

b) Do alto da duna é uma locução adverbial de lugar, 
contemplava é um verbo de ligação e delgado é 
adjunto adverbial. 

c) Do alto da duna é uma locução adjetiva, contemplava 
um verbo transitivo indireto, e delgado é um adjunto 
adnominal.  

d) Do alto da duna é locução adverbial de modo, 
contemplava é um verbo transitivo direto e 
pronominal, e delgado é substantivo. 

 

7. Aquele rio 
era como um cão sem plumas. 
Nada sabia da chuva azul, 
da fonte cor-de-rosa, 
da água do copo de água, 
da água de cântaro, 
dos peixes de água, 
da brisa na água. 

(João Cabral de Melo Neto. O Cão sem Plumas. Disponível em: 
<http://contobrasileiro.com.br/o-cao-sem-plumas-poema-de-joao-

cabral-de-melo-neto/>. Acesso em: 31/07/2018) 

O tempo verbal apresentado nos verbos ser e saber 
deste trecho de poema é: 
a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Pretérito imperfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 

 

8. O Programa de Combate ao Racismo Institucional 
(PCRI), implementado no Brasil em 2005, definiu o 
racismo institucional como “o fracasso das instituições e 
organizações em prover um serviço profissional e 
adequado as pessoas em virtude de sua cor, cultura, 
origem racial ou étnica.  

(Disponível em: <http://racismoinstitucional.geledes.org.br/o-que-e-
racismo-institucional/>.  Acesso em: 31/07/2018) 

No trecho “prover um serviço profissional e adequado as 
pessoas”, uma crase pode ter sido retirada, 
erroneamente ou não. Indique a assertiva correta: 
a) Quando a regência do verbo, nesta acepção, pede 

preposição para inserção do objeto indireto e esse 
objeto é um substantivo feminino plural precedido de 
artigo feminino plural, o uso da crase não é 
facultativo. 

b) Quando o verbo é transitivo direto e indireto e o objeto 
direto é precedido de um artigo indefinido masculino 
singular, o uso da crase é facultativo. 

c) Quando a regência do verbo, nesta acepção, pede 
artigo para inserção do objeto indireto e esse objeto 
é um substantivo, o uso da preposição não é 
facultativo. 

d) A preposição, quando a posteriori do objeto indireto, 
ao fundir-se com o artigo que antecede o substantivo, 
produz o acento gráfico chamado crase.  
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9. Texto 1: Clarice Lispector deixou vários depoimentos 
sobre a sua produção literária. Em alguns, parecia se 
defender do estranhamento que causava em leitores e 
críticos. Ela tinha consciência de sua diferença. Desde 
pequena, ao ver recusadas as histórias que mandava 
para um jornal de Recife, pressentia que era porque 
nenhuma “contava os fatos necessários a uma história”, 
nenhuma relatava um acontecimento. Sabia também, já 
adulta, que poderia tornar mais “atraente” o seu texto se 
usasse, “por exemplo, algumas das coisas que 
emolduram uma vida ou uma coisa ou romance ou um 
personagem”. Entretanto, mesmo arriscando-se ao 
rótulo de escritora difícil, mesmo admitindo ter um 
público mais reduzido, ela não conseguiria abrir mão de 
seu traçado: “Tem gente que cose para fora, eu coso 
para dentro”. Ela se afastou dos “escritores que por 
opção e engajamento defendem valores morais, políticos 
e sociais, outros cuja literatura é dirigida ou planificada a 
fim de exaltar valores, geralmente impostos por poderes 
políticos, religiosos etc., muitas vezes alheios ao 
escritor”, em nome de uma outra forma de questionar a 
realidade e nela intervir, através da literatura [...]Assim, 
A hora da estrela retoma e redimensiona questões que 
marcam a literatura moderna, confrontada com a crise 
do herói desorientado e da palavra nomeadora. Nas três 
formas — dedicar, dedicar-se e meditar — denominador 
comum: o dizer. Nele de fato concentra-se o grande 
desafio para as pessoas que queiram ter uma relação 
autêntica com a vida e também o desafio para o escritor, 
já que é a sua matéria prima básica. Pois se é verdade a 
afirmação inicial do livro, de que “tudo no mundo 
começou com um sim”, temos diante de nós um enigma 
a decifrar e um desafio a empreender. O enigma se 
refere ao primeiro sim (a origem do mundo); o desafio é 
dizer sim com Clarice Lispector, para continuarmos 
inventando o mundo. Por isso o texto termina com uma 
única palavra ocupando todo um parágrafo: “Sim”. A nós, 
cabe continuar este movimento estelar. Eis a grande arte 
de Clarice Lispector.  

(Clarisse Fukelman. Escrever estrelas (ora direis). Prefácio da 25ª. 
ed. Em: Lispector, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 

1995.) 

Texto 2: Dos verões sufocantes da abafada rua do Acre 
ela só sentia o suor, um suor que cheirava mal. Esse 
suor me parece de má origem. Não sei se estava 
tuberculosa, acho que não. No escuro da noite um 
homem assobiando e passos pesados, o uivo do vira-
lata abandonado. Enquanto isso – as constelações 
silenciosas e o espaço que é tempo que nada tem a ver 
com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias. O 
cantar de galo na aurora sanguinolenta dava um sentido 
fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma 
passarinhada buliçosa na rua do Acre: é que a vida 
brotava no chão, alegre por entre pedras. 
Rua do Acre para morar, rua do Lavradio para trabalhar, 
cais do porto para ir espiar no domingo, um ou outro 
prolongado apito de navio cargueiro que não se sabe por 
que dava aperto no coração, um ou outro delicioso 
embora um pouco doloroso cantar de galo. Era do nunca 
que vinha o galo. Vinha do infinito até a sua cama, 
dando-lhe gratidão. Sono superficial porque estava há 
quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de 
madrugada: abafava-a com o travesseiro ralo. Mas as 
companheiras do quarto – Maria da Penha, Maria 
Aparecida, Maria José e Maria apenas – não se 
incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho 
que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia 
pó-de-arroz Coty, mas que ideia. Elas viravam para o 
outro lado e readormeciam. A tosse da outra até que as 
embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo 

ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada, não sabia. 
Às vezes antes de dormir sentia fome e ficava meio 
alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio então 
era mastigar papel bem mastigadinho e engolir.”  

(Clarice Lispector. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1995) 

Texto 1 e texto 2 são, respectivamente, de acordo com 
sua tipologia textual: 

a) Texto 1 é narrativo, expositivo e injuntivo, não 
contendo traços de linguagem literária. Texto 2, no 
entanto, é um texto descritivo e dissertativo-
argumentativo, pois o narrador descreve uma 
situação, trazendo informação sobre uma população 
de baixa renda, que vive em condições precárias. 

b) Texto 1 é considerado dissertativo-argumentativo, 
uma vez que nos leva a compreender melhor a escrita 
de Lispector, e sua Hora da Estrela. Texto 2 é um 
texto descritivo, pois descreve a vida da protagonista 
da forma como ela estava se desenvolvendo no 
momento, além de abordar as agruras do êxodo 
nordestino. 

c) Texto 1 é narrativo, dissertativo-argumentativo e 
expositivo, onde a prefaciante quer convencer seu 
leitor de que a obra de Lispector merece especial 
atenção. Texto 2, por outro lado, também é narrativo, 
porém literário, subjetivo, com narrador onisciente, 
discurso indireto livre e adjetivação própria da 
linguagem ficcional. 

d) Texto 1 é narrativo e injuntivo, pois a autora prescreve 
como deve ser uma boa escritura. Texto 2, por sua 
vez, também é injuntivo, pois Lispector dá 
continuidade à proposta de Fukelman, ao apresentar 
uma obra ficcional considerada pelo cânone literário 
sua obra-prima. 

 
10. Ela vacilou perigosamente, o pé direito plantado na listra, 

o esquerdo em suspenso no ar. Descontraiu-se quando 
conseguiu pousar o esquerdo na frente do outro sem 
perder o equilíbrio: chegara ao fim da travessia. 
Inclinou-se para os lados numa profunda reverência, os 
braços em arco para trás, as mãos se tocando como 
pontas de asas entreabertas. Agradeceu recuando um 
pouco, o sorriso modesto posto no chão. Mas 
empolgou-se ao colher uma flor no ar, beijou-a, atirou-
a triunfante para as galerias e voltou rodopiando à janela. 

(Lygia Fagundes Telles. As Meninas.5ª. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1974, p.11)  

Neste texto, pode-se afirmar que: 

I. Descontraiu-se, inclinou-se e empolgou-se são 
verbos pronominais; em beijou-a e atirou-a, a 
partícula A é objeto direto. 

II. Descontraiu-se, inclinou-se e empolgou-se são 
verbos pronominais; em beijou-a e atirou-a, a 
partícula A é pronome oblíquo átono. 

III. Descontraiu-se, inclinou-se e empolgou-se são 
verbos reflexivos; em beijou-a e atirou-a, a partícula 
A é objeto indireto. 

a) Somente assertivas I e III estão corretas. 
b) Somente assertiva III está correta. 
c) Somente assertivas I e II estão corretas. 
d) Somente assertivas II e III estão corretas. 
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11. Podemos afirmar que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido pela Constituição Federal Brasileira 
de 1988. Baseado nesta afirmativa, assinale a alternativa 
correta: 
a) Cabe à iniciativa privada dispor, nos termos da lei, a 

regulamentação, fiscalização e controle das ações de 
saúde, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito público. 

b) O governo deve implementar políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

c) São de relevância de ordem privada as ações e 
serviços de saúde. 

d) A assistência à saúde possui restrições de ordem 
técnica e comercial à iniciativa privada. 

 

12. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes, segundo o artigo 198 da Constituição Federal 
Brasileira de 1988:  
a) Descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; participação da comunidade. 

b) Incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico; fiscalizar e 
inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; participar do controle e 
fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos.  

c) O sistema único de saúde será financiado, nos 
termos do art. 195 da Constituição Federal, com 
recursos da iniciativa privada.  

d) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador; ordenar a formação de recursos 
humanos na área de saúde;  participar da formulação 
da política e da execução das ações de saneamento 
básico. 

 

13. Assinale a alternativa INCORRETA, que não 
corresponde ao disposto na Lei 8.080/1990: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.  

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação. 

d) Os níveis de saúde expressam a organização social 
e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais.  

14. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
a) Somente a formulação da execução da política de 

sangue, sem a utilização de seus derivados. 
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

c) A exclusividade da participação no controle e na 
fiscalização somente da produção, ficando o 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos relegados 
à iniciativa privada. 

d) A não divulgação ou omissão dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

 
15. A Portaria MS/GM 95 de 26/01/2001 estabelece: 

a) A Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS-
SUS 01/2001 amplia a responsabilidade dos estados 
e do distrito federal e não define o processo de 
regionalização da assistência básica de saúde. 

b) Procede a desatualização dos créditos de gestão na 
habilitação de profissionais de saúde. 

c) A Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS-
SUS 01/2001 amplia a responsabilidade dos estados 
e do distrito federal e não define o processo de 
regionalização da assistência básica de saúde. 

d) A Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS-
SUS 01/2001 que amplia a responsabilidade dos 
municípios na assistência básica de saúde e define o 
processo de regionalização. 

 
16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como:  
a) Despesas de custeio e de capital dos Ministérios das 

Forças Armadas, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta; investimentos 
previstos no Plano Quadrienal do Poder Executivo; 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios. 

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo sem a prévia 
aprovação pelo Congresso Nacional; investimentos 
previstos no Plano trienal do Ministério da Saúde. 

c) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta; Investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional; investimentos 
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde; cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

d) Investimentos não previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo; investimentos 
previstos no Plano Quinquenal dos municípios; 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados somente pelos Municípios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipalidade de Palhoça (SC) – Processo Seletivo Público – Edital 001/SMS/2018 
1050 - Fonoaudiólogo  
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 5 de 7 

1050 – TIPO 1 

17. Quanto ao direito das crianças com deficiência: 
a) Serão atendidos por ordem de classificação e não por 

urgência de atendimento médico ambulatorial. 
b) Serão atendidos, sem discriminação ou segregação, 

em suas necessidades gerais de saúde e específicas 
de habilitação e reabilitação. 

c) Não incumbe ao poder público fornecer 
gratuitamente, àqueles que necessitarem, 
medicamentos, órteses, próteses e outras 
tecnologias assistivas relativas ao tratamento, trata-
se de obrigação privada do próprio paciente. 

d) Serão atendidos por classificação de deficiência, 
leve, moderada e grave. 

 
18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado 
no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994. É 
conhecido hoje como "Estratégia de Saúde da 
Família", por não se tratar mais apenas de um 
"programa". 

b) O Estratégia de Saúde da Família visa a reversão do 
modelo assistencial vigente, onde predomina o 
atendimento emergencial ao doente, na maioria das 
vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o 
objeto de atenção no ambiente em que vive, 
permitindo uma compreensão ampliada do processo 
saúde/doença. O programa inclui ações de promoção 
da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 
doenças e agravos mais frequentes. 

c) O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado 
no Brasil pelo Ministério da Administração em 2004. 
É conhecido hoje como "Estratégia de Saúde da 
Família", por não se tratar mais apenas de um 
"programa". 

d) No Brasil a origem do PSF remonta criação do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) em 1991, como parte do processo de reforma 
do setor da saúde, intenção de aumentar a 
acessibilidade ao sistema de saúde e incrementar as 
ações de prevenção e promoção da saúde. 

 
19. Assinale a alternativa correta, consoante dispõe o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90): 
a) O atendimento pré-natal será realizado por 

profissionais da atenção terciária. 
b) Os profissionais de saúde de referência da gestante 

garantirão sua vinculação, no primeiro trimestre da 
gestação, ao estabelecimento em que será realizado 
o parto, sem garantias quanto ao direito de escolha 
da mulher. 

c) O acesso aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às 
gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento 
pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, somente será assegurado 
à algumas mulheres pré-cadastradas em programas 
sociais, que comprovem a pobreza, grau de instrução 
e origem. 

d) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 

 
 

20. Assinale a alternativa Correta com respeito ao Sistema 
Único de Saúde: 
a) No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de 

Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva 
de garantir acesso aos cidadãos, mais próximo de 
sua residência, a um conjunto de ações e serviços 
vinculados a diversas responsabilidades. 

b) O acesso de todos os cidadãos aos serviços 
desnecessários à resolução de seus problemas de 
saúde em qualquer nível de atenção. 

c) Desacompanhamento de pessoas com doenças 
crônicas de baixa prevalência. 

d) Atendimento eventual e eletivo de afecções agudas 
de menor incidência. 

 
21. Leia as duas afirmações abaixo sobre as teorias do 

desenvolvimento da linguagem: 
I. A atividade intelectual não pode ser separada do 

funcionamento do organismo. 
II. As estruturas da fala desenvolvidas pela criança 

transformam-se nas estruturas básicas do 
pensamento, e seu desenvolvimento é determinado 
pela linguagem. 

As afirmações acima foram feitas, respectivamente, por 
dois grandes estudiosos: 
a) Piaget e Vygotsky. 
b) Chomsky e Vygotsky. 
c) Skinner e Piaget. 
d) Vygotsky e Piaget. 

 
22. Para avaliação da fluência, é necessária a observação 

de alguns dos seguintes aspectos que a compõem: 
a) Esforço, que é representado por tensões musculares 

e/ou concomitantes físicos restritos ao rosto do 
paciente. 

b) Velocidade da fala, que verifica o quanto a fala foi 
submetida a rupturas. 

c) Continuidade da fala, através da qual é possível 
medir a taxa de produção da informação. 

d) Esforço mental, que é registrado mediante o relato do 
paciente ao referir substituir palavras e fadiga mental 
ao falar por períodos longos. 
 

23. Para o tratamento do desvio fonológico, alguns modelos 
com base fonológica são propostos: 
a) Os modelos de Ciclos, de Ciclos Modificado e 

Metaphon usam a análise dos traços distintivos como 
base da terapia. 

b) No modelo de Pares Mínimos/Oposição Mínima, os 
pares de palavras se diferenciam entre si por apenas 
um fonema, sendo que o par mínimo apresenta 
contraste em até três traços distintivos. 

c) No Modelo ABAB-retirada e Provas Múltiplas é 
preconizado a potencialidade de selecionar sons-alvo 
mais fáceis, ou seja, de aquisição mais inicial no 
processo do desenvolvimento fonológico, a fim de 
promover maior interesse e adesão da criança ao 
tratamento. 

d) O Modelo de Oposições Múltiplas é descrito como 
uma alternativa para crianças com desvio fonológico 
grave, a fim de reduzir os homônimos no inventário 
fonológico da criança. 
 
 
 



Municipalidade de Palhoça (SC) – Processo Seletivo Público – Edital 001/SMS/2018 
1050 - Fonoaudiólogo  
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 6 de 7 

1050 – TIPO 1 

24. São sinais linguísticos preditivos de dislexia em crianças 
entre 4 e 5 anos de idade: 
a) Dificuldade em identificar rimas e usá-las. 
b) Atraso da linguagem expressiva em todos os níveis. 
c) Habilidade narrativa comprometida para 

compreensão de histórias. 
d) Dificuldade com cópia e produção de formas 

geométricas e desenhos de figuras. 
 

25. A respeito da maturação e desenvolvimento do Sistema 
Auditivo analise as afirmativas abaixo: 
I. A cóclea humana apresenta-se totalmente 

funcionalmente ao nascimento, porém o sistema 
auditivo central encontra-se imaturo e isto pode ser 
refletido nas respostas dos potenciais evocados 
auditivos realizados com crianças de diferentes faixas 
etárias. 

II. A detecção auditiva envolve a capacidade de 
perceber a presença e ausência de sons e depende 
da integridade de estruturas do sistema auditivo 
periférico como a cóclea e o nervo acústico. 

III. O reflexo cócleo-palpebral pode ser observado em 
bebês, apenas nos quatro primeiros meses de vida, 
frente a presença de estímulos de elevado nível de 
pressão sonora. 

IV. Ao realizar avaliação auditiva para observar o 
desenvolvimento de uma criança, sem fator de risco, 
espera-se observar aos três meses de vida resposta 
de atenção e nas crianças de quatro meses procura 
da fonte ou localização incompleta. 

Assinale a assertiva correta: 
a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
26. A avaliação audiológica pode ser realizada por meio de 

testes comportamentais, eletroacústicos e 
eletrofisiológicos. Analise as afirmativas abaixo que 
descrevem a utilização destes testes: 
I. As Emissões Otoacústicas analisam a funcionalidade 

das células ciliadas internas e podem ser utilizadas 
nas diferentes faixas etárias para diferenciar 
alterações cocleares de retrococleares. 

II. O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
pode ser utilizado para diagnóstico de disfunção 
neurológica em crianças de alto risco e na predição 
dos limiares psicoacústicos, por meio da pesquisa do 
limiar eletrofisiológico. 

III. A audiometria com reforço visual é um método 
comportamental que pode ser indicado para crianças 
com idade cognitiva entre seis meses a três anos de 
idade. 

IV. Para avaliar a percepção da fala das crianças 
menores de cinco anos pode ser realizado o Limiar 
de Reconhecimento de fala com apoio de figuras ou 
ordens simples.  

Assinale a assertiva correta: 
a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
 
 

27. Sobre o tratamento para distúrbio de linguagem em 
crianças com Transtorno do Espectro do Autismo: 
a) O apoio de recursos auditivos para aprimorar a 

atenção compartilhada e estabelecer referentes para 
a comunicação é uma estratégia que deve ser 
utilizada. 

b) O perfil individual de cada paciente deve ser levado 
em consideração, mas a terapia fonoaudiológica 
deve seguir os modelos terapêuticos atuais, que são 
baseados em atividades padronizadas a serem feitas 
com todos os pacientes. 

c) A família deve ser incluída no processo terapêutico, 
considerando seu papel na estimulação da criança 
em casa, mas os atendimentos fonoaudiológicos são 
feitos exclusivamente com a criança. 

d) Períodos de terapia em pequenos grupos ou com a 
participação de um familiar podem ser úteis para 
promover a generalização das habilidades 
trabalhadas. 
 

28. A respeito dos exames da avaliação audiológica básica 
assinale a assertiva correta: 
a) Na imitanciometria quando o estímulo acústico é 

apresentado por fone na orelha esquerda e na orelha 
direita é inserido uma sonda, está sendo avaliado o 
reflex acústico contralateral da orelha esquerda e a 
curva timpanométrica da orelha direita. 

b) O fenômeno do recrutamento pode ser observado em 
indivíduos com perda sensório-neural ao comparar os 
limiares obtidos na audiometria tonal liminar com os 
limiares do reflex acústico ipsilateral e ocorrer uma 
diferença igual ou inferior 70 dB entre estes limiares. 

c) A timpanometria é a medida da variação da imitância 
acústica do sistema auditivo em função da variação 
da pressão no meato acústico externo. Esta medida, 
independente da faixa etária, é obtida por uma 
quantidade de energia acústica que é um tom de 
226Hz introduzido no meato. 

d) Indivíduos que apresentam perda auditiva condutiva 
mostram no Índice Percentual de Reconhecimento de 
Fala dificuldade de compreensão. 
 

29. A respeito do processo de seleção e adaptação de 
próteses auditivas assinale a assertive INCORRETA: 
a) As próteses auditivas com adaptação aberta ou open 

fit apresentam a vantagem de grandes ventilações 
que resultam em matenuação do ganho em baixas 
frequências. 

b) O sistema de frequência modulada deve ser indicado 
para crianças e adolescents em fase escolar com 
deficiência auditiva para melhorar a relação sinal-
ruído. 

c) Nos idosos as próteses auditivas intra-aurais são as 
mais indicadas por serem mais fáceis de manusear e 
compatíveis com todos os graus de perda auditiva. 

d) Na população pediátrica devido as questões de 
crescimento da orelha externa e necessidades 
individuais são mais indicadas as próteses auditivas 
retroauriculares pela versatilidade de ajustes e maior 
potência. 
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30. Com base na etiologia das perdas auditivas assinale a 
assertiva INCORRETA: 
a) A meningite bacteriana é uma das principais causas 

de perda auditiva sensório-neural degrau profundo na 
infância no period pós-lingual. 

b) A disfunção da tuba auditiva costuma causar em um 
indivíduo normo-ouvinte uma perda auditiva do tipo 
mista temporária e sensação de efeito de oclusão. 

c) A otite media secretora pode causar uma perda 
auditiva condutiva na infância e a sua recorrência 
pode causar mais tarde problemas no processamento 
auditivo central. 

d) O neutrinoma ou schwannoma do acústico podem 
causar perda auditiva sensório-neural unilateral, 
zumbido e tontura. 

 


