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TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 
 
 

 

Marque a alternativa INCORRETA no que se refere 
às vantagens do aleitamento materno relativas ao 
crescimento e desenvolvimento do aparelho 
estomatognático: 
 

a) O crescimento facial harmônico ocorre através dos 

movimentos realizados pelo bebê na ordenha, 

momento em que os maxilares são estimulados a 

crescer de forma bem direcionada. Além disso, o 

aleitamento materno proporciona amadurecimento 

oral, estimulando a tonicidade muscular e o 

desenvolvimento da Articulação Têmporo-Mandibular 

(ATM), promovendo espaço suficiente para a erupção 

dos dentes. 

b) A amamentação melhora o desenvolvimento 

mandibular, fortalece a musculatura do queixo, 

amolda o palato duro em forma de U pela flexibilidade 

do tecido mamário humano, alinhando os dentes 

corretamente e reduzindo a incidência de má oclusão, 

mas não previne a ocorrência de deglutição atípica, já 

que a ação da língua no aleitamento materno é 

caracterizada por movimentos de pistão ou de 

apertar.  

c) A amamentação favorece o desenvolvimento do 

aparelho estomatognático para que posteriormente a 

criança realize a mastigação de maneira efetiva. Além 

disso, o recém-nascido mantém a respiração nasal, 

impedindo a instalação da Síndrome do Respirador 

Bucal e suas conseqüências. 

d) O adequado crescimento e desenvolvimento do 

aparelho estomatognático certamente refletirá na fala 

da criança, já que a boca se constitui no principal 

órgão articulador, e a fala adequada depende da 

posição e mobilidade da língua, presença e posição 

dos dentes, mobilidade de lábios e bochechas e 

posição mandibular, com a finalidade de promover um 

espaço intra-oral adequado para a articulação dos 

sons e ressonância. 

e) A estabilidade psicológica proporcionada pela 

amamentação no seio contribui na diminuição da 

prevalência de hábitos orais inadequados, prevenindo 

más oclusões que podem vir a afetar a estética e a 

função buco-maxilo-facial. 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Considerando os tipos de disfonias, analise as 

proposições abaixo: 

 

I. As disfonias funcionais são por excelência o 

campo de domínio do fonoaudiólogo, onde se 

tem mais condição de atuação e reabilitação do 

paciente, dependendo quase que 

exclusivamente do trabalho vocal realizado. As 

disfonias funcionais representam na verdade 

disfonias do comportamento vocal, ou seja, no 

processo de emissão vocal que decorre do 

próprio uso da voz, isto é, da função de 

fonação. 

II. Na maioria dos casos, uma disfonia orgânico-

funcional 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 objetivo 

primário do tratamento é promover a educação 

vocal, ficando a reabsorção da lesão como 

objetivo secundário. 

III. Os objetivos básicos de atuação 

fonoaudiológica nas disfonias orgânicas são: 

maximizar o uso da voz do paciente na vigência 

da alteração orgânica, desenvolver 

compensações por uso das estruturas 

remanescentes, desativar a tratopatia de 

adaptação e auxiliar o paciente a aceitar a nova 

voz. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Somente I. 

b) Somente III. 

c) Somente I e III.  

d) Somente I e II. 

e) I, II e III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO se enquadra como 

indicadores de risco para a perda auditiva na 

infância: 

a) Infecções congênitas associadas ou com 

suspeita de associação com deficiência auditiva 

neurossensorial, tais como: sífilis, toxoplasmose, 

rubéola, citomegalovírus, e herpes; 

b) Peso ao nascimento inferior a 1500 g 

c) Hiperbilirrubinemia a níveis excedendo a 

indicação para exsanguineo-transfusão; 

d) Anoxia severa ao nascimento que pode incluir 

Apgar de 0-4 no 1º minuto e de 0-6 no 5º minuto; 

e) Permanência em incubadora por até três dias. 

 

 

 
 

As ondas sonoras quando não alcançam a orelha 

interna de forma adequada, quer por problemas na 

orelha externa ou na orelha média, determinam uma 

redução da acuidade auditiva, constituindo-se em 

deficiências do tipo condutiva. Assinale a alternativa 

que caracterize esse tipo de perda: 

a) Diminuição da audição aos sons graves com 

certa conservação da audição aos sons agudos; 

apresentam o teste de Rinne negativo e o de 

Weber com lateralização para a orelha pior. 

b) Há uma conservação de audição para sons 

graves com perda de audição mais acentuada 

em agudos.  

c) Certos pacientes, embora supostamente 

apresentando audição normal, não conseguem 

entender o que lhes é dito. Quanto mais 

complexa a mensagem, maior dificuldade 

haverá. 

d) Discriminação auditiva pouco comprometida, 

ausência de reflexo do músculo do estribo e os 

testes de diapasão são difíceis de serem 

interpretados, especialmente nos casos 

unilaterais.  

e) A dificuldade de entender a audição pode ser de 

fundo emocional ou psíquico.  

 

QUESTÃO 12 QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Sobre as avaliações audiológicas, é CORRETO 

afirmar que: 

a)  O BERA, é um tipo de potencial evocado auditivo 

originado na cóclea, no nervo auditivo e vias 

auditivas do tronco encefálico que ocorre após a 

apresentação de estímulos sonoros breves 

(cliques) em torno dos dez primeiros 

milissegundos após os estímulos. Por isso é 

classificado como potencial evocado de curta 

latência. É um procedimento subjetivo, portanto 

depende da colaboração do paciente.  

b) A medida de imitância acústica da orelha média é 

um método objetivo e de fácil aplicação. É rápido, 

simples e oferece dados importantes no 

diagnóstico clínico, por isso deve fazer parte da 

avaliação auditiva básica. A imitanciometria inclui 

duas etapas: a timpanometria e a medida dos 

reflexos acústicos 

c) Audiometrial vocal ou logoaudiometria faz parte 

da avaliação auditiva básica. Têm como objetivos 

a medida da capacidade de detecção e 

discriminação da palavra por meio de 

porcentagem de acertos (IRF - índice de 

reconhecimento de fala) e a confirmação das 

respostas obtidas para tom puro nas freqüências 

que se relacionam com a energia dos sons da 

fala (LRF - limiar de recepção de fala) 

d) Audiometria tonal é um exame que faz parte da 

avaliação auditiva básica, é um procedimento 

objetivo, portanto não exige a colaboração do 

paciente. É um teste que permite a obtenção dos 

limiares mínimos de audição por via aérea e por 

via óssea. Informa se a audição periférica é 

normal, quantificando as perdas auditivas e 

estabelecendo o topodiagnóstico, ou seja, 

determina o grau e o tipo da perda auditiva.  

e) O exame de emissões otoacústicas evocadas 

ficou popularmente conhecido como “Teste da 

orelhinha”. É um procedimento de avaliação 

objetivo, indolor, de rápida aplicação, não 

podendo ser realizado durante o sono. 

 

 
 

De acordo com o Comitê Nacional de Ruído e 

Conservação Auditiva, todas são características da 

PAIR, EXCETO: 

a) Ser sempre neurossensorial, por comprometer as 

células do órgão de Córti. 

b) Ser sempre unilateral e, uma vez instalada, 

irreversível.  

c) Muito raramente provoca perdas profundas não 

ultrapassando geralmente os 40 dB nas altas. 

d) A perda predomina nas freqüências de 6.000, 

4.000 e/ou 3.000 Hz progredindo lentamente às 

freqüências 8.000, 2.000, 1.000, 500 e 250 Hz 

para atingir seu nível máximo, nas freqüências 

mais altas, nos primeiros 10 a 15 anos de 

exposição estável a níveis elevados de pressão 

sonora. 

e)  Por atingir a cóclea, o trabalhador portador de 

PAIR pode desenvolver intolerância a sons mais 

intensos (recrutamento), perda da capacidade de 

reconhecer palavras, zumbidos, que somando-se 

ao déficit auditivo propriamente dito prejudicarão 

o processo de comunicação. 

 

 
 

No tratamento da qualidade vocal é necessário 

selecionar a técnica ideal para ser utilizada de 

acordo com a característica relacionada à vibração 

da mucosa das pregas vocais ou à configuração do 

trato vocal, assim como da própria laringe em 

particular. Diante disto, analise as proposições. 

1) Os pacientes com qualidade vocal rouca devido 

ao aumento de massa das pregas vocais, como 

nódulos ou edema, beneficiam-se de exercícios 

vocais que visem ampliar a vibração da mucosa 

das pregas vocais, como as técnicas de sons 

vibrantes ou os fonemas fricativos sonoros. 

2) Exercícios que proporcionam maior amplitude de 

vibração da mucosa das pregas vocais também 

podem ser aplicados na presença da aspereza 

como característica da qualidade vocal, uma vez 

que esta se relaciona à rigidez dessa mucosa. 

QUESTÃO 15 QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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3) Quando a hipernasalidade está presente, faz-se 

necessário realizar exercícios que levem à 

coaptação glótica mais completa possível. Tanto 

quando se tratar de causa orgânica (paralisias de 

pregas vocais), como em decorrência da 

presença de fenda glótica durante a fonação 

associada à presença de nódulos vocais. 

 
 

Está (ao) correta(s): 

a) 1, apenas 

b) 1 e 2, apenas 

c) 1 e 3, apenas 

d) 2 e 3, apenas 

e) 1, 2 e 3. 

 

 

 
 

A deglutição requer a coordenação de seis nervos 

cranianos, do tronco cerebral, córtex e de 26 

músculos da boca, faringe e esôfago. Os nervos 

cranianos que participam da deglutição são: 

 

a) III par, IV par, V par, par, XI par e XII par 

b) VI par, VII par, VIII par, X par, XI par e XII par 

c) IV par, VII par, IX par, X par, XI par e XII par 

d) V par, VII par, IX par, X par, XI par e XII par. 

e) V par, VIII par, IX par, X par, XI par e XII par 

 

 

 
 

 As técnicas posturais compensatórias que auxiliam 

na redução da aspiração são usadas de acordo com 

a dificuldade apresentada pelo paciente. A cerca 

disso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Alteração: Tempo de trânsito oral ineficiente com 

o movimento do bolo alimentar reduzido para 

posterior. Postura: Cabeça inclinada para trás 

usando a força da gravidade para limpar a 

cavidade oral. 

b) Alteração: Atraso na deglutição faríngea. Postura: 

Cabeça inclinada para baixo com o objetivo de 

alargar a valleculla, impedindo a entrada do bolo 

alimentar nas vias aéreas. 

c) Alteração: Movimento reduzido da parte posterior 

da base da língua. Postura:, Cabeça inclinada 

para trás usando a força da gravidade impedindo 

a entrada do bolo alimentar nas vias aéreas.  

d)  Alteração: Disfunção unilateral da laringe com 

risco frequente de aspiração. Postura: rotação da 

cabeça para o lado lesionado, fazendo pressão 

da musculatura intrínseca contra a tireóide 

melhorando a adução das pregas vocais. 

e) Alteração: Fechamento laríngeo reduzido. 

Postura: Cabeça para baixo colocando a epiglote 

em uma posição de maior proteção por diminuir a 

luz de entrada para laringe. 

 

 

 
 

 

Sobre a dislexia, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os disléxicos apresentam dificuldade para o 

reconhecimento de palavras por déficit de 

processamento do código fonológico. 

b) O disléxico erra muito as palavras funcionais 

como, por exemplo, os pronomes, artigos, 

conjunções e preposições. 

c)  A dislexia geralmente só é diagnosticada 

quando a criança começa a aprender a ler e 

escrever. 

d) O disléxico confunde letras de desenho 

semelhantes como, por exemplo, p, b, d, n, u, m, 

w. 

e) O transtorno fonológico do disléxico é notado por 

ele no momento do erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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Considerando as características do autismo, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A criança autista não se interessa por pessoas e 

não demonstra nenhum sinal que favoreça a 

comunicação com elas. 

b) O autista não apresenta facilidade para ordenar 

objetos por forma e tamanho e, às vezes, tem 

memória boa para números e músicas. 

c) O autista pode não ter linguagem nenhuma, 

nesse caso, ele só emite sons estereotipados e 

grunhidos. 

d) O autista não participa de brincadeiras mesmo 

estando com outras crianças, não tem noção de 

perigo e nem do que é agressividade. 

e) O autista e a família têm que ter orientação de 

uma equipe multidisciplinar para diminuir a 

angústia da família. 

 

 
 

Saúde vocal é o cuidado para manter a qualidade de 

voz e conservar a saúde das estruturas que a 

produzem. São dicas básicas de saúde vocal todas 

abaixo, EXCETO: 

a) Beber água, regularmente, em temperatura 

ambiente, em pequenos goles. A água hidrata as 

pregas vocais; 

b) Manter uma alimentação saudável e regular. 

Evite achocolatados e derivados do leite, 

principalmente quando for utilizar a voz como 

instrumento de trabalho, pois estes aumentam a 

secreção do trato vocal; 

c) Devem-se chupar balas ou pastilhas fortes 

quando estiver com a garganta irritada. Pois isso 

mascara o sintoma e mesmo quando o efeito da 

bala passar, a irritação na garganta diminuirá. 

d) Evitar pigarrear, pois essa ação provoca um forte 

atrito nas pregas vocais, irritando-as;  

e) Evitar café, bebidas gasosas e cigarro. Eles 

irritam a laringe. Além disso, o cigarro aumenta 

consideravelmente a chance de câncer de 

laringe e pulmão. 

 

 

 
 

Refere-se a um grupo de distúrbios da fala resultante 

e alterações no controle muscular dos mecanismos 

envolvidos na produção oral decorrentes de uma 

lesão no sistema nervoso central ou periférico  que 

provoca problemas na comunicação oral devido a 

uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da 

musculatura da fala. 

a) Apraxia 

b) Distúrbio do movimento 

c) Disfluência neurológica 

d) Disartria 

e) Disfasia 

 

 

 
 

Em relação ao transtorno de atenção/hiperatividade 

(TDAH), analise as proposições abaixo: 

 

1. É um transtorno neuropsiquiátrico bastante 

comum na infância, observado principalmente 

nas idades pré-escolar e escolar. 

2. É de origem genética. 

3. São sintomas: a desatenção, a impulsividade e a 

hipoatividade. 

4. As alterações na fala, na maioria das vezes estão 

relacionadas a problemas fonológicos, 

decorrentes da pouca atenção. 

 

Está (ão) correta (s): 

 

a. 1, apenas. 

b. 3, apenas. 

c. 1, 2, 3 e 4. 

d. 1, 2 e 4, apenas. 

e. 3 e 4, apenas. 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Assinale a alternativa que caracterize corretamente o 

tipo de disartria citada: 

a) Disartria espástica: imprecisão na articulação 

das consoantes, voz rouca e qualidade vocal 

tensa-estrangulada. 

b) Disartria flácida: hiponasalidade, voz soprosa ou 

roca. 

c) Disartria hipercinética: articulação com amplitude 

diminuída, voz soprosa, aumento da velocidade 

de fala e possíveis alterações de fluência. 

d) Disartria hipocinética: distorção na produção das 

vogais, imprecisão na articulação das 

consoantes, tensão à produção fonoarticulatória 

e vos áspera. 

e) Disartria mista: hipernasalidade, voz soprosa ou 

rouca. 

 

 

 
 

Os fatores orgânicos que podem interferir na 

aquisição da linguagem são: 

a) Perdas auditivas congênitas, otites de repetição 

e superproteção dos pais. 

b) Perdas auditivas, fissuras lábio-palatinas e 

síndromes genéticas. 

c) Maus hábitos orais, alimentação inadequada 

para idade e distúrbios emocionais. 

d) Distúrbio do processamento auditivo central, 

alimentação inadequada para idade e fissura 

labiopalatina. 

e) Distúrbios emocionais, fissura labiopalatina e 

deficiência auditiva. 

 

 

 
 

Em relação à gagueira infantil, analise as 

proposições a seguir: 

1.  A gagueira é uma desordem de fala e não faz 

parte do desenvolvimento normal da linguagem. 

Durante os anos de aquisição e desenvolvimento 

da linguagem é comum que existam períodos 

variáveis no grau de fluência. 

2. É comum para as crianças que estão aprendendo 

a falar possuir uma velocidade de pensamento 

que não acompanha sua velocidade verbal, ou 

seja, a criança pensa muito mais rápido do que 

fala e assim é esperado que ela apresente uma 

disfluência, uma gagueira. 

3. A gagueira infantil é considerada normal para as 

crianças de 2 até 5 anos de idade. 

Está(ao) correta(s): 

a) 1, apenas 

b) 1 e 2, apenas 

c) 1 e 3, apenas 

d) 2 e 3, apenas 

e) 1, 2 e 3. 

 

 

 
 

Ponto de articulação é o lugar onde os fonemas são 

articulados. Os pontos de articulação mais 

freqüentes da língua portuguesa são: lábios, dentes, 

alvéolos e palato. De acordo com essa subdivisão 

marque a alternativa incorreta. 

a) Bilabiais: quando existe o toque entre os lábios 

b) Velares: quando existe o toque entre a parte 

anterior da língua e o palato mole. 

c) Palatais: quando existe o toque entre o dorso da 

língua e o palato duro. 

d) Linguodentais: quando existe o toque entre a 

língua e os dentes superiores. 

e)  Alveolares: Quando existe o toque entre a 

língua e os alvéolos dos dentes. 
 

 

 
 

Quanto aos aspectos morfológicos, posturais e 

funcionais em uma avaliação miofuncional orofacial, 

marque V para verdadeiro ou F para falso. 

 

(    ) A presença de úvula bífida ou sulcada no palato 

mole, associada a um padrão vocal hipernasal pode 

ser indicativo de uma fissura submucosa, 

necessitando de  exames otorrinolaringológicos mais 

específicos. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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(   ) A avaliação da deglutição não deve limitar-se 

a observar se existe ou não projeção de língua 

entre os dentes ou contra os mesmos. 

(    ) Em um processo de avaliação da respiração, 

o espelho de Glatzel é utilizado abaixo das 

narinas do paciente, apenas para visualizar se há 

ou não passagem de ar pelo nariz. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

a) V, F, V. 

b) V, V, F. 

c) F, V, V. 

d) V, F, F. 

e) F, F,V. 

 

 

 
 

O código de Ética da Fonoaudiologia dispõe em um 

de seus artigos, das Responsabilidades do 

Profissional para com o Cliente. A este respeito é 

correto afirmar que o fonoaudiólogo deve: 

 

a) Permitir o acesso do cliente ao prontuário, 

dando-lhe as explicações necessárias à 

compreensão do mesmo. 

b) Minimizar o quadro diagnóstico ou prognóstico, 

diminuindo, assim, o impacto dos mesmos em 

relação aos aspectos psíquicos e afetivos do 

cliente. 

c) Utilizar técnicas específicas no tratamento 

fonoaudiólogo que tenham ou não eficácia 

comprovada. 

d) Fornecer diretamente ao cliente os resultados 

dos procedimentos realizados, exceto quando o 

serviço for contratado por terceiros. 

e) Permitir o acesso do responsável ou 

representante legal durante a avaliação e 

tratamento, ainda que sua presença 

comprometa a eficácia do tratamento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 
 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 
 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 30 
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II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
 

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

                                                                                                          

 

 

 

 

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

 

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.       

                                                                                                       

 

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

 

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

 

 

 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  
 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 

 
 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




