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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2015 - EMPREGO PÚBLICO  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

DATA: 20/09/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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1) Assinale a alternativa incorreta quanto a flexão de gênero. 

a) Mariana lavou o alface e fez uma salada com tomates. 

b) O champanha que serviram na festa ontem estava espetacular. 

c) Um tornado varreu toda a costa leste ontem. 

d) Acordei com o canto dos bem-te-vis. 

 

2) Na sentença: “ Vera, minha amiga de colégio, me recomendou um livro de literatura muito 

bom.” O uso da vírgula ocorre: 

a) Para isolar o vocativo. 

b) Para isolar o adjunto adverbial. 

c) Para separar termos que exercem a mesma função sintática. 

d) Para isolar o aposto. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta erro na acentuação gráfica das palavras usadas. 

a) A plateia aplaudiu o espetáculo com muito entusiasmo. 

b) Dr. Alfredo prescreveu medicamentos radioterápicos. 

c) Embora o doente não corresse mais perigo, os médicos resolveram mante-lo em observação durante 

doze horas. 

d) Anita ficou orfã muito jovem, quando perdeu os pais em um acidente.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta a correta separação de todas as palavras. 

a) im-po-ssí-vel / ga-li-nha / di-a. 

b) trans-a-ção / co-o-pe-rar / zo-o-ló-gi-co. 

c) coo-pe-rar / a-li-e-ní-ge-na / ca-rac-te-ris-ti-ca. 

d) ca-rac-te-rís-ti-ca / es-pe-ci-ais / zo-o-ló-gi-co. 

 

5) Assinale a sentença que apresenta erro de concordância verbal segundo a norma padrão. 

a) Os Sertões imortalizaram Euclides da Cunha. 

b) Os Estados Unidos possuem o maior lago do mundo. 

c) Fomos nós que pintamos a casa. 

d) Fazem dois meses que retornei de Roma. 

 

6) Marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 
Se é para __________telefonar, afirmo-lhe que ela não dirá para _______ o que você deseja saber. 

a) mim – mim. 

b) eu – mim. 

c) mim- eu. 

d) eu – eu. 

 

7)  Em qual das alternativas o pronome foi empregado incorretamente quanto a sua posição? 

a) Não me fale sobre este assunto, pois já tomei minha decisão. 

b) Tudo incomoda-me nesse lugar, até as cores das janelas. 

c) Quem te convidou para sair no Sábado? 

d) Foi aquele dedicado professor quem me ensinou a matéria. 

 

8) Identifique a questão que apresenta erro de flexão de número do substantivo. 

a) Os bem-te-vis apareceram anunciando a chuva. 

b) Depois da chuva os louvas-a- deus pulavam na folhagem verde. 

c) Os amores-perfeitos encantavam toda a colina. 

d) O cheiro depois da chuva lembrava as águas –de – colônia das moças da cidade. 
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9) Um trabalhador obteve um aumento de 30% no seu salário e recebeu R$ 1.365,00. O valor 
do salário desse trabalhador, antes do aumento, era de: 
a) R$ 1.000,00 
b) R$ 1.050,00  
c) R$ 1.100,00 
d) R$ 1.150,00 
 
10) Quando colocou 46,2 litros de gasolina no tanque de seu carro, Horácio observou que o 
ponteiro do marcador, que antes indicava estar ocupado 1/5  da capacidade do tanque, 
passou a indicar 3/4 . Nessas condições, é correto afirmar que a capacidade total desse 
tanque, em litros, é: 
a) 84 litros. 
b) 86 litros.                      
c) 90 litros. 
d) 96 litros. 
 
11) Todo automóvel, devido à utilização, sofre um desgaste com o passar do tempo e uma 
desvalorização no seu preço. Admitindo que o seu valor decresce linearmente com o tempo e 
que o preço de fábrica é R$ 12.500,00 e, que, após 6 anos de uso, a desvalorização foi de R$ 
6.300,00, pode-se afirmar que o valor deste mesmo veículo após 4 anos é igual a:  
a) R$ 8.400,00  
b) R$ 8.300,00    
c) R$ 8.200,00  
d) R$ 8.100,00 
 
12) Uma urna contém 30 bolas verdes, 10 bolas amarelas e 15 bolas brancas. Extraindo-se 
uma bola aleatoriamente, a probabilidade de ela ser branca ou verde é: 
a)  7/11. 
b)  8/11. 
c)  9/11.    
d) 10/11. 
 
13) O volume de um cubo, cuja área lateral vale 64 cm2, é igual a: 
a) 256. 
b) 128. 
c) 96. 
d) 64.   
 
14) Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva, em média, 5 minutos para 
atender 3 clientes. O tempo que Onofre vai levar para atender 36 clientes que estão na fila 
será de: 
a) 60 minutos. 
b) 72 minutos. 
c) 50 minutos. 
d) 36 minutos. 

  

15) “A higiene oral dos pacientes com disfagia é importante, sendo realizada por meio da 

aspiração da saliva e dos restos alimentares da cavidade oral.” Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Essa manobra de aspiração é realizada com um aspirador acoplado a uma sonda de aspiração de 
cavidade oral, quantas vezes forem necessárias ao dia, de acordo com a quantidade de saliva ou restos 
alimentares acumulados na cavidade oral. 
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b) A saliva produzida diariamente precisa ser deglutida ou expectorada. Se os músculos cricotireoideo e 
bucinador estiverem comprometidos, assim como a língua, o paciente não é capaz de deglutir a saliva e 
ela pode se acumular na cavidade oral. 

c) Se os músculos faríngeos constritores médios estiverem comprometidos, pode ocorrer acúmulo de 
saliva em valéculas. 

d) Se os músculos faríngeos constritores inferiores estiverem comprometidos, pode ocorrer acúmulo de 
saliva nos seios piriformes. 

 

16) Sobre o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Para a análise da latência das ondas do PEATE em crianças nascidas pré-termo, deve ser considerado a 
idade corrigida desses bebês. 
b) Ao interpretar os traçados do PEATE de neonatos e lactentes, deve-se levar em consideração o efeito 
da maturação da via auditiva sobre as latências, amplitudes e formas das ondas. 
c) Para avaliar a integridade da via auditiva no tronco encefálico é utilizada uma intensidade alta e não 
variável, em geral em torno de 80 dB NA, a qual permita a visualização das ondas I, III e V, e o estudo 
dos seus tempos de latência absoluta e interpicos. 
d) Não é possível predizer o tipo de perda auditiva por meio da análise da latência das ondas do PEATE a 
80 dB NA. 
 

17)  Ao avaliar a audição de uma criança deve-se, rotineiramente, aplicar alguns 

procedimentos. O procedimento que visa determinar em técnica ascendente, em campo 

sonoro e depois com fones, qual a menor intensidade para a qual a criança apresenta reação 

de alerta, procurando um comportamento de localização ou de atenção por parte da criança, 

utilizando sons de fala; sons de Ling; canções infantis; entre outros é: 

a) Pesquisa do nível de alerta de fala (NAF). 
b) Audiometria de observação do comportamento. 
c) Audiometria lúdica. 
d) Logoaudiometria. 
 

18) Sobre Interação ou Integração Binaural é CORRETO afirmar que: 

a) Os testes de interação binaural não necessitam da interação das duas orelhas para sintetizar (realizar o 
fechamento auditivo) os sinais de fala dicóticos que estão separados por diferenças espectrais (fatores 
tempo, frequência ou intensidade) entre as duas orelhas. 
b) A interação binaural é avaliada através de dois principais procedimentos comportamentais: o teste de 
fusão binaural e o teste de resolução temporal. 
c) Queixas auditivas referentes a dificuldades de localizar a direção da fonte sonora, perceber a fala em 
ambientes ruidosos ou perceber a fala em ambientes onde haja muitas pessoas falando ao mesmo tempo 
podem estar associadas ao comprometimento das funções normais de integração binaural. 
d) Os testes de interação binaural avaliam a habilidade de figura-fundo para sons verbais, por meio da 
escuta dicótica. 
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19) Há um consenso geral entre os profissionais da área de indicarem para seus pacientes o 

uso de duas próteses auditivas, a menos que haja uma contraindicação clara e precisa. As 

razões para isso são muitas, mas NÃO incluem: 

a) Somação binaural; 
b) Melhor reconhecimento de fala na presença de ruído; 
c) Eliminação do efeito sombra da cabeça; 
d) O uso do sistema FM. 
 
20) “Perda auditiva com limiares de condução aérea reduzidos, em geral, potencialmente 

corrigida, mostrando perda apenas na sensibilidade auditiva, sem problemas associados na 

habilidade de reconhecimento de fala. Ocorre em qualquer lugar da orelha externa e/ou 

média, pode ser causada por fixação da cadeia ossicular, efusão na orelha média, disfunção 

da tuba auditiva sem efusão de orelha média, tumor de orelha média, malformações, entre 

outras.” A descrição acima se refere à perda auditiva: 

a) Mista 
b) Condutiva 
c) Central 
d) Neurossensorial 
 
21) Sobre a Evolução da Brincadeira Simbólica, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As condutas consideradas de transição ou pré-simbólicas, dizem respeito ao uso convencional dos 
objetos, aos esquemas simbólicos e ao esboço de aplicação de ações em outros. 
b) Por volta do início do segundo ano de vida da criança, surge, comumente, uma tendência para usar os 
objetos de forma convencional. 
c) Nos esquemas simbólicos, as condutas estão centradas, fundamentalmente, nas ações da própria 
criança. O caráter simbólico destas condutas é ainda elementar. 
d) Nos esquemas simbólicos, o simbolismo deixa de se restringir à criança e suas ações, sofrendo uma 
espécie de generalização: começa a ser dirigido aos outros. 
 

22) A fenda típica da disfonia por tensão muscular ou disfonia por síndrome de tensão 
musculoesquelética que está mais associada à presença de nódulos vocais, sendo 
considerada a precursora deles é a:  
 
a) Fenda triangular médio-posterior. 
b) Fenda triangular ântero-posterior. 
c) Fenda triangular posterior. 
d) Fenda fusiforme ântero-posterior. 
 

23) A técnica que tem como objetivos a redução de ataques vocais bruscos; ampliação do 

trato vocal e faringe; abaixamento da laringe; projeção vocal; sintonia fonte-filtros de 

ressonância; e ajuste motor mais equilibrado das estruturas do aparelho fonador é a: 

a) Técnica Mastigatória. 
b) Técnica da Voz Salmodiada. 
c) Técnica do Bocejo-suspiro. 
d) Técnica de Sons Plosivos. 
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24) “Disfonias neurológicas são distúrbios vocais que acompanham lesões ou alterações no 
sistema nervoso, podendo ser descritas sob o nome genérico de transtornos motores da 
fala.” Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas: 
(   ) A apraxia da fala está especificamente relacionada com incapacidade de programação e não de 

execução dos sons. 

(   ) Inúmeras alterações neurológicas podem estar associadas à presença de uma disartria, desde 

transtornos centrais, como a demência, até transtornos periféricos, como a  paralisia laríngea. 

(   ) As disfonias flácidas têm localização bilateral, no neurônio motor superior. 

(   ) As disfonias hipocinéticas produzem movimentos involuntários, acelerados e descontrolados, podendo 

haver mioclonia. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

a) V-V-V-F. 
b) V-V-F-F. 
c) F-V-F-F. 
d) V-F-V-V. 
 

25) Sobre o músculo tireoaritenóideo (TA). Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O  TA é um músculo par, com ação abdutora secundária das pregas vocais. 
b) O  TA possui dois feixes, um que corre em direção horizontal  chamado de transverso; e outro, mais 
superficial, denominado oblíquo. 
c) O TA é um músculo par e constitui-se no único músculo abdutor das pregas vocais, permitindo a 
respiração e sendo, por isso, denominado músculo da vida. 
d) O TA é um músculo par que compõe o corpo das pregas vocais. Ele aduz, abaixa, encurta e espessa a 
prega vocal, deixando a borda da mucosa arredondada. 
 

26) Ao pensar em intervenção fonoaudiológica nos distúrbios de fala apresentados pelos 

indivíduos com fissura labiopalatina e/ou com disfunção velofaríngea, sugere-se dividir estes 

distúrbios em: obrigatórios e compensatórios. 

Relacione a coluna da esquerda com a da direita: 

 

(1) Erros compensatórios 

(   ) Golpe de glote. 

(   ) hipernasalidade. 

(2)Erros obrigatórios 
(   ) Fricativa faríngea. 

(   ) Fraca pressão durante a produção de fonemas plosivos e fricativos. 

                                   

A sequência correta de cima para baixo é: 

a) 1-2-1-2 
b) 2-1-2-1 
c) 1-1-1-2 
d) 1-2-2-2 

 

 

 

 

 

 



7 

 

27) Sobre a mastigação é INCORRETO afirmar que: 

a) A duração e o número dos ciclos mastigatórios, bem como o tempo de mastigação até a deglutição 
ocorrer, estão correlacionados com as características do bolo alimentar. 
b) O músculo pterigóideo lateral é considerado o principal músculo abaixador da mandíbula. 
c) No que se refere ao desenvolvimento da mastigação, entre cinco e seis meses de idade, iniciam-se os 
movimentos rotatórios da mandíbula. 
d) O padrão bilateral de mastigação é a condição ideal quando existe harmonia funcional dos 
componentes do sistema estomatognático. 
 

28) As disfunções da articulação temporomandibular (ATM) podem comprometer as funções 

estomatognáticas, em especial a mastigação. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Em pacientes com disfunções da ATM o ritmo mastigatório é lento, com movimentos mandibulares 
predominantemente verticais. 
b) Nas disfunções de ATM, o padrão mastigatório unilateral é do lado contrário da ATM comprometida, 
pois o movimento condilar deste lado apresenta menor amplitude. 
c) Os hábitos orais deletérios, em especial bruxismo, briquismo, onicofagia, morder lábios e bochechas, 
são importantes fatores contribuintes das disfunções da ATM. 
d) O padrão mastigatório mais freqüente nas disfunções de ATM é o unilateral, sendo difícil a realização 
do padrão mastigatório bilateral alternado. 
 

29) Sobre a deglutição em neonatos, é CORRETO afirmar que: 

a) A laringe do recém-nascido (RN) é posicionada de forma mais baixa, proporcionando assim maior 
proteção de vias aéreas contra a aspiração do alimento deglutido. 
b) A língua do RN é pequena, não preenchendo completamente a cavidade oral. 
c) O bebê apresenta as chamadas sucking pads, definidas como massa de tecido gorduroso localizada na 
parte interna da faringe. 
d) A principal função da língua em neonatos é garantir o vedamento da cavidade oral anterior e 
posteriormente, além de comprimir o seio materno ou o bico da mamadeira, promovendo a geração de 
pressão positiva durante a fase de expressão garantida pela sucção. 
 

30) A causa mais conhecida desse tipo de afasia é a lesão no córtex auditivo de associação, 

localizado no giro superior do lobo temporal do hemisfério esquerdo. Os sinais mais 

importantes dessa afasia fluente são: dificuldade de compreensão; jargonofasia; dificuldade 

em traduzir “os pensamentos em palavras”; dificuldades moderado-severas na nomeação; 

dificuldades na repetição de palavras e/ou frases; e problemas moderados de leitura e 

escrita.                                      

O parágrafo acima se refere à: 

a) Afasia de Wernicke. 
b) Afasia condutiva. 
c) Afasia de Broca. 
d) Afasia anômica. 
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31) “Apraxia da fala e disartria são desordens motoras da fala, mas cada uma pode ser 
representada por diferentes níveis da perda da produção da fala.” Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O apráxico, no exame neurológico, não mostra evidências significantes de lentidão, fraqueza, paralisia 
ou alteração do tônus nos músculos do mecanismo que possa associar ao distúrbio da fala. 
b) Os erros articulatórios na apraxia da fala são caracterizados como erros de simplificação (distorções ou 
omissões) e os erros articulatórios na disartria, em grande parte, são mais complicados (substituição de 
um fonema por outro, adição de fonemas, repetição de fonemas e prolongação de fonemas). 
c) Os pacientes disártricos, dependendo do tipo de disartria, podem exibir hipertonicidade ou 
hipotonicidade dos músculos da fala. 
d) Nos pacientes disártricos encontramos alterações na respiração, fonação, ressonância, articulação e 
prosódia. 
 

32) Sobre Dislexia e Distúrbio de leitura e escrita, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

I. Dislexia é um distúrbio específico de linguagem de origem constitucional, caracterizada por dificuldades 
na decodificação de palavras isoladas, causada por uma ineficiência no processamento da informação 
fonológica. 
II. Dislexia é um problema com linguagem. Inteligência não é o problema. Há uma discrepância 
inesperada entre o potencial da pessoa disléxica para aprender e seu desempenho escolar. 
III. Distúrbio de leitura e escrita, é uma manifestação referente ao desenvolvimento da linguagem, que se 
caracteriza pela dificuldade na aquisição e/ou no desenvolvimento da linguagem escrita por crianças que 
apresentam déficits tanto de decodificação fonológica como de compreensão da linguagem oral e/ou 
escrita. 
 

a) Todas as afirmativas são falsas. 
b) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
d) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
 

33) Na literatura, há quatro tipos de processos fonológicos que são mais citados: os de 

___________________, que alteram a estrutura silábica da palavra, seguindo a tendência 

geral de redução das palavras à estrutura consoante-vogal (CV); os de 

___________________, em que há a mudança de um som para outro, de outra classe, às 

vezes atingindo toda uma classe de sons; os de ___________________, em que os sons 

mudam, tornando-se similares àquele que vem antes ou depois dele e o de 

__________________, que envolve a reordenação ou a transposição de elementos 

consonantais da palavra. 

A sequência correta que preenche, respectivamente, as lacunas do parágrafo acima é: 

a) Metátese; substituição; assimilação; estrutura silábica. 
b) Estrutura silábica; substituição; metátese; assimilação. 
c) Assimilação; metátese; substituição; assimilação. 
d) Estrutura silábica; substituição; assimilação; metátese. 
 

34) Assinale a alternativa em que ocorre o processo fonológico de plosivização: 

a) /faka/-/taka/ 
b) /kama/-/tama/ 
c) /gato/-/dato/ 
d) /bola/-/póla/ 
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35) Sobre a ditadura militar no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

a) O período da ditadura militar caracterizou-se pela repressão e perseguição política aos opositores do 
regime. Nessa época, muitas pessoas foram presas, torturada e mortas. A censura aos meios de 
comunicação e aos artistas também foi uma prática usual do governo. 

b) Durante a ditadura, o Brasil viveu um período de baixos índices de crescimento econômico, aliado a 
uma pequena expansão do consumo no mercado interno, essa fase ficou conhecida como “milagre 
econômico”. 

c) O fim do governo militar foi marcado por uma abertura política lenta e gradual. No campo econômico, 
os índices de crescimento foram os maiores do período, a inflação e a dívida externa recuaram. 

d) Durante a ditadura militar foi criada a Petrobrás, órgão que permitiu ao Estado brasileiro controlar 
fontes de energia estratégicas para o desenvolvimento do país. 

 

36) Em janeiro de 1995 entrou em vigor o Mercado Comum do Sul ( MERCOSUL) . Aponte 

os países que são membros efetivos desse bloco atualmente.  

a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

b) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

c) Argentina , Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. 

d) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. 

 

37) O Brasil recentemente foi sede do encontro dos BRICS, grupo de países emergentes. 
Nesse encontro foi criado um banco de desenvolvimento, com capital inicial de 50 
bilhões de dólares (podendo chegar a 100 bilhões de dólares). O objetivo é fomentar o 
desenvolvimento entre os países membros e não membros do grupo. Assinale a 
alternativa correta sobre os países que fazem parte dos BRICS. 
 

a) Brasil, Índia, Romênia, China e Suécia. 
b) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suiça. 
c) Brasil, Romênia, Índia, Rússia e Canadá. 
d) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

 

38) Desde o fim de 2013, jovens têm organizado encontros pelas redes sociais, 

principalmente em shoppings. Os eventos ficaram conhecidos como “rolezinhos”. Sobre 

esse acontecimento assinale a alternativa correta. 

a) Os “rolezinhos” surgiram no Rio de Janeiro. Tinha como ponto de encontro as praias da zona sul, os 

parques e os shopping centers da cidade. O perfil dos participantes era de jovens de classe média, 

visto que todos possuíam acesso as redes sociais. 

b) Os “rolezinhos” surgiram em São Paulo. O Ponto de encontro era os shopping centers, os parques, e 

até mesmo postos de gasolina. O perfil dos participantes era de jovens entre 15 e 25 anos que 

residem nas periferias da cidade. A resposta dos shoppings foi fechar os estabelecimentos. 

c)  Os “rolezinhos” surgiram em Brasília como uma forma de protesto contra a corrupção, 

principalmente os escândalos divulgados sobre a Petrobrás com a operação Lava Jato. O ponto de 

encontro eram os shoppings da cidade, onde os jovens protestavam ouvindo músicas com teor 

revolucionário como o “funk ostentação”. 

d)  Os “rolezinhos” são um fenômeno cultural que surgiu ao mesmo tempo nas capitais brasileiras. O 

objetivo do movimento é chamar a atenção dos governantes para os problemas enfrentados pela 

juventude católica brasileira. A principal influência musical do movimento é a música gospel. 
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39)   No início da República muitas pessoas participaram de movimentos que lutavam por 

melhores condições de vida. Sobre esses movimentos assinale a alternativa correta. 

a) Revolta de Canudos, ocorreu em Pernambuco, tinha como líder o monge Antônio Conselheiro, esse 

movimento não conseguiu atingir seus objetivos que era fundar uma comunidade socialista no sertão 

de pernambucano. 

b) Revolta da Vacina, ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma reação da população contra a chamada Lei da 

Vacina Obrigatória, onde o governo utilizava força policial em casos de resistência à vacinação. O 

grande líder desse movimento foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz. 

c) Revolta da Chibata, ocorreu no Rio de Janeiro,  e teve como principal motivo a permanência de leis 

herdadas do período da escravidão, sendo que a mais ultrajante era a que permitia chibatadas como 

punição aos marinheiros. O líder desse movimento foi João Cândido. No final a marinha aboliu os 

castigos corporais. 

d) Revolta do Contestado, ocorreu na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina, onde destacou-se 

a figura do monge curandeiro José Maria, que organizou uma sociedade comunitária em Irani. Essa 

revolta foi uma das poucas na história do Brasil onde os revoltosos foram vitoriosos e conseguiram 

obter lotes de terra, razão pela qual a região contou com grande desenvolvimento econômico e 

social. 

40) Com o fim da II Guerra Mundial, e o afastamento de Getúlio Vargas do poder, teve início 

um período democrático no Brasil que perdurou até o golpe de 1964. Qual presidente da 

República teve seu mandato interrompido pelo golpe militar? 

a) General Eurico Gaspar Dutra. 

b) João Goulart. 

c) Jânio Quadros. 

d) Juscelino Kubitschek. 
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