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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

abril

30

30 de abril

25 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o uso dos pronomes.
(

1. Avalie o uso da crase nas frases que seguem
e julgue o acerto das afirmações colocadas entre
parênteses.
1. A noite estava clara e as pessoas foram a praia
ver a chegada dos pescadores a terra. (Há
nessa frase a ocorrência de duas crases.)
2. Já estavam a poucos metros da casa à qual me
referi para o repouso. (Uso correto da crase.)
3. O caso a que aludi é visível a noite e a olho nu.
(Nessa frase, há a ocorrência de apenas uma
crase.)
4. Não ligo àquilo que me disseste ontem pela
manhã. (Uso correto da crase.)
5. Dirigiu-se a Vossa Senhoria com aspereza
quando foi a Fraiburgo. (Nessa frase, em apenas um caso a crase é obrigatória.)
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 3 e 5.
São corretos apenas os itens 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

2. Complete a frase abaixo conforme a regência do
verbo:
Posso informar      participantes      ninguém, na reunião com os organizadores, ousou reportar-se     tão delicado assunto.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

os • de que • à
os • que • à
aos • que • a
aos • de que • à
aos • de que • a

(

(

(
(

) Os pronomes do caso reto têm também a
função de objeto nas frases em que se situam.
Assim, está correta a frase: “Vou por ele a par
do assunto”.
) Os pronomes “eu e tu” não podem vir regidos
de preposição. Assim, está correta a frase:
“Nada houve entre mim e ti”.
) As frases: “Empresta o livro para eu ler” e
“Chegou uma ordem para tu viajares” estão
corretas quanto ao emprego dos pronomes
pessoais.
) Em “Quero falar consigo ainda hoje” o uso do
pronome está de acordo com a norma culta.
) As frases “Deixaram o recado conosco” e
“Deixaram o recado com nós mesmos” equivalem-se e ambas estão corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
F•V•V•F•V
V•F•V•V•F
F•V•F•V•F
V•F•F•V•V

4. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa
correta.
a. ( X ) A policia local policia apenas dois bairros de
Fraiburgo. (Nessa frase, apenas um acento
gráfico dá sentido ao que está sendo dito).
b. ( ) Tivemos uma ideia e nossa familia , então,
apoia sua decisão. (Nessa frase há três palavras que devem ser acentuadas graficamente)
c. ( ) As palavras: “chapéus, céu, avós e nós” são
acentuadas graficamente por serem palavras
oxítonas com terminação específica.
d. ( ) As palavras: “cutis, orfãos, area, neutrons e
biceps” são proparoxítonas e recebem acento
agudo na penúltima sílaba.
e. ( ) As letras “i” e “u” dos hiatos são acentuadas
graficamente independendo da classificação
da palavra quanto ao número de sílabas.
Assim, as palavras: “saude, tainha, ruim e raizes”
recebem acento gráfico.
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5. Avalie o emprego das formas verbais sublinhadas
nas frases que seguem e verifique a possibilidade de
serem substituídas pela forma verbal colocada entre
parênteses.
1. Se você diz tudo, ele lhe punirá. (infinitivo)
2. Amanhã lhe contamos a real história.
(futuro do presente)
3. Se todos querem, eu aceito o cargo.
(futuro do subjuntivo)
4. Não fora eu, não teria a recompensa.
(imperfeito do indicativo)
5. Se eles notificam, seria pior.
(imperfeito do subjuntivo)

7. Durante muitas décadas foi dependente de subsídios estatais. Hoje, graças ao empreendedorismo, fatores naturais e avanços da pesquisa e tecnologia como
as da Embrapa e da Epagri, o Brasil é um dos cinco
maiores produtores de 36 commodities.
O texto acima está relacionado à (ao):
a.
b.
c.
d.

e. (

Assinale a alternativa que indica todas as frases em
que é possível a substituição.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica o prêmio.

5 questões

6. Pelo menos 127 pessoas morreram. A cidade ficou à
mercê de bandidos, saqueadores, assaltantes e gangues
em guerra. (Veja. São Paulo: 15/02/2017, p. 62)
Assinale a alternativa que identifica o local e o episódio a que se refere o texto.
a. ( ) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ataques à
região sul da cidade, liderados pelo PCC.
b. ( X ) Vitória, Espírito Santo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
c. ( ) São Paulo, São Paulo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
d. ( ) São Luís, Maranhão. Rebelião iniciada no presídio São Luís.
e. ( ) São Paulo, São Paulo. Conflito entre as forças
policiais e moradores da “Cracolândia”.
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Indústria pesqueira de Santa Catarina.
Indústria automobilística.
Agronegócio.
Desenvolvimento industrial da Região
Nordeste.
) Cultivo de ostras e mariscos no litoral
catarinense.

8. O professor capixaba Wemerson da Silva Nogueira
ficou entre os dez finalistas de um prêmio inédito para
o nosso país.

Apenas em 1 e 4.
Apenas em 4 e 5.
Apenas em 1, 2 e 3.
Apenas em 2, 3 e 5.
Apenas em 2, 4 e 5.

Temas de Atualidade

( )
( )
(X)
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Prêmio L’Oréal-Unesco
Prêmio Nobel da Educação
Prêmio da Academia Brasileira de Letras
Prêmio Príncipe de Astúrias
Global Teacher Prize

9. O Estado de Santa Catarina é destaque em muitas
áreas no cenário nacional. Entre elas, a da Educação.
Assinale a alternativa correta a respeito da taxa de alfabetização de jovens de 15 a 24 anos em nosso Estado.
a. ( X ) É uma das mais elevadas do Brasil, superior a
90%.
b. ( ) Apesar de bastante alta, tem tido uma significativa queda nos últimos anos.
c. ( ) Apesar de destacada, em relação à média
nacional, é a mais baixa da Região Sul.
d. ( ) A taxa de alfabetização de jovens, nesta faixa
etária, em Santa Catarina, só é superada pelas
registradas no Maranhão e no Distrito Federal.
e. ( ) Santa Catarina obteve a 10a colocação entre
os Estados brasileiros que, segundo a ONU,
têm as maiores taxas de alfabetização de
jovens de 15 a 24 anos.
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10. O nome de Park Geun-hye esteve presente no
noticiário recente.
Assinale a alternativa que identifica esse nome e o
acontecimento a que está associado.
a. ( ) Ditador da Coreia do Norte. Determinou o
lançamento de mísseis no Mar do Japão.
b. ( ) Governante eleito de Myamar. Acusado de ter
liderado um golpe de Estado.
c. ( ) Rei da Tailândia. Substituiu Bhumibol
Adulyadej, falecido o ano passado.
d. ( X ) Presidente da Coreia do Sul. Afastada por um
processo de Impeachment.
e. ( ) Tio de Kim Jong-un. Assassinado no
Aeroporto de Kuala Lampur, na Malásia.

Temas de Saúde Pública

Não é grupo prioritário:
( )
( )
( )
( )
(X)

Pré-natal.
O Resguardo.
O Recém-nascido.
Planejamento Familiar.
Tuberculose e Hanseníase.

12. Nos Determinantes e Condicionantes do processo
de saúde-doença, uma área geográfica de atuação na
Atenção Básica, que apresenta uma população com
características epidemiológicas e sociais próprias, e
diferentes demandas às suas necessidades de saúde,
corresponde à(o):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a. (

b.

c.

d.

10 questões

11. Nos Determinantes e Condicionantes do processo
de saúde-doença, os grupos prioritários são estabelecidos na Estratégia de Saúde da Família na Atenção
Básica.

a.
b.
c.
d.
e.

13. No Sistema Único de Saúde, a Estratégia de Saúde
da Família é a porta de entrada na Atenção Básica. Na
equipe de Saúde da Família, os Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) que estão em contato direto com a
comunidade são:

e.

) Pessoas com formação de nível médio em
curso Técnico de Enfermagem e escolhidos na
comunidade.
( X ) Pessoas selecionadas por concurso público
que devem residir pelo menos há dois anos na
comunidade para atuarem junto à população.
( ) Pessoas do sexo feminino devido às particularidades dos programas de atenção à saúde
da mulher e da criança e escolhidos entre os
membros da comunidade.
( ) Pessoas com formação escolar pelo menos
até o nível médio completo, selecionadas por
concurso público, que devem residir pelo
menos há dois anos no mesmo Município.
( ) Pessoas que residem no Município em que a
sua equipe de Saúde da Família atua, e escolhidos pelos membros desta equipe.

14. O Sistema de Informações que tem por objetivo o
registro e processamento dos dados sobre agravos de
notificação em todo o território nacional, fornecendo
informações para análise do perfil da morbidade e
contribuindo dessa forma para a tomada de decisões
no nível municipal, estadual e federal, é o:
a. ( ) Sistema de Gestão Hospitalar (SIGHO).
b. ( ) Sistema de Informação Ambulatorial (SIAB).
c. ( X ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN).
d. ( ) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
(SIA-SUS).
e. ( ) Sistema de Autorização de Internações
Hospitalares (SAIH).

Território.
Área de risco.
Comunidade.
Distrito sanitário.
Zona rural ou urbana.
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15. Os Princípios e Diretrizes do modelo assistencial
do Sistema Único de Saúde (SUS) foram promulgados
na Constituição em 1988 e regulamentados com a lei
Orgânica da Saúde em 1990.
Assinale a alternativa que se refere corretamente à
Universalidade no âmbito do SUS.
a. ( ) Ela garante o acesso aos serviços de saúde a
toda população em condições de igualdade,
não importando o gênero, situação econômica, social, cultural ou religiosa.
b. ( ) Ela permite que os serviços de saúde sejam
organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada
nível, potencializando a resolutividade.
c. ( ) Ela assegura que a Sociedade Civil Organizada
tenha a possibilidade concreta de influir sobre
as políticas públicas de saúde.
d. ( X ) Ela é a garantia de que todos os cidadãos
devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e conveniados em todos os níveis do sistema de saúde.
e. ( ) Ela garante o acesso aos serviços de saúde a
toda população em condições de igualdade ,
porém com discriminação positiva para grupos e populações de risco.

16. Em relação aos Princípios e Diretrizes do modelo
assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale
a alternativa que apresenta apenas estas Diretrizes e
Princípios, no âmbito do SUS.
a. ( ) Universalidade, equidade, adequação e
descentralização.
b. ( ) Universalidade, equidade, territorialização,
adequação e controle social.
c. ( ) Universalidade, equidade, descentralização e
vacinação.
d. ( ) Descentralização, equidade, integralidade,
regionalização e adequação.
e. ( X ) Descentralização, equidade, integralidade,
hierarquização e regionalização.
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17. O financiamento do SUS é realizado de forma
complementar nas três esferas de governo.
O financiamento do Fundo Municipal de Saúde tem
seus recursos assegurados no recolhimento do(a):
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

Contribuição Social (CS).
Imposto sobre Serviços (ISS).
Imposto de renda da pessoa física (IR).
Imposto sobre circulação de mercadorias
(ICMS).
) Contribuição sobre o Faturamento (COFINS).

18. A Lei Orgânica do SUS no 8142, de 28 de dezembro de 1990, instituiu um órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde
em cada instância correspondente.
Esse órgão é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Conselho de Saúde.
Conferência Nacional de Saúde.
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Fundo Nacional de Saúde.
Conselho Nacional de Secretários Municipais
de Saúde.

19. No projeto do SUS, os Princípios Finalísticos visam
conceber como “imagem-objetivo” de um processo
de reforma do sistema de saúde capaz de garantir o
acesso universal da população a bens e serviços que
garantam sua saúde e bem-estar, de forma equitativa
e integral.
São princípios considerados Finalísticos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Regionalização e Hierarquização.
Hierarquização e Controle Social.
Descentralização e Regionalização.
Universalidade, Equidade e Integralidade.
Igualdade, Equidade e Participação Social.
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20. Dos sistemas de informação em saúde, utilizados
para coleta, processamento, análise e transmissão da
informação, aquele que oferece ao gestor de saúde
informações que viabilizam efetuar o pagamento dos
serviços hospitalares prestados pelo SUS é o:
a. ( ) Sistema de Informação Ambulatorial (SIAB).
b. ( ) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM).
c. ( X ) Sistema de Autorização de Internações
Hospitalares (SAIH).
d. ( ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN).
e. ( ) Sistema de Informações de Nascidos Vivos
(SINASC).

22. Alguns dos transtornos do neurodesenvolvimento possuem como fator primário as alterações da
leitura e/ou escrita.
Assinale a alternativa correta sobre o assunto.
a. (

b.

c.

Conhecimentos Específicos

5 questões

21. Sobre as teorias de aquisição e desenvolvimento
da linguagem, é correto afirmar:
a. ( ) A teoria inatista parte do pressuposto de que
a linguagem é um comportamento e que,
como tal, pode ser aprendida e modificada.
b. ( ) A teoria pragmática e a teoria dos atos de fala
são desdobramentos da teoria inatista que
buscam explicar a aquisição da linguagem.
c. ( ) Na teoria piagetiana, a linguagem é vista
como uma faculdade, ou seja, um mecanismo
inato, biólogico, suscetível às influências do
ambiente que a fazem emergir do estado inicial, não sendo, portanto, um comportamento.
d. ( X ) No interacionismo de Vygotsky, o pensamento
e a linguagem possuem origens diferentes e
curvas de desenvolvimento bem distintas, mas
que irão se encontrar e se separar diversas
vezes ao longo do desenvolvimento infantil.
e. ( ) A teoria behaviorista parte do pressuposto que
os atos biológicos são atos de adaptação ao
meio físico e à organização do meio ambiente
e os atos cognitivos são fundamentais para a
organização do meio e adaptação a ele.

d.

e.

) Os critérios diagnósticos envolvidos na disgrafia e na discalculia incluem dificuldades na
precisão da ortografia e na escrita de números.
( X ) O transtorno da aprendizagem com prejuízo
na leitura, também conhecido como dislexia
do desenvolvimento, caracteriza-se por deficiências básicas e gerais na identificação de
palavras, na decodificação fonológica e na
consciência fonológica e ortográfica.
( ) Considera-se uma avaliação fonoaudiológica
completa de crianças com queixas de dificuldades de leitura e de escrita aquela que contempla todos os processos da leitura e da escrita.
( ) Assim como as crianças com dificuldades escolares, as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento costumam recuperar a fluência
e a precisão da leitura em tempo hábil para o
desenvolvimento no contexto escolar.
( ) As dificuldades de leitura e escrita que
as crianças com Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) demonstram podem estar relacionadas às dificuldades
de nomeação, ao distúrbio do processamento
fonológico ou a falhas na utilização dos sistemas morfológico, sintático e semântico, restritas aos processos de leitura e de escrita.

23. Assinale a alternativa que se refere a possíveis
repercussões no paciente com diagnóstico de respiração oral.
a. (
b.

c.

d.
e.

) Mordida cruzada, diminuição da altura da face,
desempenho escolar prejudicado.
( ) Assimetria facial, retroversão dos dentes incisivos superiores, desempenho inferior nas
habilidades do processamento auditivo.
( X ) Imprecisões articulatórias em fonemas bilabiais, fricativos e líquidas, prejuízo no paladar,
mastigação ruidosa e ineficiente.
( ) Mordida aberta anterior, posição posteriorizada de cabeça, maxila atrésica.
( ) Envelhecimento facial precoce, flacidez das
estruturas orofaciais, macroglossia.
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24. Existem vários tipos de distúrbios da fluência e
o fonoaudiólogo precisa conhecer as semelhanças e
diferenças entre eles para prestar um atendimento de
qualidade ao paciente.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( ) As disfluências comuns são mais frequentes
em adultos, que possuem incerteza no tópico
de determinada conversa, sendo raras em
crianças.
b. ( ) A taquilalia caracteriza-se por uma fala excessivamente rápida, inúmeras disfluências e
alterações de linguagem.
c. ( ) As crianças costumam perceber os momentos
em que cometem as disfluências comuns da
idade e passam a evitar a falar.
d. ( ) A gagueira é um distúrbio da fluência caracterizado por interrupções involuntárias e atípicas do fluxo da fala que, comprovadamente,
possui origem emocional.
e. ( X ) A taquifemia é o distúrbio da fluência, que
afeta os segmentos da conversação, os quais
são percebidos como muito rápidos, irregulares ou ambos.

25. Sobre o desenvolvimento fonológico das crianças,
é correto afirmar:
a. ( X ) O período que vai até os 4 anos é a fase de
maior expansão do inventário fonológico.
b. ( ) As substituições e omissões de fonemas na
fala das crianças são realizadas com o objetivo de simplificar determinados sons que
são mais complexos e/ou ainda estão em
aquisição.
c. ( ) As dificuldades na pronúncia das palavras
costumam aumentar à medida que a idade
aumenta porque a criança experimenta a
produção de palavras mais complexas.
d. ( ) O domínio fonológico típico ocorre por volta
dos 3 anos, em média, podendo se estender
até os 5 anos.
e. ( ) O desenvolvimento das habilidades auditivas e articulatórias é dissociado do processo
de ampliação do inventário fonológico da
criança.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.
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