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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CÓRREGO NOVO - MG 

 

Concurso Público nº 01/2022 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 

 

Cargo Pretendido 

FONOAUDIÓLOGO 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 

 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, 

faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua 

mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser 
acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível 
com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e 

deverá ser imediatamente assinada, na presença do fiscal, com 
apresentação do documento de identidade; 

5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de 
respostas, informe ao fiscal; 

6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado 
consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos 
eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 

7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais 
candidatos; 

8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização 
do fiscal de sala; 

9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a 

passar pelo detector de metais; 
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11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua 
Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de 
Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 

12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega 
da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.  

13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas 
Oficial, pois NÃO há 2ª via; 

14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a 
sua prova; 

15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) 
resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não 
assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 

16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a 
Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de 
rascunho, para futuras conferências. 

17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
18. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de 

segurança; 
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário 

de prova; 
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao 

Fiscal de Provas; 
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis 

no site da empresa a partir das 15 horas do dia 25/07/2022; 
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.  

 
 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. São princípios éticos/doutrinários do SUS, EXCETO: 
 
a) Universalização;  
b) Integralidade; 
c) Equidade; 
d) Participação Social. 
 
2. A epidemia de COVID 19 que assolou todo o mundo, deixou ainda mais 
evidente a importância dos indicadores de saúde para melhor monitoramento 
e gerenciamento de políticas públicas. Todas as alternativas abaixo, 
apresentam fatores que refletem, como via final, em um aumento na 
prevalência de determinada doença, EXCETO: 
  
a) Drogas que levam à cura;  
b) Investimento em novos meios que favorecem o diagnóstico precoce;  
c) Aumento da incidência; 
d) Imigração de casos. 
 
3. Assinale a alternativa que representa a principal causa de morte entre 
crianças menores de 1 ano de idade no Brasil: 
 
a) Doenças perinatais;  
b) Doenças infectocontagiosas; 
c) Afecções respiratórias; 
d) Malformações congênitas. 
 
4. De acordo com o Relatório da Saúde Europeia divulgado recentemente, 
todos os países europeus conseguiram alcançar a meta de redução da 
mortalidade materna. A taxa média no continente é de 13 mortes a cada 100 
mil nascimentos, número bem inferior aos 70 por 100 mil estipulados como 
um dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) pela Agenda 2030 
da ONU (Organização das Nações Unidas). No Brasil, por sua vez, a média 
é de 107 mortes a cada 100 mil nascimentos. Com relação à mortalidade 
materna, problema grave e ainda pouco combatido em nosso país, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
I. Mortes maternas são decorrentes da gravidez, parto e puerpério.  
II. As mortes maternas podem ser decorrentes de causas diretas, como 

doenças cardíacas exacerbadas em um contexto de gravidez ou indiretas, 
como descolamento prematuro de placenta.  

III. As causas mais frequentes de morte materna são evitáveis, como 
hipertensão, hemorragia e infecção. 
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a) Somente as alternativas I e II são corretas; 
b) Somente as alternativas I e III são corretas; 
c) Somente as alternativas II e III são corretas;  
d) Todas as alternativas são corretas.  
 
5. A atenção primária à saúde, apresenta dentre suas competências, a de 
oferecer exames para rastreio de determinadas doenças. A principal 
característica de um exame de rastreio é apresentar: 
 
a) Alta especificidade; 
b) Alta sensibilidade; 
c) Alto VPP; 
d) Alta probabilidade pré-teste.  
 
6. A lei n° 8142 de 1990 é de suma importância, pois dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da saúde. Ainda sobre o disposto nessa lei, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde ocorre a cada quatro anos com o intuito de 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde. 

b) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo Poder Executivo ou 
pelo Conselho de Saúde. 

c) Os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter temporário que se reúnem 
mensalmente atuando no controle dos gastos e execução da saúde.  

d) Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.  

 
7. De acordo com o decreto n° 7508/2011, assinale a alternativa correta 
quanto aos serviços que são considerados Portas de Entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde:  
I. Unidade Básica de Saúde (UBS)  
II. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
III. Unidade de Pronto Atendimento (UPA)  
IV. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

 
a) Todas as afirmativas estão corretas;  
b) Apenas I, II e III estão corretas; 
c) Apenas I, III e IV estão corretas;  
d) Apenas I, II e IV estão corretas.  
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8. A OMS estima que a Atenção Primária à Saúde pode contemplar de 80% 
a 90% das demandas de uma pessoa ao longo da vida. Ao mesmo tempo 
que evita o agravamento do quadro, esse trabalho preventivo reduz os 
atendimentos de emergência. Com relação à atenção primária, seus 
princípios e seu modo de execução, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A longitudinalidade significa o acompanhamento do paciente e pode se 

traduzir em custos mais baixos, já que representa uma otimização da 
forma de utilização dos serviços de saúde. 

b) Com o princípio da Integralidade busca-se atender a população adscrita 
em todas as suas necessidades  

c)  A coordenação é outro princípio essencial, que busca a integração dos 
cuidados e a sincronia entre os serviços. 

d) A Estratégia de Saúde da Família representa o modo de execução da 
Atenção Primária, sendo essencial o processo de adscrição da clientela, 
que independe da definição do território de abrangência e consolida-se 
com a organização da demanda espontânea.  

 
9. O registro de casos de varíola dos macacos ou monkeypox, tem 
preocupado as autoridades de saúde pública pelo planeta. O vírus foi 
identificado entre humanos ainda na década de setenta e desde então houve 
surtos esporádicos em países do centro e do oeste da África. A doença 
chegou a ser registrada fora do continente africano desde o início do século 
vinte e um, mas com origem identificada e disseminação controlada. A 
Organização Mundial da Saúde considera improvável que as infeções pelo 
vírus Monkeypox se transformem numa pandemia como a covid-19, apesar do 
rápido aumento de casos no último mês. Supondo que em um determinado 
estado do Brasil que nunca teve relato de varíola do macaco, com população 
total de 4 milhões de habitantes, sejam diagnosticados 40 novos casos, com 5 
óbitos. Nesse estado hipotético, consideraríamos a varíola do macaco como 
um (a): 
 
a) Surto; 
b) Epidemia; 
c) Pandemia; 
d) Endemia.  
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10. Nos dias atuais, cresce de forma exponencial, a ideia de prevenir a 
hipermedicalização do cuidado e evitar intervenções desnecessárias, 
reduzindo, dessa forma, danos, por meio de técnicas e práticas qualificadas 
e personalizadas de cuidado. Isso faz referência ao preceito ético “primeiro 
não lesar”, desde há muito tempo declarado no discurso médico. Esse 
conceito refere-se a: 
 

a) Prevenção primária;  
b) Prevenção secundária;  
c) Prevenção Terciária; 
d) Prevenção quaternária. 
 

11. A avaliação audiológica é baseada por técnicas validadas reconhecidas 
cientificamente, que tem por objetivo garantir a qualidade do exame. Quanto 
ao tipo de perda auditiva o objetivo é realizar o topodiagnóstico da alteração 
auditiva. Assinale a alternativa que corresponde a perda auditiva do tipo 
mista. 
 
a) Limiares de via óssea menores ou iguais a 5 dB NA e limiares de via 

aérea maiores que 20 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 
dB. 

b) Limiares de via óssea menores ou iguais a 5 dB NA e limiares de via 
aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 10 
dB. 

c) Limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea 
maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB. 

d) Limiares de via óssea maiores do que 10 dB NA e limiares de via aérea 
maiores que 20 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 10 dB. 

 
12. A perda auditiva de grau moderadamente severo com base nos limiares 
auditivos para as frequências 500, 1.000 e 2.000 Hz, (Lloyd e Kaplan, 1978) 
consiste em: 
 
a) 56 – 70 dB NA. 
b) 71 – 90 dB NA. 
c) ≥ 91 dB NA. 
d) 41 – 55 dB NA. 
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13. As medidas de imitânciometria nos informam sobre a mobilidade do 
sistema tímpano-ossicular e quanto à integridade da via auditiva. É utilizada 
na prática clínica fornecendo informações sobre a curva timpanométrica e os 
reflexos acústicos (contra e ipsilaterais). São características da curva do tipo 
Ad, EXCETO. 
 
a) Volume: acima de 1,65 ml. 
b) Pressão pico: em torno de 0 daPa. 
c) Pressão pico: em torno de 0 daPa podendo desviar até -100daPa. 
d) Volume: abaixo de 0,30ml. 
 
14. A pesquisa do reflexo acústico é realizada a partir de um estímulo de 
forte intensidade, de forma que possibilite a contração dos músculos da 
orelha média. Segundo a classificação do reflexo acústico contralateral, se 
encontram presentes e diminuído quando: 
 
a) a diferença menor ou igual a 65 dB entre o limiar de via aérea e o reflexo 

estapediano contralateral. 
b) o reflexo desencadeado entre 70 e 100 dB acima do limiar da via aérea. 
c) a diferença maior que 100 dB entre o limiar de via aérea e o reflexo 

estapediano contralateral. 
d) o reflexo não desencadeado até a saída máxima do equipamento. 
 
15. A avaliação audiológica infantil baseada no princípio de cross check é 
composta por procedimentos eletroacústicos, eletrofisiológicos e 
comportamentais, realizados conforme a idade cronológica, nível cognitivo e 
desenvolvimento neuropsicomotor da criança a ser avaliada. Seguindo a 
classificação do grau de perda auditiva para crianças de até 7 anos de idade 
é considerado uma perda auditiva discreta: 
 
a) 16 – 25dB. 
b) 0 – 15dB. 
c) 26 – 30dB. 
d) 51 – 70dB. 
 
16. A logoaudiometria é um teste que avalia a habilidade do indivíduo para 
detectar e reconhecer a fala. Em indivíduos com perdas auditivas podemos 
encontrar diferentes dificuldades na logoaudiometria. Assinale a alternativa 
que corresponde ao resultado do IPRF 76% a 60%.  
 
a) Acentuada dificuldade para acompanhar uma conversa. 
b) Provavelmente incapaz de acompanhar uma conversa. 
c) Nenhuma dificuldade para compreender a fala. 
d) Moderada dificuldade para compreender a fala. 
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17. Crianças ou adultos com transtorno do processamento auditivo central 
apresentam baixo desempenho em uma ou mais habilidades auditivas entre 
as citadas a seguir. A localização e lateralização sonora é definida como 
habilidade: 
 

a) para distinguir um som de outro. 
b) para determinar semelhanças e diferenças entre padrões acústicos. 
c) de reconhecer a fala ou outros sons quando sinais competitivos estão 

presentes, podendo ser fala ou ruído com espectro de fala. 
d) para identificar a fonte sonora e reconhecer a sua procedência no espaço. 
 

18. Assinale ao teste do processamento auditivo central que correspondente 
quando o estímulo de fala é apresentado de forma degradada, através da 
modificação das características de frequência, tempo ou intensidade de um 
sinal. São apresentados de forma monoaural, ou seja, uma orelha é avaliada 
por vez individualmente. Avaliam a habilidade de fechamento auditivo ou de 
figura-fundo em tarefas de reconhecimento de fala com sinal degradado ou 
competitivo os testes: 
 

a) dicóticos. 
b) de processamento temporal. 
c) monoaurais de baixa redundância. 
d) de interação binaural. 
 

19. A afasia é descrita como a alteração na expressão e/ou compreensão da 
linguagem, decorrente de uma lesão cerebral. Está associada a lesões no 
hemisfério cerebral esquerdo, devido à especialização desempenhada por 
esta área no processamento, organização e execução da linguagem. 
Assinale a alternativa que corresponde a característica encontrada na afasia 
Anômica. 
 

a) Fluência preservada, Compreensão preservada e Repetição alterada. 
b) Fluência alterada, Compreensão preservada e Repetição alterada. 
c) Fluência alterada, Compreensão alterada e Repetição alterada. 
d) Fluência parcialmente alterada, Compreensão alterada e Nomeação 

preservada. 
 

20. Assinale a alternativa que corresponde a afasia cuja uma lesão ocorre na 
porção posterior da primeira circunvolução temporal do hemisfério esquerdo, 
tendo como característica um transtorno de expressão sem afetar a 
articulação, dificuldade na compreensão e fala logorreica. 
 

a) Afasia de Wernicke. 
b) Afasia de Broca. 
c) Afasia de condução. 
d) Afasia Anômica. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Texto 1 
 

Juíza de SC nega aborto a menina de 11 anos vítima de estupro; TJ apura 
caso 

A Justiça de Santa Catarina negou que uma criança, de 11 anos, vítima 
de estupro e grávida de 29 semanas, realizasse um aborto autorizado. Em 
despacho expedido em 1º de junho, a magistrada Joana Ribeiro Zimmer, da 
1ª Vara Cível de Tijucas, a 50 quilômetros de Florianópolis, decidiu pela 
permanência da criança em um abrigo com o objetivo de mantê-la afastada 
do possível autor da agressão sexual e também para impedir que a mãe da 
menina, responsável legal pela filha, levasse a cabo a decisão de 
interromper a gravidez. 

(...) 
Por envolver menores de idade, o caso segue em segredo de Justiça, 

mas o jornal O Estado de S. Paulo conseguiu acesso à decisão. As 
identidades da vítima e da mãe foram preservadas. 

No despacho, Joana Ribeiro Zimmer defendeu a continuidade da 
gestação por parte da criança. Ela citou que o aborto deve ser realizado até 
22 semanas de gravidez ou o feto atingir 500 gramas. 

(...) 
Já em um diálogo direto com a mãe, a juíza afirma que existem cerca 

de 30 mil casais que “querem o bebê”. “Essa tristeza para a senhora e para a 
sua filha é a felicidade de um casal”, disse a magistrada. “É uma felicidade 
porque eles não estão passando pelo o que eu estou passando”, respondeu 
a mãe da criança. 

“Estamos lutando para essa interrupção da gestação. Primeiro, porque 
a criança é assistida por lei. Ela está no enquadramento do aborto legal, por 
ser vítima de violência e por correr riscos de morte”, afirmou advogada 
Daniela Félix, que representa a família da vítima. “A gente tem, no Brasil, três 
casos de aborto que independe do tempo de gestação. Nesse caso, estamos 
amparados por dois (risco à saúde da gestante e estupro) – o terceiro caso 
seria o de anencefalia”, explicou a advogada. 

(...) 
De acordo com os médicos, os riscos à vida da vítima estão 

relacionados com a duração da gestação, e também com os procedimentos 
de parto e pós-parto a que uma criança de 11 anos será submetida. O 
descolamento de placenta e sangramento provocados pelo trabalho de parto 
prematuro e atonia uterina (falta de contrações do útero) após o nascimento 
do bebê foram alguns dos problemas citados pelos médicos. 

Estadão Conteúdo 
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Texto 2 
 

Homens também abortam 
 

É estarrecedor ver o julgamento voraz em cima da questão do aborto. 
Não que eu me considere favorável a tal questão. Mas o que me intriga é o 
seguinte: por que somente as mulheres são julgadas pelas suas decisões? 
Já pararam para pensar que HOMENS TAMBÉM ABORTAM? 
É importante ressaltar que a fecundação não se faz somente de uma parte. 
Ou será que todas essas mulheres que estão aí na batalha para sustentar 
seus filhos sozinhas, ou até adolescentes grávidas estereotipadas como 
"galinhas" (perdão: gíria da minha época), foram concebidas pelo "Espírito 
Santo"? 
Essa é apenas mais uma das tantas hipocrisias de uma sociedade ainda 
machista e preconceituosa. 

Minha reflexão, quero reforçar, que não é para dizer que sou a favor do 
aborto. No entanto, só quero que pensemos mais nesta frase: "HOMENS 
TAMBÉM ABORTAM! Sim, isso mesmo. Quando negam seus filhos, quando 
não ajudam a suprir a necessidade deles, não só no que diz respeito à 
pensão, mas também de afeto. Até quando vamos ficar julgando "Paulos 
Gustavos" que se demonstram muito mais pais do que os que se dizem 
homens, por se basearem só dá cintura pra baixo os seus desejos? Até 
quando vamos assistir a modelos de convivência como sendo apenas para 
fotos em molduras? Sejamos realmente homens no caráter, no respeito e 
deveres para com nossos filhos. Por que mulher "galinha" soa tão pejorativo 
e já o homem "galinha" soa "o popular" para não dizer daqueles ou aquelas 
que ainda os consideram "os fodões"? 

Portanto termino dizendo para vocês, homens e sociedade: "HOMENS 
TAMBÉM ABORTAM". Aprendam com outros "Paulos Gustavos", outros 
pais, que mesmo separados, honram seus filhos. Pois estes, sim, são 
HOMENS de verdade da cabeça aos pés. Em vez de dizerem "honrem suas 
calças", "honrem seus cérebros como seres racionais". 

(MEDONÇA, T.) 
 

21. Algumas matérias jornalísticas, têm uma tendência a se colocar direta ou 
indiretamente favorável ao fato mencionado. No caso do texto 1, pode-se 
afirmar que: 
 

a) O jornal se manifestou totalmente neutro à questão da decisão da juíza. 
b) O jornal se manifestou tendencioso ao demonstrar um certo apoio à 

decisão da juíza. 
c) O jornal se manifestou tendencioso ao demonstrar certo apoio à advogada 

da criança que se apresenta contrária à decisão da juíza. 
d) O jornal demonstrou-se indeciso, embora tenha deixado claro, em certos 

momentos, que a decisão da juíza foi pertinente. 
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22. Ao mencionar neste trecho “É importante ressaltar que a fecundação não 
se faz somente de uma parte. Ou será que todas essas mulheres que estão 
aí na batalha para sustentar seus filhos sozinhas, ou até adolescentes 
grávidas estereotipadas como "galinhas" (perdão: gíria da minha época), 
foram concebidas pelo "Espírito Santo"?”, o autor do texto quis mostrar: 
 
a) O machismo ainda bastante presente na sociedade atual, em que a 

mulher ainda é alvo de muita discriminação e julgamento perante grande 
parcela da sociedade. 

b) A depreciação da figura feminina, devido às suas atitudes sem 
preocupação com suas imagens na sociedade. 

c) A interpretação inadequada da metáfora “galinha”, uma vez que não há 
como estabelecer sentidos antagônicos para uma mesma palavra. 

d) O apoio racional e preciso no que diz respeito à distinção de 
comportamentos que devam ter os homens e as mulheres, no intuito de 
reforçar a diferença de gêneros e suas imagens, no que a sociedade 
considera como modelo ideal.  

 
23. Quando o autor cita “Paulo Gustavo”, subentende-se que: 
 
a) Sua intenção é reforçar a respeito da ideologia de gênero e direito dos 

casais homoafetivos poderem adotarem crianças. 
b) Sua intenção é reconhecer que os casais homoafetivos têm mais 

responsabilidade com os filhos do que os casais ditos como “tradicionais”. 
c) Subentende-se que não há mais respeito à criança e sua identidade, 

dando a elas a influência de outrens que possam prejudicar seu 
desenvolvimento como cidadão. 

d) Subentende-se que a questão de gênero e orientação sexual não tem 
nada a ver com a responsabilidade de um homem na figura de um pai, 
pois o que é importante é assumir seu papel no afeto e demais 
responsabilidades. 

 
24. “Por que mulher "galinha" soa tão pejorativo e já o homem "galinha" soa 
"o popular" para não dizer daqueles ou aquelas que ainda os consideram "os 
fodões". A palavra que define o sentimento do autor sobre a sociedade, 
levando em consideração o trecho acima é: 
 
a) Machismo;  
b) Empoderamento;  
c) Feminismo;  
d) Submissão.  
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25. No final do texto 2, o autor apresenta um chamado “em vez de dizerem 
honrem suas calças, honrem seus ‘cérebros como seres racionais’”. Esse 
apelo do autor é um chamado: 
 
a) À figura do homem enquanto identidade masculina. 
b) À responsabilidade do homem enquanto pai. 
c) À figura do homem enquanto ser viril e inteligente. 
d) À questão de a figura masculina não perder sua essência. 
 
26. “Por envolver menores de idade, o caso segue em segredo de Justiça, 
mas o jornal O Estado de S. Paulo conseguiu acesso à decisão.”. As 
orações destacadas estabelecem em relação à oração “o caso segue em 
segredo de justiça”: 
 
a) Explicação e conclusão;  
b) Causa e oposição; 
c) Oposição e oposição;  
d) Finalidade e oposição.  
 
27. “Ela citou que o aborto deve ser realizado até 22 semanas de 
gravidez ou o feto atingir 500 gramas.”. A oração destacada, 
sintaticamente, exerce função: 
 
a) De sujeito da oração principal. 
b) De predicativo da oração principal. 
c) De objeto direto da oração principal. 
d) De complemento nominal da oração principal. 
 
28. “Até quando vamos assistir a modelos de convivência como sendo 
apenas para fotos em molduras?” De acordo com o estudo da regência, na 
gramática normativa, o verbo destacado pode apresentar regências 
diferentes, alterando, assim, seu contexto na oração. Assinale a alternativa 
em que o sentido do verbo “assistir” apresenta-se distinto do que está 
destacado no trecho, devido o emprego da regência. 
 
a) Nunca assisti a jogos dentro de estádios.  
b) Deixe de assistir aos modelos estereotipados pela mídia, e busque olhar 

para dentro de si. 
c) Não sou de assistir aos discursos de ódio proferidos pelas redes sociais. 
d) Procuro assistir aqueles que mais necessitam, oferecendo quaisquer 

formas de ajuda. 
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29. “Portanto termino dizendo para vocês, homens e sociedade: "HOMENS 
TAMBÉM ABORTAM". O modalizador destacado iniciando o período pode 
ser substituído sem prejuízo de sentido por: 
 
a) No entanto; 
b) Por conseguinte; 
c) Contato;  
d) Porquanto. 

Texto 3 
 

O livro da juventude 
 

 
 

Quando começo um livro, minha preocupação com a capa é 
necessária? Será que o importante mesmo é a beleza, ou o mais importante 
é o conteúdo que está dentro dele? 

Abrir um livro é se autodescobrir, e, principalmente, na edição 
“Adolescência e Juventude” seu vocabulário é rebuscado, necessitando de 
uma atenção maior dos acontecimentos em cada frase. Neste livro o mistério 
é garantido, não apresenta índice nem sinopse, e além do mais, nessa 
edição as reviravoltas e emoções são transmitidas pelos parágrafos. 

Creio que o clímax dessa história acontece quando a maturidade inicia 
um novo capítulo, e ao decorrer as linhas, vamos tomando conhecimento de 
que a adolescência está acabando, e a próxima edição é sobre a vida adulta. 
(Texto escrito por um aluno do 1º ano do Ensino Médio, de 16 anos, em uma aula de Oficina 

de Texto) 

 
30. No último parágrafo, o autor: 
 
a) Reconhece que é apenas uma fase que, com o tempo, passa e novas 

etapas surgirão. 
b) Acomoda-se ao dizer que não adianta fazer nada, mas sim esperar a 

próxima edição que se manifesta na vida adulta. 
c) Deixa-se entregar pelo conformismo, por não acreditar que, na fase da 

adolescência, não há o que se fazer para ficar melhor. 
d) Demonstra um medo de enfrentar a próxima edição, por não aceitar que a 

juventude esteja indo embora. 
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31. Nas classes de palavras, existem as preposições. Estas, por sua vez, 
podem vir, em algumas situações por contrações ou combinações. Dos 
trechos retirados do texto 3, aquele em que a palavra destacada apresenta 
uma junção de preposição por combinação e não através da contração: 
 
a) “Quando começo um livro, minha preocupação com a capa é necessária? 

Será que o importante mesmo é a beleza, ou o mais importante é o 
conteúdo que está dentro dele?”. 

b) “Abrir um livro é se autodescobrir, e, principalmente, na edição 
“Adolescência e Juventude” seu vocabulário é rebuscado,(...)”. 

c) “Neste livro o mistério é garantido, não apresenta índice nem sinopse, e 
além do mais, nessa edição as reviravoltas e emoções são transmitidas 
pelos parágrafos.” 

d) Creio que o clímax dessa história acontece quando a maturidade inicia um 
novo capítulo, e ao decorrer as linhas, vamos tomando conhecimento de 
que a adolescência está acabando, e a próxima edição é sobre a vida 
adulta. 

 
Atente-se para o texto multimodal a seguir para responder a questão 32. 
 
 

 
 
32. Levando em consideração as orações “pois a melhor arma” e “para 
salvar o cidadão é a educação”, estabelece uma relação de: 
  
a) Explicação e finalidade;  
b) Causa e conclusão;  
c) Consequência e proporcionalidade; 
d) Explicação e causa. 
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33. A solidão não é por estar só; 
Todavia ela se faz presente quando você percebe que se tornou ausente. 

Será que é por que você é imperfeito? 
O que é ser perfeito?  
Fingir, talvez, morrer por dentro, mas corresponder aos interesses dos 

outrens.  
Talvez ser um bêbado não equilibrista, ou um "marginal", todavia sem 

perder o padrão.  
Ser o "esquisito", o "anormal", seu abraço já não importa, seu sorriso 

não faz diferença, seu amor tornou-se desamor. Por quê? Simplesmente 
porque você deixou sua alma gritar e ecoar o seu eu, distorcido pronto a 
sofrer o nocaute de uma sociedade hipócrita.  

("Desabafo da madrugada" – Mendonça, T.) 
 

 
 
“(...) distorcido pronto a sofrer o nocaute de uma sociedade hipócrita”. O não 
emprego do acento indicador da crase se dá pelo mesmo motivo que: 
 
a) Fico a pensar nas nossas ansiedades e angústias. 
b) Diga-me a respeito da questão da resiliência. 
c) Refiro-me a minha melhor fase da vida. 
d) Estive cara a cara com meus medos.  
 
34. “Eu sempre queria saber ____________ ela resolveu deixar sua casa.” A 
palavra que completa corretamente a lacuna acima é: 
 
a) porque;  
b) por que;  
c) porquê;  
d) por quê.  
 
 
 

https://web.facebook.com/photo/?fbid=5380553461963569&set=a.904478109571149&__cft__%5b0%5d=AZWvwD7ZHhSbIrcXlypne6RKM8A-ydJL2jLTlTjgw2Tup-jB5UGpy3yIlRFszJcZiB2tKALh1FxYe3Mn1GKhYIRnA7JJXLM2XuQKFuDY5Qvvy4JEYqDRruyYYvi_RsK0Q2cyJedCmrv9gZeHoqe8-bG_qY5yrzwjDwx-uy2IyJN39WnJuCDTd8MWGm0b5-LheLE&__tn__=EH-R
https://web.facebook.com/photo/?fbid=5380553461963569&set=a.904478109571149&__cft__%5b0%5d=AZWvwD7ZHhSbIrcXlypne6RKM8A-ydJL2jLTlTjgw2Tup-jB5UGpy3yIlRFszJcZiB2tKALh1FxYe3Mn1GKhYIRnA7JJXLM2XuQKFuDY5Qvvy4JEYqDRruyYYvi_RsK0Q2cyJedCmrv9gZeHoqe8-bG_qY5yrzwjDwx-uy2IyJN39WnJuCDTd8MWGm0b5-LheLE&__tn__=EH-R
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35. Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras proparoxítonas 
devem receber acento. Observa-se essa regra em: 
 

a) Ríspido;  
b) Órfão;  
c) Secretária;   
d) Chalé.  
 

36. Dos ditos populares abaixo, assinale aquele em que a palavra destacada 
NÃO é um adjetivo. 
 

a) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 
b) Deus escreve certo por linhas tortas. 
c) Gato escaldado tem medo de água fria. 
d) Para cima todo santo ajuda. 
 

37. “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.” Em relação à 
palavra destacada é CORRETO afirmar que: 
 

a) Exerce a função de sujeito da oração; 
b) É um advérbio;  
c) Exerce função de complemento nominal;  
d) É um adjetivo.  
 

38. “Com os dias, Senhora, o leite na primeira vez coalhou.” O termo 
destacado é: 
 

a) Vocativo;  
b) Adjunto adnominal; 
c) Aposto; 
d) Núcleo do sujeito.  
 

39. O emprego da crase está INDEVIDO em: 
 

a) Chegamos à casa bem cedo. 
b) Refiro-me à Ana, prima do Cláudio. 
c) Entreguei os documentos à secretaria. 
d) Chegaremos à Itália no início da noite. 
 

40. “Certa vez uma conhecida me mostrou na coxa a marca "Paulinho".  
Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo apresenta a mesma função 
sintática do pronome destacado nesse trecho. 
 

a) Ninguém me viu durante o espetáculo. 
b) Todos me observavam sem titubearem.  
c) Algo me fascina nesse lugar. 
d) Já me trouxeram várias provas. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova. 
 

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO) 
 

RESPOSTAS DE 1 A 10 
 

RESPOSTAS DE 11 A 20 
 

RESPOSTAS DE 21 A 30 
 

RESPOSTAS DE 31 A 40 

                                       1 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

11 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

21 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

31 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

2 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

12 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

22 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

32 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

3 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

13 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

23 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

33 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

4 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

14 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

24 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

34 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

5 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

15 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

25 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

35 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

6 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

16 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

26 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

36 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

17 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

27 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

37 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

8 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

18 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

28 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

38 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

9 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

19 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

29 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

39 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

10 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

20 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

30 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

40 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 


