
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A CASA VIAJA NO TEMPO 
 
 Volto, como antigamente, a esta grande casa amiga, na noite de domingo. Recuso, com o mesmo sorriso, a 
batida que o dono da casa me oferece, e tôo a mesma cachacinha de sempre. O dono da casa é o mesmo, a cachaça é a 
mesma, a casa, eu... E tantas vezes vim aqui que não tomo consciência das coisas que mudaram. 
 Sento-me, por acaso, ao lado de uma jovem senhora, amiga da família, e a conversa é tranqüila e morna. Mas 
de repente, a propósito de alguma coisa, ela diz que se lembra de mim há muito tempo. “Você vinha às vezes jantar, 
sempre assim, de paletó e sem gravata. Sentava calado, com a cara meio triste, um ar sério. Eu me lembro muito bem. 
Eu tinha seis anos...” 
 Seis anos! Certamente não me lembro dessa menina de seis anos; a casa sempre esteve cheia de meninas e 
mocinhas, há pessoas que eu conheço de muitos domingos através de muitos anos, e das quais nem sequer sei o nome. 
Pessoas que para ________ ________ parte desta casa e desses domingos, visitando esta casa. A primeira recordação 
que tenho dessa jovem é de uma adolescente que às vezes dançava no jardim. Era certamente linda; mas não creio que 
tivéssemos trocado, através dos anos, mais de duas ou três frases ocasionais. Sempre tive a vaga impressão de que, por 
algum motivo imponderável, ela não simpatizava comigo. Só agora ________ ________ conta de que ________ 
________ crescer, terei sido uma distraída testemunha de seus flertes, seu namoro; lembro-me de seu noivado, lembro-
me quando se casou, seu que hoje, ainda tão moça, tem dois filhos – e a maternidade veio definir melhor sua radiosa 
beleza juvenil. 
 Inutilmente procuro reconstituir a menina de seis anos que me olhava na mesa, e me achava triste. E não faço a 
menor idéia do que ela soube ou viu a meu respeito durante esses inumeráveis domingos. Certamente fui sempre, para 
ela, uma figura constante, mas vaga – um senhor feio e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em 
quando – às vezes com um ano ou mais de intervalo, que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito. Tomo 
consciência de que é a primeira vez que conversamos os dois, ao fim de tantos anos de vagos “boa-noite” e “como vai?” 
mas nossa conversa tranqüila e trivial me emociona de repente quando ela diz: “eu tinha seis anos...” 
 Penso em tudo o que vivi nestes anos – tanta coisa tão imensa que veio e foi – e penso na casa, no dono da 
casa, na família, na gente que passou por aqui. A casa não é mais a mesma, a casa não é mais a casa, é um grande navio 
que vai singrando o tempo, que vai embarcando e desembarcando gente no porto de cada domingo: dentro em pouco 
outra menina de seis anos, filha dessa menina, estará sentada na mesma sala, sob a mesma lâmpada, e com seus dois 
olhinhos pretos verá o mesmo senhor calado, de cara triste – o mesmo senhor que numa noite de domingo, sem o saber, 
se despedirá para sempre e irá para o remoto país onde encontrará outras sombras queridas ou indiferentes que aqui 
viveram também suas noites de domingo – e que não voltaram mais. 
 

(RUBEM BRAGA. Quadrante. Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1962, p. 99/100.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do terceiro parágrafo quanto ao emprego dos 
pronomes oblíquos: 
a) mim fazem – me dou – a vi. 
b) nós fazem – me dou – lhe vi. 
c) fazer-me – dou me – vi-lhe. 
d) se fazem – dou-lhe – a vi. 
 
02 - A idéia central que no texto aparece diz respeito a: 
a) a permanência das coisas. 
b) o passar do tempo que não pode ser detido. 
c) a constância dos acontecimentos. 
d) o aspecto inalterável das coisas. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação das palavras do texto: 
I - As palavras família e distraída pertencem à mesma regra de acentuação. 
II - As palavras você e através são acentuadas porque são oxítonas terminadas em e (s). 
III - As palavras propósito e lâmpada são proparoxítonas. 
Quais alternativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
04 - Em “Que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito.” (4º parágrafo) os elementos coesivos 
sublinhados estabelecem relações de: 
a) concessão e oposição. 
b) finalidade e explicação. 
c) causa e adição. 
d) conformidade e conseqüência. 
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05 - Analise as afirmativas sobre o significado das palavras do texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se 
falsas. 
(   ) O vocábulo “singrando” (5º parágrafo) tem como sinônimos percorrer e navegar. 
(   ) vez – (substantivo) e vês (verbo ver) são palavras homônimas homófonas. 
(   ) O vocábulo “reaparece” (4º parágrafo) tem como antônimo –“aparece”. 
(   ) moça (mulher jovem) e mossa (entalho, abalo) são palavras parônimas. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 
a) V - V - F - F.   c) F - F - V - V. 
b) F - V - V - F.   d) V - F - F - V. 
 
06 - Em “– um senhor feito e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em quando –” (4º 
parágrafo). O travessão duplo utilizados na frase acima assinalam no texto: 
a) Um segmento de sentido explicativo. 
b) A síntese do que vinha dizendo. 
c) O valor significativo da citação do resto do contexto. 
d) Inflexões de natureza emocional. 
 
07 - Luana possui um reservatório em formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 2 m, 3 m e 1,5 
m. Estando o reservatório vazio, considere a primeira hipótese verdadeira para resolver o que se pede na 
segunda: 
•1º - Se Luana abrir 4 das 5 torneiras existentes, o volume de água no reservatório atinge 40% de sua capacidade 

total em 2 horas. 
•2º - Caso Luana abra as 5 torneiras existentes por um período de 20 minutos, o volume de água no reservatório 

será de: 
a) 650 litros.   c) 900 litros. 
b) 750 litros.   d) 1.100 litros. 
 
08 - Num grupo de 19 garotas, 13 delas usam batom, 11 usam esmalte e 1 não usa esmalte nem batom. O número 
de garotas desse grupo que usa ao mesmo tempo, batom e esmalte é: 
a) 3.    c) 5. 
b) 4.    d) 6. 
 
09 - Jander aplicou um capital de R$ 1.500,00 à taxa de juros simples de 15% a.a., retirando, ao final do período 
de aplicação, um montante de R$ 1.650,00. O período de aplicação desse capital corresponde a: 
a) 10 meses.   c) 8 meses. 
b) 9 meses.   d) 6 meses. 
 
10 - Madalena comprou duas calças e três blusas por R$ 195,00. Sabe-se que as blusas custaram 50% a mais que 
as calças. O valor de cada calça é: 
a) R$ 20,00.   c) R$ 35,00. 
b) R$ 30,00.   d) R$ 45,00. 
 
11 - Além da madeira, que outro produto era extraído na região no início da colonização de Maripá? 
a) Erva Mate. 
b) Ervas Medicinais. 
c) Frutas Exóticas. 
d) Todas as alternativas acima respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
12 - Em Maripá, o chamado “ciclo da menta” ocorreu: 
a) No final da década de 1.960.  c) No início da década de 1.960. 
b) No final da década de 1.970.  d) No início da década de 1.970. 
 
13 - O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, dia 15/06, pela: 
a) Liberalização da maconha para uso medicinal e das passeatas pela liberação da maconha. 
b) Liberalização das passeatas pela liberação da maconha. 
c) Liberalização do uso da maconha. 
d) Proibição das passeatas pela liberação da maconha. 
 
14 - Que ex-jogador de futebol foi preso na madrugada do dia 16/06 em um hotel, em São Paulo, devido a uma 
condenação pelo homicídio culposo de 3 pessoas em um acidente de trânsito? 
a) Adriano, o “Imperador”. 
b) Beto, “Fuscão”. 
c) Dario, o “Peito de Aço”. 
d) Edmundo, o “Animal”. 
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15 - A orelha externa é composta pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. Assinale a alternativa 
que NÃO apresenta uma das funções dessas estruturas: 
a) Ajudar a manter a forma das células ciliadas internas e suas estruturas. 
b) Proteger a membrana timpânica contra danos mecânicos. 
c) Promover a captação e o encaminhamento da onda sonora para a orelha média. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
16 - O órgão de Corti, estrutura do Sistema Auditivo Periférico que representa o campo sensorial, está situado 
sobre a membrana basilar e é destinado à transformação das ondas sonoras em impulsos nervosos. Assinale a 
alternativa que descreve a sua formação: 
a) É um conjunto de membrana timpânica, células ciliadas e cóclea. 
b) É um conjunto de membrana tectória, células de sustentação e células ciliadas. 
c) É um conjunto de sáculo, ducto coclear e células ciliadas. 
d) É um conjunto de membrana tectória, células de implantação e células ciliadas. 
 
17 - Dentro da orelha interna, a vibração provocada pela onda de perilinfa na membrana basilar, não é 
uniforme. Para cada frequência existe um ponto em que a vibração é máxima, em função dos pontos de 
ressonância da membrana basilar. A variação desses pontos de ressonância para as diferentes frequências é em 
parte responsável pela tonotopia coclear. Assinale a alternativa correta: 
a) A base da cóclea é responsável pela audição dos sons de baixa frequência, enquanto o ápice é responsável pelos sons 
de alta frequência. 
b) A base da cóclea tem mais massa e é mais densa. 
c) A base da cóclea é responsável pela audição dos sons de alta intensidade, quanto o ápice é responsável pelos sons de 
baixa frequência. 
d) No ápice a cóclea tem menos massa e é mais rígida. 
 
18 - A logoaudiometria, ou audiometria vocal, ocupa importante lugar na avaliação auditiva básica e tem 
diversos objetivos, dentre eles: 
1 - A mensuração da capacidade de detecção e discriminação da palavra através da porcentagem de acertos de 
repetição dos fonemas ouvidos. 
2 - A confirmação das respostas obtidas para tom puro nas frequências que se relacionam com a energia dos sons 
da fala. 
3 - A correlação entre os achados logoaudiométricos e as hipóteses diagnóstica e topodiagnóstica. 
4 - A colaboração na detecção de perdas auditivas funcionais ou de origem psicogênica. 
5 - A indicação de próteses auditivas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras 
c) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras 
d) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras 
 
19 - A timpanometria é a medida da compliância em relação com a variação de pressão, ou seja, são as diferentes 
posições que a membrana timpânica assume conforme a variação de pressão. De acordo com a Classificação de 
JERGER (1970) assinale a alternativa correta: 
a) O timpanograma tipo “Ad” é encontrado em indivíduos com membrana timpânica flácida. 
b) O timpanograma tipo “B” é encontrado em indivíduos com orelha média em estado normal. 
c) O timpanograma tipo “C” é encontrado em indivíduos que apresentem placas de esclerose na membrana timpânica, 
alguma alteração na articulação dos ossículos ou ainda a fixação da platina do estribo na janela oval. 
d) O timpanograma tipo “As” é encontrado em indivíduos que apresentam líquido na orelha média. 
 
20 - Na avaliação comportamental, é essencial a observação das respostas reflexas e/ou automatismos inatos. 
Sobre o tema assinale a alternativa INCORRETA: 
a) No reflexo cócleo-palpebral (RCP) percebe-se a contração do músculo orbicular do olho, que pode ser observada por 
meio de movimentação palpebral. 
b) Na reação de sobressalto (STARTLE) observa-se reação corporal global, que pode aparecer como reação de Moro 
(completa ou incompleta) ou como estremecimento corporal com movimentação súbita de membros. 
c) A pesquisa de reflexo cócleo-palpebral e da reação de sobressalto é eliciada através de estímulos instrumentais com 
nível de pressão sonora abaixo de 90dB. 
d) A reação de sobressalto, é predominante nos dois primeiros meses de vida, havendo diminuição da sua frequência de 
ocorrência entre o segundo e o quarto mês 
 
21 - Sobre a respiração diafragmático-abdominal ou costo-diafragmático-abdominal assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Caracteriza-se por uma expansão harmônica de toda a caixa torácica, sem excessos na região superior ou inferior. 
b) Há um aproveitamento de toda a área pulmonar. 
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c) Representa o mecanismo respiratório mais econômico sob o ponto de vista de gasto energético. 
d) É a respiração mecanicamente mais eficaz para o desenvolvimento de uma voz profissional. 
 
22 - É essencial ao terapeuta vocal o conhecimento profundo das diferentes abordagens de terapia e a distinção 
dos chamados procedimentos universais. Porém mesmo com esses cuidados várias são as causas de insucesso na 
fonoterapia, dentre elas: 
I - Distúrbios alérgicos das vias respiratórias. 
II - Uso de voz como único meio de extravasamento da vida emocional. 
III - Resistência psicológica ao tratamento. 
IV - Limitações anatomo-funcionais. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas II é falsa. 
c) Apenas II e III são falsas. 
d) Apenas I é falsa. 
 
23 - Acompanhando a evolução científica como um todo, as técnicas de diagnóstico e tratamento das disfonias 
apresentaram grande avanço nas últimas décadas. Sobre nódulos vocais assinale a alternativa correta: 
a) É mais comum em homens. 
b) É geralmente unilateral. 
c) A cirurgia a laser pode ser utilizada no tratamento dos nódulos, os quais são vaporizados. 
d) Apresenta-se na maioria das vezes como uma massa sólida na porção 1/3 posterior das cordas vocais. 
 
24 - São consideradas funções estomatognáticas a mastigação, a sucção, a deglutição e a fala. Sobre a 
MASTIGAÇÃO assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É ação de morder, triturar e mastigar o alimento. 
b) É um ato fisiológico e complexo que envolve atividades neuromusculares e digestivas. 
c) Tem uma função estática, que independe de padrões de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do 
complexo crânio-facial, sistema nervoso central e das guias oclusais. 
d) Tem como objetivo principal fragmentar os diversos alimentos em partículas cada vez menores, preparando-as para a 
deglutição e digestão. 
 
25 - Hoje, o tratamento fonoaudiológico da criança com malformação facial visa a um atendimento precoce tanto 
para o favorecimento ao aleitamento natural, como para a prevenção de alterações musculares faciais. Sobre o 
tema assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Desde que a criança consiga sugar e a mãe sinta-se à vontade para amamentar, o aleitamento natural deverá ser 
estimulado. 
b) O bebê deverá ser carregado verticalmente, o mais ereto possível, para impedir que o leite dirija-se à cavidade oral. 
c) Placas ortopédicas podem ser colocadas na boca do bebê, não só para o vedamento nasal, mas para o aumento da 
pressão intra-oral. 
d) No caso da não adaptação ao aleitamento natural, a mamadeira deverá ser usada com bico ortodôntico, com um ou 
três furos pequenos na região anterior, voltados para cima. 
 
26 - A alteração da articulação têmporo-mandibular (ATM), também chamada disfunção têmporo-mandibular, 
abrange uma série de problemas clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, as estruturas articulares ou 
ambas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
a) Vários fatores, como problemas degenerativos, trauma na região da ATM, problemas oclusais, alterações 
esqueléticas, fatores emocionais e hábitos nocivos, podem levar a um desequilíbrio nesta articulação. 
b) Trata-se de um problema sempre com causa única. 
c) Somente a função da mastigação fica comprometida devido a problemas na ATM. 
d) Normalmente os estalos estão relacionados com algum processo inflamatório de origem muscular. 
 
27 - No exame de avaliação miofuncional são observados os aspectos morfológicos e de postura, a tonicidade e 
mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e as funções estomatognáticas. Sobre a tonicidade e mobilidade assinale 
a alternativa verdadeira: 
a) Na Hipertonia temos massa muscular flácida. 
b) Na Hipotonia temos massa muscular rígida.  
c) A observação de movimentos isolados de lábios, língua, bochechas, palato mole e mandíbula é o que define a 
avaliação da tonicidade. 
d) No exame de tonicidade é essencial diferenciar o Tônus Postural do Tônus de Ação. 
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28 - Na avaliação da motricidade oral de um paciente é importantíssima a verificação da forma anatômica da 
face e o funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios. É importante considerar-se as anomalias. Sobre a 
classificação de Angle, assinale a afirmativa verdadeira:  
a) Na Classe II divisão 1 são englobados aqueles casos de maloclusão em que a relação anteroposterior dos primeiros 
molares superior e inferior é normal. Isto significa que a mandíbula e o arco dentário a ela superposto, estão em correta 
relação mesiodistal com a maxila e demais ossos da face. A cúspide mésio vestibular do primeiro molar superior oclui 
no sulco central do primeiro molar inferior. 
b) Na Classe II, divisão 2 uma de suas características marcantes é a protrusão dos incisivos superiores que apresentam 
uma inclinação axial labial. A forma da arcada se assemelha a um "V", está geralmente associada com funções 
musculares anormais, respiração bucal ou hábitos de sucção de dedo ou língua. 
c) Classe I são aqueles casos de classe II em que os incisivos superiores estão com inclinação axial vertical ou lingual. 
O arco superior geralmente apresenta-se achatado na região anterior, devido à inclinação lingual excessiva dos incisivos 
centrais superiores. Existe uma sobre mordida vertical excessiva. 
d) Classe III são aqueles casos em que o primeiro molar inferior encontra-se em posição mesial na relação com o 
primeiro molar superior. A cúspide mésio vestibular do primeiro molar superior oclui no espaço entre a cúspide distal 
do primeiro molar inferior e a cúspide mésio vestibular do segundo molar inferior. 
 
29 - A psicolinguística é um ramo da linguística que estuda comportamentos verbais em seus aspectos 
psicológicos. Poderíamos acrescentar, ainda, que ela preocupa-se com todos os estudos que implicam o 
conhecimento sobre aquisição e o desenvolvimento da linguagem e da cognição. Sobre os conceitos de linguagem 
e língua, assinale a alternativa FALSA: 
a) O conceito de língua reflete um sentido mais amplo que o conceito de linguagem. 
b) Linguagem é um sistema de comunicação natural ou artificial, humano ou não-humano. 
c) Língua é um sistema abstrato de regras gramaticais. 
d) O conceito de língua está ligado a um conjunto de regras gramaticais que identificam sua estrutura nos seus diversos 
planos. 
 
30 - A dislexia, caracterizada como um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e 
soletração, é considerado o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Pesquisas realizadas em vários países 
mostram que entre 05% e 17% da população mundial é disléxica. Sobre dislexia considere as afirmações abaixo: 
I - Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é o resultado de má alfabetização, desatenção, 
desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa inteligência. Ela é uma condição hereditária com alterações 
genéticas, apresentando ainda alterações no padrão neurológico. 
II - A dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar. Esse tipo de avaliação dá condições de um 
acompanhamento mais efetivo das dificuldades após o diagnóstico, direcionando-o às particularidades de cada 
indivíduo, levando a resultados mais concretos. 
III - Os sintomas que podem indicar a dislexia, antes de um diagnóstico multidisciplinar, só indicam um 
distúrbio de aprendizagem, não confirmam a dislexia. 
IV - Outros fatores deverão ser descartados, como déficit intelectual, disfunções ou deficiências auditivas e 
visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens afetivas anteriores ao processo de fracasso escolar 
(com constantes fracassos escolares o disléxico irá apresentar prejuízos emocionais, mas estes são consequências, 
não causa da dislexia). 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 




