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Data: 01 de Abril de 2012.

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Português 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 Fonoaudiólogo  
 



 

 

FONOAUDIÓLOGO 
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - A sucção é um ato nato, e todos os bebês a iniciam 
com um padrão imaturo, chamado por alguns autores de: 

A) Suck 
B) Truning 
C) Trung 
D) Suckling 
E) Profing 

 
02 - Sobre a terapia da sucção não-nutritiva é 
INCORRETO afirmar: 

A) O bebê realiza várias sucções a fim de acumular um 
volume razoável de saliva para deflagrar a 
deglutição. 

B) A experiência da sucção não-nutritiva é segura e 
auxilia tanto o desenvolvimento da sucção nutritiva 
(SN) como a organização comportamental do 
prematuro em curtos e longos prazos. 

C) Juntamente com o processo de gavagem, passagem 
da dieta por sonda orogástrica, introduz-se o dedo 
enluvado, molhado de leite, na cavidade oral do 
bebê, devendo-se, a cada quatro sucções, retirar o 
dedo para uma pausa respiratória, conseguindo-se 
assim melhor coordenação dessas funções. 

D) O bebê é considerado pronto para iniciar a transição 
para via oral quando se observam: melhora da 
coordenação da sucção, deglutição e respiração e 
nenhum sinal de estresse durante todo o período da 
dieta. 

E) É um padrão organizado e repetitivo de sugadas 
curtas, estáveis, e de pausas longas ou irregulares, 
com a presença de líquido na cavidade oral. 

 
03 - São características de perda auditiva moderadas, 
EXCETO: 

A) Alguma dificuldade em ouvir a voz normal. 
B) Tem dificuldades nas discussões em grupo. 
C) Mesmo usando próteses têm dificuldade em 

distinguir vogais de consoantes.  
D) Necessidade de uso de próteses, de treino auditivo e 

estimulação da linguagem.  
E) Dificuldades na aquisição da linguagem e algumas 

perturbações na articulação. 
 
04 - Na Classificação das dislexias centrais e periféricas, 
observe a definição abaixo e identifique o tipo de dislexia: 
Característica clínica: Comprometimento da via lexical. Os 
estímulos são lidos através do processo fonológico (ex.: 
“tóxico” é lido “tóchico”), havendo uma incapacidade no 
tratamento ortográfico da informação. 
Característica neuroanatômicas: Evidências de disfunção 
na região temporal média e póstero-superior do hemisfério 
esquerdo. 
A resposta CORRETA é? 

A) Dislexia fonológica. 
B) Dislexia de superfície. 
C) Dislexia profunda. 
D) Dislexia atencional. 
E) Dislexia literal. 

05 - No Desenvolvimento da linguagem na criança de 9 
meses, é um sinal Receptivo desta faixa etária? 

A) Entende não e tchau. 
B) Imita sons. 
C) Entende .não. e .tchau.. Jargão. 
D) Balbucio não-reduplicativo 
E) Primeiras consoantes (C) ouvidas são p/b e k/g.  

 
06 - Existe diferenciações entre a Disfluência comum e a 
gagueira. Desta forma, são características da Disfluência 
comum: 
I. Geralmente entre os dez e quinze anos de idade. 

II. Núcleos da Base em desenvolvimento com mudanças 
de concentração de receptores químicos. 

III. Quebra esporádica da fluência na fala das crianças em 
idade de estruturação da linguagem. 

IV. Recuperação espontânea com aquisição de maior 
fluência. 

Estão CORRETAS: 
A) Apenas uma alternativa. 
B) Apenas duas alternativas. 
C) Apenas três alternativas. 
D) Todas alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
07 - Referente a fissuras é INCORRETO afirmar: 

A) Na fissura lábio-palatina há uma atraso de 
migração das células do neuroectoderma numa 
área específica de fusão. 

B) Na fissura palatina, o crescimento da língua pode 
ser alterado. Movimentos compensatórios de 
língua e parede da faringe serão necessários para 
que ocorra a deglutição. 

C) Nas fissuras labiais, os arcos maxilares estão 
livres para expandir-se lateralmente, sem 
resistência, mas a coordenação muscular para a 
sucção, por exemplo, é preservada. 

D) As fissuras pós-forame incisivo bilaterais 
decorrem de um sulco labial persistente, em que 
não foi realizada a fusão do mesênquima e a 
infiltração do processo maxilar com o epitélio 
dos processos medianos, agora já fundidos. 
Nesses casos pode ocorrer a “banda de Simonart” 
– estreita faixa de tecido que une as duas 
vertentes do lábio fissurado. 

E) Nas fissuras incompletas, tanto uni – como 
bilaterais, como a estrutura óssea não é 
comprometida, a alteração anatômica é menor. 

 
08 - As aplicações dos testes de diapasão são, EXCETO: 

A) Suspeitar de otosneuronuclerose. 
B) Comparar a audição entre via óssea e aérea. 
C) Determinar qual orelha apresenta melhor 

audição. 
D) Determinar se a perda auditiva é neurossensorial 

ou condutiva. 
E) Comparar a audição do examinador (considerada 

normal) com a audição do paciente. 
 
 
 



 

 

09 - Sobre Audiometria de Altas Freqüências é 
INCORRETO afirmar: 

A) É um teste subjetivo de audição. 
B) Realizado em cabine acústica com fones de 

orelha especialmente calibrados para emitir sons 
extremamente agudos nas freqüências de 8.000 a 
16.000 Hz.  

C) A sensibilidade auditiva para tons puros de altas 
freqüências decresce com o aumento da 
freqüência e com o avanço da idade. 

D) Um consenso a respeito do padrão de 
normalidade a ser adotado como experiência na 
clinica diária para o teste de audiometria de altas 
frequências é de 10.000 a 14.000Hz. 

E) É um exame ideal para detectar fases precoces de 
doenças que estão relacionadas ao sistema 
auditivo e monitorar estados de risco para 
audição como a quimioterapia oncológica e 
adiministração de todas as drogas potencialmente 
ototóxicas. 

 
10 - Sobre o Teste para pesquisa da adaptação do tipo 
Decay do Reflexo é INCORRETO afirmar:  

A) O exame consiste em emitir o tom de 1000 Hz, 
10 dB acima do limiar do reflexo para esta 
freqüência, durante 10 segundos.  

B) Pode ser usada a freqüência de 500 Hz.  
C) Se houver uma deterioração de 50% na amplitude 

do reflexo em menos de 5 segundos, considera-se 
a prova positiva e portanto existe uma queda 
patológica do reflexo indicando uma possível 
lesão retrococlear. 

D) Nas lesões cocleares, o declínio da amplitude da 
resposta é mais acentuado do que nas orelhas 
normais, mas não chega a atingir 50% nos 
primeiros 10 segundos de estimulação. 

E) Nas freqüências de 1.000 a 3.000 Hz mesmo 
indivíduos normais podem apresentar decay do 
reflexo. 

 
11 - Sobre a Técnica de "Peep-show" é INCORRETO 
afirmar: 

A) A criança tem que associar estímulos sonoros e 
visuais. 

B) A criança é ensinada a apertar um botão diante da 
apresentação simules dos estímulos sonoros e 
visuais. 

C) As frequências utilizadas são 500 a 4.000 Hz. 
D) A partir do momento que a criança está 

respondendo adequadamente, apenas o estímulo 
sonoro é dado, sendo assim terá quer apertar o 
botão para receber o reforço visual. 

E) Pode ser realizada com fones ou em campo livre. 
 
12 - É uma causa metabólica de disfagia orofaríngea: 

A) Distrofia Miotônica. 
B) Síndrome de Cushing. 
C) Sarcoidose. 
D) Síndrome de Guillain-Barré. 
E) Doença de Huntington. 

 

13 - Sobre côndilo mandibular é INCORRETO afirmar: 
A) O tamanho do côndilo no adulto é de 

aproximadamente 20 a 25 mm de comprimento e 7 
a 12 mm de largura e sua margem lateral externa 
está só a 3 mm abaixo da pele, o que facilita a 
palpação durante o movimento mandibular. 

B) O côndilo da mandíbula é composto pela cabeça e 
pescoço. A cabeça tem o formato ovóide e é muito 
mais convexa no sentido ântero-posterior do que no 
sentido mediolateral e com convexidade 
aumentando ao redor do pólo medial.  

C) A parte superior do côndilo é a superfície que 
articula junto à ATM, apresentando o eixo 
perpendicular ao ramo da mandíbula. 

D) Anteriormente, o côndilo apresenta uma zona 
rugosa que se une com o colo do côndilo, chamada 
fossa pterigóidea, na qual se insere o feixe inferior 
do músculo pterigóideo lateral.  

E) O polo lateral do côndilo é, às vezes, pontiagudo, 
projeta-se discretamente para o plano dos ramos e 
apresenta uma área rugosa, onde se une ao disco 
articular e ao ligamento temporomandibular ou 
lateral. O pólo medial é frequentemente 
arredondado e estende-se para dentro do plano dos 
ramos da mandibula. 

 
14 - Referente à linguagem escrita é INCORRETO afirmar: 

A) A compreensão literal diz respeito à reconstrução 
feita pelo leitor do significado da informação lida, a 
partir da sua participação ativa no relacionamento 
do texto, tendo em conta a sua experiência e 
conhecimentos prévios. 

B) A linguagem escrita é um sistema simbólico que 
surge na sequência do desenvolvimento da 
linguagem oral, pelo que se considera um segundo 
sistema simbólico que se subdivide num subnível 
receptivo (leitura) e num subnível expressivo 
(escrita). 

C) Ao contrário da linguagem oral, a linguagem escrita 
não se desenvolve de forma espontânea e universal 
necessitando do recurso ao ensino formal para o 
desenvolvimento de competências relacionadas 
com a extração de significados de cadeias gráficas 
(leitura) e com produção de cadeias gráficas 
dotados de significado (expressão escrita).  

D) Segundo Sim-Sim (1997), os objetivos 
fundamentais da leitura são a extração do 
significado e a consequente apropriação da 
informação veiculada pela escrita, dependendo do 
nível da compreensão do conhecimento prévio que 
o leitor tem sobre o assunto e do tipo de texto em 
presença.  

E) O processo visual envolve as capacidades para 
discriminar, diferenciar figura/fundo, reter 
sequências e analisar um todo nos seus elementos 
componentes, bem como a sinterização do mesmos 
numa unidade total. O processo fonológico envolve 
as capacidades para discriminar sons, sequencializá-
los na ordem adequada e sintetizar os sons que 
compõem as palavras. 

 



 

 

15 - O deslocamento de disco sem redução e sem abertura 
limitada – é uma condição em que o disco é deslocado da 
sua posição entre o côndilo e a eminência para uma 
posição anterior e medial ou lateral, não-associada à 
abertura limitada. São sinais e sintomas principais, 
EXCETO: 

A) História de limitação significativa da abertura 
mandibular. 

B) Máxima abertura não-assistida maior que 35 mm. 
C) Excursão contralateral maior que 5 mm. 
D) Distensão passiva aumenta a abertura em 5 mm 

ou mais, além da abertura máxima não-assistida. 
E) Presença de ruídos articulares não satisfazendo 

critérios de deslocamento de disco com redução. 
 
16 - Segundo Bloom e Lahey podem encontrar-se cinco 
tipos de perturbações de linguagem: 

A) Dificuldades na conceptualização e formulação 
de ideias acerca de objetos, ações e suas relações. 
Estas dificuldades enquadram-se na componente 
conteúdo, domínio semântico da linguagem. 

B) Dificuldades no uso da linguagem, onde se 
incluem as crianças que não conseguem adequar 
o seu discurso ao interlocutor, que apresentam 
dificuldades na compreensão e expressão em 
contextos diversificados e que não utilizam as 
funções da linguagem corretamente. 

C) Dificuldades na interação das diferentes 
componentes: forma, conteúdo e uso. 

D) Imaturidade no desenvolvimento linguístico. 
E) Dificuldades na compreensão e uso das regras 

fonológicas, morfológicas e sintáticas, que se 
inscrevem na componente conteúdo. 

 
17 - São indicadores disgrafias, EXCETO: 

A) Deteriorização progressiva da qualidade de 
execução da escrita à medida que decorre o 
tempo de realização. 

B) Espaçamento incorreto entre as letras, palavras e 
linhas. 

C) Ausência total ou má conservação das margens. 
D) Estratégias imaturas ou ineficazes no que se 

refere aos diferentes processos de composição 
escrita. 

E) Grafismo tremulo ou com uma marcada 
irregularidade, produzindo-se notáveis variações 
no tamanha das distintas letras. 

 
18 - Os testes monóticos são os testes que utilizam a 
mensagem principal e a mensagem competitiva na mesma 
orelha simultaneamente, ipsilateralmente. São eles, 
EXCETO: 

A) Teste de palavras e de frases com mensagem 
competitiva ipsilateral, denominado PSI em 
português. 

B) Teste de fusão binaural.  
C) Teste de fala com ruído branco com figuras e 

com palavras, denominado PSI com palavras. 
D) Teste de frases com mensagem competitiva 

ipsilateral, chamado como SSI em português. 
E) Teste de fala com ruído branco. 

19 - Segundo Rigolet as etapas do desenvolvimento vocal 
acontecem entre: 

A) 0 e 8 ou 9 meses, e a expressão verbal, por volta 
dos 9 aos 12 meses. 

B) 3 e 9 meses, e a expressão verbal, por volta dos 9 
aos 12 meses. 

C) 3 e 8 ou 9 meses, e a expressão verbal, por volta 
dos 10 aos 24 meses. 

D) 0 e 12 meses, e a expressão verbal, por volta dos 
13 aos 24 meses. 

E) 2 e 8 ou 9 meses, e a expressão verbal, por volta 
dos 10 aos 15 meses. 

 
20 - Transtorno específico da articulação da fala é um 
transtorno específico do desenvolvimento na qual a 
utilização dos fonemas pela criança é inferior ao nível 
correspondente à sua idade mental, mas no qual o nível de 
aptidão lingüística é normal. É um exemplo deste 
transtorno: 

A) Afasia SOE  
B) Apraxia  
C) Retardo mental  
D) Lalação 
E) Transtorno do desenvolvimento da linguagem 

expressivo 
 
21 - Referente ao nódulo vocal julgue as alternativas: 
I. O nódulo vocal é definido como lesão de massa 

(tecido edematoso e/ou fibras colágenas), benigna, 
bilateral, de característica esbranquiçada ou levemente 
avermelhada, decorrente essencialmente do 
comportamento vocal inadequado e abusivo. 

II. Sua reabsorção depende de seu tipo, tamanho, da 
qualidade da reabilitação vocal administrada, da 
dedicação do indivíduo aos exercícios propostos e das 
modificações do comportamento vocal sugeridas. 

III. O nódulo é mais comum no sexo feminino. Tal 
prevalência deve-se à maior quantidade de ácido 
hialurônico no tecido conjuntivo desse gênero, 
levando a menor resistência dos tecidos laríngeos às 
agressões vocais. 

IV. Há predomínio de mulheres no ensino fundamental e 
as professoras tendem a elevar a frequência e a 
intensidade de suas vozes, tanto para serem ouvidas 
quanto para se aproximarem afetivamente das 
crianças. Em consequência, essas profissionais estão 
sob risco para maior ocorrência de nódulo de prega 
vocal. 

Estão CORRETAS: 
A) I e III apenas. 
B) I e II apenas. 
C) II e IV apenas. 
D) I, II, III, IV. 
E) I, II, IV apenas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 - As funções desempenhadas pelo aparelho fonador são, 
EXCETO: 

A) Respiração: com a fala a inspiração fica mais 
curta do que a expiração; 

B) Prosódia: refere-se à qualidade anormal da fala, 
incluindo velocidade de sincronização, intervalo, 
regulagem, melodia e ênfase.  

C) Fonação: diz respeito à qualidade e característica 
da voz produzida pela laringe; 

D) Ressonância: é a modificação seletiva da inflexão 
da voz, quando a corrente de ar passa através da 
rinofaringe, orofaringe e da boca; 

E) Articulação: é a habilidade de modificar ou 
regular a corrente da voz por válvulas como 
lábios, língua, véu palatino ou faringe, 
transformando a voz em palavras; 
 

23 - Quanto à rouquidão habitual é INCORRETO afirmar: 
A) Laringoscopia Indireta: normal (exceto por 

participação ocasional de prega ventricular). 
B) Não há sintomas associados geralmente. 
C) Início: rouquidão persistente (por meses ou 

anos), geralmente seguindo um episódio agudo 
de faringite. 

D) Não é associada com evento precipitante, mas 
frequentemente com ganho secundário. 

E) Qualidade vocal: soprosa, aspereza, diplofonia, 
prega ventricular (ou uma combinação), pitch 
restrito, disfunção estável. 

 
24 - Para PLANAS (1988), a dor é relacionada a 
desequilíbrios de oclusão dental e apresenta as seguintes 
características, EXCETO: 

A) Ângulo funcional mastigatório sempre é maior no 
lado da dor, do trabalho. 

B) Dor articular no lado do trabalho com 
predomínio mastigatório unilateral produzindo 
um aumento do côndilo deste trabalho, que 
comprime a cavidade traumatizando-a; 

C) A dor os induz a comer pelo outro lado mas o 
desequilíbrio existente os impede ou dificulta. 

D) A linha média interincisiva inferior e toda a 
mandíbula, apresenta um desvio moderadamente 
exagerado para o lado de trabalho que 
corresponde à ATM lesionada. 

E) O exame da face mostra maior volume muscular 
do lado de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – Questões Objetivas de Português 
 

TEXTO 1 
Um ano depois, Fukushima continua insegura 

 
Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e 
do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 
11 de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 
mortos e 340.000 refugiados. A economia também sentiu 
os efeitos da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 
bilhões de dólares. Em um país conhecido pela precisão e 
perfeccionismo, Fukushima permanece sendo um grande 
sinal de incerteza. 
Relatos mostram que os técnicos que trabalham em 
Fukushima ainda não conseguiram medir com exatidão os 
riscos do reator. A limpeza da planta nuclear pode demorar 
cerca de 40 anos. 
Engenheiros e eletricistas estão entre as 3.600 pessoas que 
trabalham no local todos os dias. Pelo menos 167 pessoas 
já não podem trabalhar em usinas nucleares, pois a 
exposição à radiação superou os 100 millisieverts (Sievert 
(Sv) é a unidade usada para medir os efeitos biológicos da 
radiação. 
Apesar do discurso oficial, a planta no centro do desastre 
nuclear está longe de ser segura. A Tepco (Tokyo Electric 
Power), que administra a central Fukushima Daiichi, e o 
governo japonês dizem que os reatores afetados pelo 
tsunami estão todos em um "estado de desligamento frio" e 
estão ansiosos para passar a impressão de que resta apenas 
fazer limpeza do local. Eles reconhecem que o trabalho 
deve durar algumas décadas, mas mesmo assim insistem 
em dizer que a situação está sob controle.  
 
25 - A intenção do texto é: 

A) Informar acerca dos fatos que precedem a um ano 
do terremoto submarino no Japão. 

B) Relatar as mais recentes análises sobre a 
recuperação do Japão após o terremoto submarino 
de 2011. 

C) Fazer um contraponto entre o discurso oficial e os 
notórios avanços da recuperação do Japão. 

D) Calcular a média de duração dos trabalhos 
necessários à recuperação do Japão após o 
terremoto de 2011. 

E) Revelar como são feitos os cálculos da influência 
da radiação nas pessoas. 

 
26 - “A economia também sentiu os efeitos da tragédia e 
registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares.” O 
período é composto de duas orações que: 

A) Poderia ter a conjunção omitida, já que a relação de 
adição está implícita nas próprias informações 
contidas nas coordenadas. 

B) Explicam uma oração do período anterior. 
C) Estabelecem uma relação de ideia principal e sua 

conclusão. 
D) São independentes entre si, porém seria impossível 

compreendê-las se estivessem sozinhas. 
E) A partir da conjunção ‘e’ estabelecem uma relação 

sequencial entre si. 
 



 

 

27 - Em qual das alternativas há duas palavras que se 
opõem diretamente no texto em relação  aos avanços da 
recuperação do país tratado na reportagem? 

A) Técnicos- exatidão 
B) Medir-exatidão 
C) Precisão-incerteza 
D) Desastre- segura 
E) Desligamento- ansiosos 

 
28 - “Um ano depois do terremoto submarino de 
magnitude 9 e do tsunami que devastou a costa nordeste do 
Japão, no dia 11 de março de 2011, o país contabiliza mais 
de 15.000 mortos e 340.000 refugiados. A economia 
também sentiu os efeitos da tragédia e registrou um inédito 
déficit de 5,4 bilhões de dólares. Em um país conhecido 
pela precisão e perfeccionismo, Fukushima permanece 
sendo um grande sinal de incerteza.” 
A respeito da pontuação do texto, está correto observar: 

A) as vírgulas presentes no primeiro período indicam 
uma enumeração. 

B) que os pontos finais no interior dos períodos servem 
para indicar o final de uma oração declarativa e o 
início de outra. 

C) se houvesse um ponto de exclamação no final do 
segundo período o texto teria mais impacto sobre o 
leitor. 

D) a vírgula no interior do primeiro período isola um 
aposto em forma de numeral. 

E) o texto deveria ser encerrado por reticências. 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 - O texto acima pode ser definido como: 
A) De opinião. O autor usa imagem e texto verbal para 

atingir o público leitor com sua visão pessoal de um 
fato público ou polêmico. 

B) De opinião. O autor interessa-se apenas pela sua 
visão dos fatos, sem considerar nenhuma questão 
pública ou social. 

C) Jornalístico, pois fica clara a opção do autor em 
distanciar-se do fato, tratando-o de maneira 
objetiva. 

D) Artístico, já que a maior parte dele é tomada pelo 
desenho no qual o autor tenta divulgar seu dom. 

E) Jornalístico. O meio de circulação de um texto é 
que vai defini-lo, por isso a charge sempre deve 
tratar de assuntos políticos e sociais para atingir seu 
público leitor. 

 
30 - A comparação entre o SUS e o boneco: 

A) Refere-se ao boneco usado para entreter os 
passantes ou aqueles que esperam o atendimento de 
algum serviço. 

B) Trata de um problema bem comum nas grandes 
cidades brasileiras que a poluição visual que hoje 
não só se faz com o uso de outdoors, mas também 
com os bonecos ‘joão bobo’. 

C) Trata-se de uma figura de linguagem chamada 
‘metonímia’ na qual a parte de um objeto é tomada 
pelo todo de uma situação. 

D) Metaforiza a ação de ir e vir na busca de 
atendimento. Apesar de ter um objetivo a ação se 
torna repetitiva e sem resultados, ligando-a ao 
movimento do boneco. 

E) É apenas uma metáfora e deve ser entendida como 
uma referência para facilitar o entendimento dos 
menos informados, já que faz parte de um texto 
jornalístico. 

 
31 - A repetição de ‘vou e volto’ no texto: 

A) revela a brevidade da ação. 
B) demonstra o humor de uma situação pontual e 

momentânea. 
C) esconde o drama de uma situação. 
D) reafirma a condição de improbabilidade da ação. 
E) indica que a situação teve um tempo duradouro. 

 
32 - No termo ‘em relação ao’, o nome relação é regido 
por preposição. Em qual das alternativas abaixo o nome é 
regido por preposição corretamente? 

A) Os navios negreiros, em cujos donos eram 
traficantes, foram revistados. Ninguém conhecia o 
traficante com quem  o fazendeiro negociava. 

B) Os encargos aos quais  nos obrigaram são aqueles 
que o diretor se referia. 

C) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem 
sinto menos simpatia. 

D) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão 
onde se encontravam as vítimas do acidente. 

E) Ele informou os colegas de que havia perdido os 
documentos cuja originalidade duvidamos. 

 



 

 

33 - Em qual dos trechos retirados de uma reportagem 
abaixo há um erro no emprego da pontuação? 

A) Em entrevista ao tabloide inglês, Madonna conta 
como está sua vida após a separação do cineasta 
Guy Ritchie: "Eu não vou mentir, está sendo bem 
complicado cuidar de quatro crianças e fazer todo o 
trabalho que eu faço.” 

B) A rainha do pop Madonna, disse ao tabloide The 
Sun que está sendo difícil cuidar dos quarto filhos 
sendo mãe-solteira. 

C) "Todo mundo sempre algo a dizer sobre o jeito em 
que eu vivo a minha vida", reclama; "Mas no fim 
das contas eu faço o melhor que posso e se as 
pessoas não gostam isso é problema delas". 

D) A cantora ainda afirma que "às vezes eu levo isso 
numa boa, mas outras vezes é uma batalha". 

E) Madonna usou suas experiências de mãe-solteira 
como inspiração para algumas faixas de seu novo 
álbum, "MDNA", que será lançado em 26 de 
março. 

 
34 - Em qual das alternativas NÃO houve erro de 
colocação pronominal? 

A) Nosso estudo demonstra que, sob certas condições, 
o derretimento da cobertura de gelo da Groenlândia 
se torna irreversível. 

B) A cobertura de gelo da Groenlândia está mais 
sensível ao aquecimento global do que se pensava, 
já que uma elevação relativamente pequena da 
temperatura no longo prazo  derreteria-a 
completamente, segundo um estudo publicado neste 
domingo. 

C) Chegando a 3.000 metros de espessura em alguns 
lugares, a cobertura de gelo hoje  beneficia- se do 
efeito protetor de altitudes maiores e mais frias. 

D) Além disso, porções de terra expostas pelo gelo 
absorvem radiação por serem mais escuras e não 
refletirem a luz. À medida que se aquecem, elas 
ajudam a derreter -lhe em seus arredores. 

E) "Se a temperatura global superar o limiar 
significativamente a longo prazo, o gelo continuará 
a derreter e não recuperará - se, mesmo se o clima 
voltar, após milhares de anos, aos níveis pré-
industriais", acrescentou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 - Em qual dos trechos ocorreu crase e não foi 
empregado o acento grave? 

A) "Ofereço minhas condolências às famílias e entes 
queridos daqueles que perderam a vida e ao povo 
do Afeganistão, que suportou muita violência e 
sofrimento", disse Obama em uma declaração por 
escrito.  

B) O lateral Thiago Carleto ignorou uma lição básica 
no futebol que é não dar carrinho dentro da área e, 
em uma disputa próxima à linha de fundo, derrubou 
Galhardo.   

C) As antiguidades, que são de pedra caliça, pertencem 
à tumba de Eimb Hur, um dos mais importantes 
personagens da VI dinastia, e têm inscritos em 
hieróglifo o nome e os títulos do proprietário da 
sepultura. 

D) Segundo o comunicado divulgado neste domingo 
pelo Ministério das Relações Exteriores egípcio, 
ainda é necessário especificar a data na qual as 
autoridades espanholas entregarão as peças à 
embaixada egípcia em Madri. 

E) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o 
Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, as 
15h15, depois de uma semana de internação. 

 
36 - Assinale o trecho em que não houve erro de grafia de 
nenhuma palavra. 

A) O mascote da Copa do Mundo de 2014 será um 
Tatu, animal em extinsão. 

B) De acordo com a revista Veja, antes de anunciarem 
o Tatu como mascote, será preciso resistrar a marca 
na Europa. 

C) A presença do Tatu, espécie Tatu-bola, como 
candidato a mascote teve influência da Associação 
Caatinga, ONG cearense voltada à prezervação 
ambiental. 

D) A entidade promoveu campanha pleiteando a 
espécie como representante do Mundial, destacando 
que o animal se curva, “transformando-se em uma 
bola”, quando ameaçado de caça. 

E) O Tatu derrotou o Sací, figura preferida do ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo. A onça e a arara também 
agradavam o ministro como candidatos a mascote 
da Copa do Mundo. 

 



 

 

PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - É a estrutura transdutora de energia mecânica para 
energia elétrica; localiza-se ao longo e sobre a membrana 
basilar, sendo formado por cinco tipos básicos de células. 
Esta é a definição de? 
R: __________________________________________ 
 
 
38 - Das anomalias da dentição permanente no sentido 
ântero-posterior, segundo a Classificação de Angle. “A 
relação mesiodistal entre os primeiros molares 
permanentes está correta (cúspide mesiovestibular do 
primeiro molar permanente superior oclui no sulco 
vestibular do primeiro molar permanente inferior), 
observa-se harmonia entre arcadas, prevalecendo apenas 
desarmonia entre o volume ósseo e dentário, traduzindo 
por apinhamentos dentários na região anterior”. Esta é a 
definição de que classe? 
R: __________________________________________ 
 
 
39 - A figura demonstra uma curva timpanométricas de 
que tipo? 
 

  
R: __________________________________________ 
 
 
40 - Nível de Pressão Sonora (NPS): O dB NPS mostra 
quanto uma pressão sonora é maior ou menor do que a 
pressão sonora de referência. Está relacionada á mínima 
pressão sonora audível que é de: 
R: __________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




