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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Conforme anunciou o portal eletrônico MSN Notí-
cias, no dia 23 de maio deste ano, os egípcios come-
moraram a oportunidade de poder escolher, de forma 
livre, um líder para o seu país. Isso porque, durante 
30 anos, o Egito ficou sob o domínio do ditador: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Kofi Annan; 
C) Bashar al Assad; 
D) Muammar Kadafi; 
E) Zine El Abidine Ben Ali. 
 
12) Iniciada em Toronto, no Canadá, o movimento 
surgiu em 2011 e se espalhou por diversas partes do 
mundo, inclusive aqui no Brasil. O movimento é um 
protesto contra a ideia de que as mulheres vítimas de 
estupro apelavam para isso devido as roupas que 
usavam. Por isso, no movimento as mulheres usam 
roupas provocantes, como minissaias, blusinhas, pe-
ças transparentes, lingeries, salto alto, etc. Estamos 
falando do movimento que ficou conhecido no Brasil 
como: 
 
A) Marcha das Mulheres; 
B) Marcha das Lingeries; 
C) Marcha das Vadias; 
D) Marcha das Piriguetes; 
E) Marcha das Blusinhas. 

13) Nasceu em Pilar, em 3 de junho de 1901. Foi um 
escritor paraibano que se tornou reconhecido no Bra-
sil inteiro. É considerado um dos principais romancis-
tas regionalistas, ao lado de Guimarães Rosa, Érico 
Veríssimo e Jorge Amado. Sua obra mais eminente é 
Menino de Engenho. Estamos falando de: 
 
A) Augusto dos Anjos; 
B) Pedro Américo; 
C) Rubens da Fonseca; 
D) José Lins do Rego; 
E) Graciliano Ramos. 
 
14) Marque a única alternativa INCORRETA relacio-
nada ao paraibano Assis Chateaubriand, um dos ho-
mens públicos mais influentes do Brasil nas décadas 
de 1940 e 1960: 
 
A) Foi dono de um grande conglomerado de mídias 
chamado Diários Associados; 
B) Assumiu a cadeira 32 da Academia Brasileira de 
Letras, no ano de 1954; 
C) Apoiou a Revolução Constitucionalista, em 1932; 
D) Foi o responsável pala chegada da televisão ao 
Brasil; 
E) Organizou o Museu de Arte de São Paulo, uma de 
suas mais importantes criações. 
 
15) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mun-
dial vivia em cidades. Ha um século, na esteira da 
Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido pa-
ra 13% – ainda uma minoria em um planeta essenci-
almente rural. Em algum momento deste ano, de a-
cordo com estimativas das Nações Unidas, pela pri-
meira vez na historia o numero de pessoas que vivem 
em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do 
campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas dé-
cadas praticamente todo o crescimento populacional 
do planeta ocorrera nas cidades, nas quais viverão 
sete em cada dez pessoas em 2050. A população 
rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, 
antes de entrar em declínio gradativo. A atual migra-
ção para as cidades e de tal ordem que se pode com-
pará-la, de forma alegórica, a um novo salto na evolu-
ção. O Homo sapiens cedeu lugar a seu sucessor, o 
Homo urbanus. 
(Trecho do texto O Planeta Urbano. Veja, 16.04.2008) 
 
A) O texto indica que em 2050 a população rural será 
maior que a urbana; 
B) Se o Homo urbanus é o homens que vive na cida-
de, o Homo sapiens é o homem que mora no campo; 
C) Antes da Revolução Industrial, segundo o texto, a 
população rural estava em 13%; 
D) De acordo com o texto, a transferência da popula-
ção rural para as cidades, atualmente, é considerada 
um salto na evolução humana; 
E) Segundo o texto, os estudos da ONU indicam que 
a população urbana já havia ultrapassado a rural, 
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quando ocorreu a Revolução Industrial. 
 
16) Assinale a alternativa que caracteriza o fenômeno 
meteorológico conhecido como El Niño: 
 
A) Turbulência ocorrida nas águas do Pacífico, que 
proporciona o surgimento de ciclones; 
B) Aquecimento do ar do oceano Atlântico, que em-
purra o ar úmido para o continente sul-americano; 
C) Esfriamento do ar sobre o oceano Pacífico, que 
repele as correntes tropicais em direção ao oceano 
Atlântico; 
D) Alteração significativa na distribuição da tempera-
tura da superfície da água do oceano Pacífico; 
E) Derretimento das geleiras do Pólo Norte, que favo-
rece a precipitação pluviométrica sob o continente 
norte-americano. 
 
17) São mudanças ocorridas no funcionamento da 
sociedade provocadas pelo fenômeno da globaliza-
ção, EXCETO: 
 
A) Nova forma de comportamento dos organismos 
internacionais, como o FMI, BIRD, RID, BID, etc; 
B) Criação de novas organizações a exemplo da Or-
ganização Mundial do Comércio; 
C) Nova Divisão Internacional do Trabalho; 
D) Formação de megablocos e blocos supranacio-
nais; 
E) Avanços do capital de produção em detrimento do 
capital volátil. 
 
18) Leia o texto a seguir: 
 
[...] fazendeiro e político influente, ligado politicamente 
ao presidente e senador Álvaro Machado, elegeu-se 
deputado estadual por três legislaturas, ainda no iní-
cio do período republicando, tendo permanecido na 
Assembléia Legislativa de 1896 a 1907. Deixou ilustre 
descendência. Foi primeiro filho de Emas a ocupar 
uma cadeira no Legislativo Estadual, após a procla-
mação da República. (SANTOS, 2011). 
 
O texto se refere a: 
 
A) Manoel Martins Lopes; 
B) Wenceslau Lopes da Silva; 
C) José Lopes da Silva; 
D) Silva Nunes; 
E) Morais Pereira Lopes. 
 
19) De acordo com o historiador José Ozildo dos San-
tos, a presença de Joaquim Nunes de Gouveia na 
Várzea de Emas somente é registrada a partir de 
1917. A esse personagem da história de Emas se 
deve: 
 
A) A construção do mercado público; 
B) A reforma do Colégio Estadual; 
C) O erguimento da matriz; 
D) A construção da prefeitura municipal; 

E) A realização da primeira feira. 
 
20) Segundo histórico da cidade de Emas, disponível 
no portal eletrônico do IBGE, Emas foi elevada à ca-
tegoria de Município e Distrito pela Lei Estadual nº 
2658, de 22 de dezembro de 1961, desmembrado de: 
 
A) Serra da Raiz; 
B) Coremas; 
C) Cajazeirinhas; 
D) Olho d’Água; 
E) Catingueira. 

21) Habilidade de selecionar um estímulo sonoro sig-
nificativo dentro de uma gama de sons apresentados 
simultaneamente é definida por: 
 
A) Localização sonora; 
B) Discriminação de sons; 
C) Seleção figura/fundo; 
D) Associação de sons com a fonte sonora; 
E) Atenção auditiva. 
 
22) Diversas são as causas da otite média. No que 
diz respeito aos fatores etiológicos, pode-se relacio-
nar os seguintes agentes, EXCETO: 
 
A) Pacientes portadores de fissura palatina; 
B) Hipertrofia de adenóide; 
C) Barotrauma; 
D) Desvio de septo nasal; 
E) Hipotrofia de adenóides. 
 
23) Malformação de ouvido interno, caracterizada por 
apresentar a cóclea com desenvolvimento incompleto 
e de aparência achatada, é definida por: 
 
A) Displasia de Mondini; 
B) Aplasia de Michel; 
C) Síndrome de Pierre-Robin; 
D) Síndrome de Apert; 
E) Síndrome de Goldenhar. 
 
24) Marque a alternativa que NÃO faz parte dos pro-
cedimentos e cuidados básicos que o indivíduo deve 
tomar na aplicação da audiometria tonal. 
 
A) Iniciar o exame em 100Hz a 50dBNA para sujeitos 
com queixa de dificuldade para ouvir ou com perdas 
auditivas profundas; 
B) Verificar se o som emitido pelo audiômetro não 
apresenta distorções, chiados ou se sua intensidade 
não está sofrendo alterações; 
C) Explicar ao paciente o que se quer que ele faça e o 
que vai acontecer com ele; 
D) Iniciar o teste pelo ouvido melhor, a uma intensida-
de audível pelo paciente, se este não souber informar 
qual o ouvido melhor testar uma frequência 1000Hz, 
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em um ouvido e depois o outro, estabelecendo o ouvi-
do que está melhor; 
E) Toda vez que tiver dúvidas sobre a consistência 
das respostas, peça retorno e refaça o exame. 
 
25) Termo usado para se identificar a sensação de 
intensidade: 
 
A) Diótica; 
B) Dicótica; 
C) Loudiness; 
D) Pitch; 
E) Limiar. 
 
26) Com base no papel do educador de saúde públi-
ca, leia as informações abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I. A natureza do trabalho do educador volta-se, para 
um educando ativamente envolvido, interessado em 
assumir sua saúde e para a estimulação da mudança 
comportamental de grupos definidos com vistas a de-
cisões referentes à melhor qualidade de vida. 
II. Em suas relações com os demais profissionais de 
saúde, o educador pode assessorá-los em sua atua-
ção educativa, intrínseca às suas próprias atividades, 
aumentando seu potencial educacional. 
III. A prática educativa é comum a todos os trabalha-
dores de saúde. Porém para que ela seja um instru-
mento de transformação é imprescindível o planeja-
mento, o acompanhamento e a avaliação contínua de 
como ela vai se expressando enquanto ação institu-
cional. 
 
A) I e III corretas, II incorreta; 
B) I e II corretas, III incorreta; 
C) I e II incorretas, III correta; 
D) I, II, III corretas; 
E) I, II, III incorretas. 
 
27) Conforme considera o Committee (1984), para a 
efetivação de qualquer plano de prevenção fonoaudi-
ológica alguns pré-requisitos são necessários, EXCE-
TO: 
 
A) A necessidade de reconceituar prevenção, segun-
do as características das patologias da comunicação; 
B) A necessidade de separar prevenção de tratamen-
to; 
C) Que os esforços de prevenção se dirijam a perma-
nência de sistemas que perpetuam o modelo de do-
ença; 
D) A identificação de novos cuidados preventivos; 
E) A ênfase na avaliação da relação custo/benefício 
para a implementação de programas preventivos na 
área. 
 
28) A posição de repouso da mandíbula é mantida 
pelo tono da musculatura mandibular e determinada 
pela tensão na articulação têmporo-mandibular. Sua 
movimentação é controlada por alguns músculos, EX-

CETO: 
 
A) Zigomático; 
B) Masseter; 
C) Temporal; 
D) Pterigóideo interno; 
E) Pterigóideo externo. 
 
29) Marque a alternativa que NÃO corresponde aos 
músculos da mímica facial: 
 
A) Bucinador, risório, zigomático; 
B) Risório, zigomático, triangulares; 
C) Bucinador, mentalis, canino; 
D) Zigomático, bucinador, mentalis; 
E) Bucinador, risório, hioglosso. 
 
30) Assinale a alternativa que compreende a um dis-
túrbio na produção fonológica, geralmente pela dificul-
dade no aprendizado dos traços distintivos dos fone-
mas: 
 
A) Disartria; 
B) Dislalia; 
C) Disfemia; 
D) Disglossia; 
E) Disfasia. 
 
31) São características da Disartria Espástica: 
 
A) Hipotonia e debilidade muscular; 
B) Tom monótono e hipernasalidade acentuada; 
C) Alterações do equilíbrio e da macha; 
D) Debilidade muscular e sinal de Babinski; 
E) Tremor intencional e hipocinesia. 
 
32) Paralisia Cerebral, caracterizada por alterações 
no equilíbrio, na direção e na coordenação dos movi-
mentos, onde a lesão está situada no nível do cerebe-
lo, é definida por: 
 
A) Paralisia cerebral hipotônica; 
B) Paralisia cerebral atáxica; 
C) Paralisia cerebral espástica; 
D) Paralisia cerebral atetósica; 
E) Paralisia cerebral mista. 
 
33) Manifestação clínica, frequente na afasia de Bro-
ca, caracterizada pela simplificação sintática e a su-
pressão dos monemas gramaticais, com relativa pre-
servação do valor informativo, é definida por: 
 
A) Esteriotipias; 
B) Anasognosia; 
C) Agramatismo; 
D) Jargão; 
E) Ecolalia. 
 
34) Muitas crianças, por volta do primeiro aniversário, 
começam a ensaiar suas primeiras palavras. Porém, 
antes de chegarem a esta forma verbal de linguagem, 
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desenvolveram uma série de habilidades comunicati-
vas. Para que esse desenvolvimento comunicativo 
anterior ao uso das palavras ocorresse, alguns fato-
res são determinantes no desenvolvimento da comu-
nicação infantil. Marque a alternativa que NÃO cor-
responde a esses fatores: 
 
A) A criança necessita ter uma razão ou motivo para 
se comunicar; 
B) Há necessidade de se ter algo para comunicar; 
C) É necessário um meio de comunicação; 
D) Não há necessidade de um contexto ou uma situa-
ção para a interação; 
E) Há necessidade de ter pessoas com quem se co-
municar. 
 
35) São algumas estratégias facilitadoras para tera-
peutas e pais interagirem com as crianças apresen-
tando atrasos ou distúrbios no desenvolvimento da 
linguagem, EXCETO: 
 
A) Aguardar, observar e ouvir tudo o que a criança 
tem para manifestar; 
B) Não imitar sistematicamente o que a criança faz; 
C) Não atuar de forma direta e controladora; 
D) Fornecer oportunidades que favoreçam a comuni-
cação; 
E) Usar linguagem compatível com as possibilidades 
de compreensão pela criança. 
 
36) Comunicação que tem como objetivo a obtenção 
de alguma coisa ou a satisfação de uma necessidade, 
onde a criança se comunica porque deseja manifestar 
algum desejo que pode ser, por exemplo, um objeto 
ou uma ação, é definida como: 
  
A) Função regulatória; 
B) Função social; 
C) Função de manter atenção conjunta; 
D) Função emocional; 
E) Função psicológica. 
 
37) De acordo com as informações abaixo, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
I. A área de Broca fica situada no pé da terceira cir-
cunvolução frontal esquerda. 
II. A área de Wernicke é constituída pela metade pos-
terior da primeira circunvolução temporal esquerda, 
incluindo nessa área o plano temporal. 
III. O lóbulo parietal superior direito é formado de uma 
zona cortical associativa, onde os principais compo-
nentes são o giro supramarginal e o giro angular. 
 
A) I e III corretas, II incorreta; 
B) I e II corretas, III incorreta; 
C) I e II incorretas, III correta; 
D) I, II, III corretas; 
E) I, II, III incorretas. 
 
 

38) Das extremidades, seguida de flexão e adução 
sobre o tórax, é definido como Reflexo observado 
desde o nascimento, que consiste de uma repentina 
extensão e abdução: 
 
A) Reflexo de retificação cervical; 
B) Reflexo tônico cervical assimétrico; 
C) Reflexo de Moro; 
D) Reflexo de Galant; 
E) Reflexo de Marcha. 
 
39) Dentre os procedimentos utilizados para alimentar 
indivíduos com comprometimento cognitivo, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Reduzir o número de distratores ambientais; 
B) Proceder à aspiração do muco abundante em paci-
entes, antes das refeições; 
C) Usar reforço verbal, visual e tátil para direcionar o 
paciente durante a refeição; 
D) Nunca usar a ordem verbal “mastigue”, “engula” 
caso o paciente coma muito devagar; 
E) Usar colheres revestidas caso o paciente morda a 
colher. 
 
40) Ana fonoaudióloga, profissional do NASF (Núcleio 
de Apoio ao Saúde da Família), atua junto aos pro-
gramas de saúde desenvolvidos com as equipes de 
saúde da família. É chamada pela fisioterapeuta para 
desenvolver um trabalho conjunto com ações de edu-
cação em saúde na comunidade. Este trabalho pode 
ser considerado como: 
 
A) Medidas de prevenção primária; 
B) Medidas de prevenção secundária; 
C) Medidas de prevenção terciária; 
D) Medidas que não fazem parte de um trabalho fono-
audiológico; 
E) Medidas específicas. 
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