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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
31 - Para o desenvolvimento da fala e da linguagem da criança o papel da audição é fundamental. Na avaliação 
audiológica infantil temos a audiometria de reforço visual que é indicada principalmente para: 
a) bebês antes de completarem 1 ano. 
b) crianças de 4 – 5 anos. 
c) crianças de 5 – 6 anos. 
d) crianças de 6 – 7 anos. 
 
32 - A neuropatia é uma doença do sistema nervoso. Nos resultados das pesquisas audiológicas é comum 
encontrar: 
a) EOA ausentes e BERA presente. 
b) EOA presentes e BERA ausente. 
c) EOA ausentes e BERA ausente. 
d) EOA presentes e BERA presente. 
 
33 - Os nódulos são lesões organofuncionais benignas, geralmente bilaterais, simétricas esbranquiçadas. São 
causados além de uma predisposição anatomofuncional, principalmente pelo chamado abuso vocal ou 
comportamento vocal inadequado. Assinale a alternativa que NÃO possui uma técnica indicada na terapia para 
nódulos vocais: 
a) Técnica de voz salmodiada. 
b) Sons vibrantes. 
c) Técnica de empuxo. 
d) Técnica do Bocejo-Suspiro. 
 
34 - A afasia é uma deterioração da função da linguagem, depois de ter sido adquirida de maneira normal e sem 
déficit intelectual correlativo. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tema: 
a) Afasia Global é frequentemente o resultado final de recuperação de outras síndromes afásicas. Caracteriza-se pela 
produção de linguagem espontânea fluente, porém com um vazio resultante da falta de estímulos. 
b) Afasia de Broca é caracterizada pela produção de fala não fluente e pelo empobrecimento da capacidade de repetição. 
A compreensão auditiva, porém, é relativamente mantida. 
c) Na Afasia de Wernicke os pacientes apresentam fala fluente, bem articulada, com frases de comprimento e melodia 
normais, porém comprometida por parafasias e neologismos.  
d) Afasia transcortical é um termo usado para descrever um grupo de síndromes afásicas caracterizado pela preservação 
da repetição totalmente desproporcional a outras funções da linguagem. 
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35 - A disfonia significa alteração na produção da voz. Nestas situações, a voz produzida não é harmônica, é 
obtida com esforço e com poucas variações de seus atributos. Assinale a alternativa correta com relação às 
alterações na extensão vocal e as patologias vocais: 
a) Os nódulos e pólipos tem geralmente extensão vocal restrita á região das frequências agudas. 
b) O papiloma e as neoplasias tem geralmente extensão vocal restrita á região das frequências graves. 
c) O microdiafragma laríngeo tem geralmente extensão vocal restrita á região das frequências agudas. 
d) A disfonia psicogênica tem geralmente extensão vocal restrita á região das frequências graves. 
 
36 - É uma alteração anatômica em forma de fenda que se dispões no sentido longitudinal das pregas vocais. O 
seu comportamento histológico é de uma continuação do epitélio estratificado de revestimento da camada 
superficial que invagina na direção da camada profunda, podendo ou não atingir o ligamento vocal e se imiscuir 
em suas fibras. Essa é a definição de: 
a) Edema de Reicke. 
b) Sulco Vocal. 
c) Nódulo Vocal. 
d) Pólipo Vocal. 
 
37 - A sucção é uma das funções estomatognáticas e para avaliação de seu padrão adequado deve-se observar: 
a) A força, a frequência, o ritmo e a sustentação. 
b) Apenas o ritmo e a sustentação. 
c) Apenas a força. 
d) Apenas a frequência. 
 
38 - Assinale a alternativa que NÃO possui um dos achados audiológicos que podem ser encontrados nos 
diferentes tipos de deficiência auditiva: 
a) Via óssea melhor que via aérea. 
b) Gap aéreo-ósseo de 40dB. 
c) IPRF de 100%. 
d) Gap aéreo-ósseo maior que 70dB. 
 
39 - Deglutição é o ato de engolir alimentos que começa na vida fetal. É uma ação automática, que é comandada 
pelo tronco cerebral. Ela serve para transportar o bolo alimentar para o estômago e realizar a limpeza do trato 
respiratório. Por meio da deglutição, o bolo alimentar que estava na boca chega ao estômago, passando pela 
faringe e pelo esôfago. Assinale alternativa que corresponde a um mecanismo de proteção das vias aéreas 
durante o processo da deglutição: 
a) Abaixamento da laringe. 
b) Posteriorização da laringe. 
c) Abertura das pregas vocais. 
d) Horizontalização e inversão da epiglote. 
 
40 - O registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAs) é um método para a detecção de alterações 
auditivas. É objetivo, relativamente simples, rápido, não invasivo, o qual dispensa o uso de eletrodos e que pode 
ser realizado em qualquer faixa etária. Assinale a alternativa que apresenta uma das aplicações desse teste: 
a) Diagnóstico da porção condutiva de uma deficiência auditiva. 
b) Screening auditivo de recém-nascidos. 
c) Para detecção de otite média secretora em crianças em idade escolar. 
d) Para a detecção de surdez central. 
 
41 - Na timpanometria, é uma curva de rigidez, mostra-se achatada, porém seu perfil é semelhante ao da Curva 
A. Pode ser encontrada em pacientes com otosclerose, timpanosclerose ou com membranas timpânicas espessas: 
a) Curva Ad. 
b) Curva Ar. 
c) Curva B. 
d) Curva C. 
 
42 - A muda vocal representa o período em que a laringe infantil se transforma em laringe adulta pela ação dos 
novos níveis hormonais. Assinale a alternativa que apresenta uma das características desse período no sexo 
masculino: 
a) Encurtamento do pescoço. 
b) Achatamento do tórax. 
c) Aumento da frequência fundamental. 
d) Descida da laringe no pescoço. 
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43 - A Presbiacusia ou perda de audição relacionada à idade é o efeito cumulativo do envelhecimento no sentido 
da audição. É geralmente simétrica progressiva e bilateral. Assinale a alternativa que indica o local na orelha 
aonde é observada essa alteração audiológica: 
a) na orelha interna. 
b) na orelha externa. 
c) na orelha média. 
d) na cadeia ossicular. 
 
44 - É a teoria que defende a ideia de que os seres humanos nascem programados biologicamente para falar, 
assim como os pássaros para voar. A linguagem se desenvolve naturalmente nas crianças. O ambiente contribui 
com que as pessoas falem uma língua. O resto a criança faz por si só. Para isso, aciona inconscientemente um 
mecanismo cerebral que, supostamente, contém um conjunto de princípios válidos para todas as línguas 
humanas: 
a) Construtivista. 
b) Comportamental. 
c) Inatista. 
d) Interacionista. 
 
45 - De acordo com a classificação pelo ponto articulatório, assinale o fonema considerado linguodental: 
a) /p/ 
b) /lh/ 
c) /f/ 
d) /k/ 
 
46 - Acreditando que a saúde não é só a ausência de doença, mas também o bem estar individual social, e que o 
trabalho da Fonoaudiologia hospitalar deve também estar voltado para atender aos pacientes com distúrbios do 
sistema sensório motor oral com pregresso de prematuridade, assinale a alternativa que NÃO condiz com uma 
das atribuições do fonoaudiólogo diante dos cuidados com bebês de risco: 
a) Favorecer a estimulação da linguagem através da humanização do ambiente, diminuição da luminosidade e de ruídos 
excessivos. 
b) Estimulação sensório-motora oral, com ênfase na sucção não nutritiva. 
c) Desenvolvimento da sucção nutritiva eficaz, preferencialmente ao seio materno. 
d) Oferecer atividades que diminuam a capacidade de auto-regulação de fome do recém- nascido prematuro. 
 
47 - No caso das disfagias, quando se deseja promover a eficiência do esfíncter velo-faríngeo, realiza-se exercícios 
com a emissão de sons: 
a) fricativos surdos. 
b) plosivos sonoros. 
c) nasais. 
d) vibrantes. 
 
48 - A produção da voz humana inicia-se com a emissão de ar por parte dos pulmões, com a ajuda do diafragma. 
Quando o ar atinge as cordas vocais provoca vibração, dando origem aos sons. Dessa forma, a voz é produzida 
pelo trato vocal, a partir de um som básico gerado na: 
a) faringe. 
b) laringe. 
c) prega vocal. 
d) cavidade bucal. 
 
49 - A inspiração é o processo de sugar o ar para dentro do organismo, para depois liberá-lo para fora do corpo 
através da expiração. Durante a FONAÇÃO, a inspiração do paciente deve ser: 
a) Costal superior. 
b) Somente nasal. 
c) Somente Bucal. 
d) Buco-nasal. 
 
50 - Uma característica marcante do paciente com prognatismo mandibular: 
a) Dificuldade em manter os lábios selados. 
b) Dificuldade na emissão do fonema /k/. 
c) Ausência do músculo orbicular do lábio. 
d) Hipertonicidade da língua. 
 







