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PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 
Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FONOAUDIOLOGO  

 

QUESTÃO 11 

Sobre Disfagia, é INCORRETO afirmar: 

 

A) Durante a videofluoroscopia, pacientes neurológicos costumam apresentar redução 

e/ou incoordenação das atividades orofaríngeas, regurgitação nasal, retenção de bário na 

cavidade oral e/ou faríngea, diminuição no movimento da epiglote, redução na excursão 

do osso hioide, diminuição na elevação da laringe, diminuição no relaxamento do 

esfíncter faringoesofágico, penetração laríngea e aspiração. 

B) A investigação clínica do paciente depois do AVE é fundamental; sinais como 

disfonia, dificuldade na deglutição de saliva ou alimentos e estado de alerta diminuído 

sugerem grande risco de aspiração e de complicações respiratórias. 

C) A diminuição da sensibilidade laríngea e do reflexo de tosse, comum nas disfagias 

neurogênicas, pode mascarar o quadro, assim como as modificações voluntárias e 

involuntárias. O reflexo de tosse diminuído pode ser tanto decorrente de um 

componente sensorial (nervo laríngeo superior interno) como de um motor (nervo 

laríngeo recorrente). Ambos são ramos do III par craniano, porém com funções 

diferentes. 

D) Clinicamente, as disfagias orofaríngeas podem manifestar-se por meio de uma série 

de sinais e sintomas como desordem na mastigação, dificuldade em iniciar a deglutição, 

regurgitação nasal, controle de saliva diminuído ou tosse e/ou engasgo durante as 

refeições. Como queixa, o paciente pode relatar dor no peito, sensação de alimento 

parado na garganta, regurgitação, tosses/engasgo ou algum outro tipo de desconforto. 

 

QUESTÃO 12 

Podemos afirmar que os fatores etiológicos da Desordem Temporomandibular são: 
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A) Problemas oclusais. 

B) Alterações neuromusculares. 

C) Fatores emocionais. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 13 

Sobre fissuras, é INCORRETO afirmar: 

A) As fissuras labiais são deformidades congênitas, caracterizadas pela ausência de 

continuidade entre as estruturas labiais, podendo ser segmentares ou mesmo abranger 

todo o terço médio da face. 

B) O indivíduo portador de fissura labiopalatina apresenta alterações anatomofuncionais 

que o tornam propenso a desenvolver quadros de otite e, portanto, perda auditiva 

neurossesonrial, sobretudo enquanto o palato ainda não foi operado. 

C) A insuficiência velofaríngea é caracterizada por alterações anatômicas do esfíncter 

velofaríngeo que impossibilitam sua oclusão completa, durante a emissão dos fonemas 

orais, resultando na hipernasalidade, rinolalia aberta ou rinofonia e um escape de ar 

nasal, durante as emissões. 

D) Durante a avaliação de um paciente portador de fissura, é importante estar atento a 

outras características faciais que podem conduzir ao diagnóstico de uma síndrome. 

Entre essas característicasm, devem-se observar perímetro cefálico, distância 

interpupilar, posição, tamanho e rotação das orelhas, posição nasal, linha nasolabial, 

distância intercomissural, tecido labial e número, forma, disposição e tamanho dos 

dentes. 

 

QUESTÃO 14 

Em bebês hospitalizados com melhora do quadro clínico, deglutindo saliva e sem ajuda 

respiratória, pode-se realizar o trabalho com a sucção não nutritiva (SNN) que traz 

alguns benefícios como os citados abaixo, EXCETO: 

 

A) Adequação da musculatura. 

B) Leva à alta hospitalar mais cedo. 

C) Letargia durante a alimentação. 

D) Facilita a digestão. 
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QUESTÃO 15 

Explica-se a elevada ocorrência de disfagia entre os idosos por vários fatores, entre eles: 

I - Problemas na mastigação (por deficiência na arcada dentária e próteses inadequadas). 

II - Desnervação senil do esôfago. 

III - Uso de medicamentos. 

A alternativa CORRETA é 

A) Somente o I está correto. 

B) Somente o II está incorreto. 

C) Somente o III está correto. 

D) I, II e III estão corretos. 

 

QUESTÃO 16 

As infecções causadoras de hipoacusia podem ser divididas em dois grandes grupos: as 

congênitas e aquelas com início tardio. Entre as com início tardio, podemos citar, 

EXCETO  

A) caxumba. 

B) sarampo. 

C) rubéola. 

D) meningite bacteriana. 

 

QUESTÃO 17 

A avaliação do distúrbio da fala é decisiva para a definição terapêutica. Por isso, é 

importante que se saiba: 

I - distinguir entre desvio fonético e desvio fonológico, pois, no processo terapêutico, 

cada desvio requer condutas próprias. 

II - A distinção entre os dois tipos de distúrbio, fonético e fonológico, é baseada na 

pergunta sobre o fato de essa mudança de som, presente na fala da criança, manter ou 

neutralizar o contraste entre os sons. 

III - Nos erros fonéticos, a contrastividade do sistema de sons não se mantém; nos 

desvios fonológicos, não há neutralização do contraste. 

Sobre as afirmativas acima, podemos dizer que 

A) apenas a I está correta. 

B) apenas a I e a II estão incorretas. 

C) apenas a II está incorreta. 
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D) apenas a III está incorreta. 

 

QUESTÃO 18 

Sobre a paralisia cerebral, é INCORRETO afirmar: 

A) A paralisia cerebral é uma doença do sistema nervoso central, caracterizada por uma 

alteração do movimento e da postura, em que a coordenação muscular se apresenta 

correta. 

B) As alterações fonoaudiológicas mais encontradas no PC referem-se a problemas 

motores de expressão, reflexos orais, motricidade alimentar, respiração, fonação, voz, 

audição e linguagem. 

C) A paralisia cerebral é um termo comumente usado para descrever as encefalopatias 

crônicas infantis não progressivas, de origem pré-, peri ou pós-natais. 

D) Conforme as características semiológicas dominantes, ou seja, o tipo de 

envolvimento neuromuscular e de acordo com os membros atingidos, os quadros 

clínicos podem ser subdivididos em três formas principais: espástica, atetósica e atáxica. 

 

QUESTÃO 19 

De acordo com a trajetória de inserção da Fonoaudiologia na saúde pública, é 

CORRETO afirmar: 

A) A inserção da Fonoaudiologia nas Políticas Públicas no Brasil teve seu início na área 

da Educação, expandindo-se para a Saúde e Assistência Social e, recentemente, para a 

Previdência. 

B) O exercício do fonoaudiólogo, na Saúde Pública, no que se refere aos distúrbios da 

comunicação, caracteriza-se apenas por ações de recuperação da saúde da população. 

C) Os distúrbios da comunicação, na população brasileira, vêm diminuindo a cada ano, 

em função da transição epidemiológica. 

D) O acidente vascular encefálico, o traumatismo craniano e as neoplasias que levam a 

alterações como afasia e disfagia não podem ser considerados causas dos distúrbios de 

comunicação. 

 

QUESTÃO 20 

As alterações nas pregas vocais relacionadas às disfonias podem ser classificadas em 

cinco tipos. São exemplos de doença benigna da mucosa, EXCETO: 
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A) sulco vocal. 

B) nódulos. 

C) pólipos. 

D) papiloma 

 







