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EDITAL Nº 01/2015 

DATA: 24/05/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tentação 
 

1º Ela estava com soluço. E como se não bastasse 
a claridade das duas horas, ela era ruiva. 
2º Na rua vazia as pedras vibravam de calor – a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de 
sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço 
interrompia de momento a momento, abalando o 
............... que se apoiava conformado na mão.Que fazer 
de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem 
palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta 
nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser 
ruivo era uma revolta involuntária? Que importava se 
num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer solenemente 
uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada 
num degrau faiscante da porta, às duas horas. O que a 
salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça 
partida. Segurava-a com um amor conjugal já 
habituado, apertando-a contra os joelhos. 
3º Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e .................., doce sob a 
sua fatalidade. Era um basset ruivo. 
4º A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 
5º Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera no mundo para ter aquele cachorro. Ele tremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço __________ desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 
6º Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. 
7º Que foi que ___________? Não se sabe. Sabe-
se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não 
havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se 
pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos. 
8º No meio de tanta vaga impossibilidade e de 
tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. 
E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos 
cães maiores, de tantos esgotos secos – lá estava a 
menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se 
fitavam profundos, entregues, .............. de Grajaú. Mais 
um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo 
talvez à gravidade com que se pediam. 
9º Mas ambos eram comprometidos. 

10 Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 
11 A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos 
que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os 
joelhos, até _______ dobrar a outra esquina. 
12 Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Lispector, Clarice. Tentação. In: . A legião estrangeira. São Paulo, Ática, 1977. p. 

59-60. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada no 
texto: 
a) queixo – mizerável – alsente. 
b) queicho – mizerável – auzente. 
c) queixo – miserável – alsente. 
d) queixo – miserável – ausente. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) sacudiu-a – se disseram – vê-lo.  
b) a sacudiu – lhe disseram – o ver. 
c) sacudiu-lhe – disseram-se – lhe ver. 
d) sacudiu-na – disseram-lhe – ver-lhe. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - A reciprocidade do amor entre a menina e o cão 
se revela no oitavo parágrafo do texto. 
II - O que é mais realçado no texto é a vivência 
interior das personagens. 
III - A bolsa é o objeto que serve para indicar a 
grande capacidade afetiva da menina. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Assinale a alternativa que poderia substituir 
corretamente os elementos coesivos destacados no 
texto (pois, Mas e quando): 
a) visto que – embora – logo que. 
b) já que – todavia – caso. 
c) porque – No entanto – assim que. 
d) contudo – porém – depois que. 
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05 - Analise as afirmativas referentes às palavras 
acentuadas no texto, e em seguida, assinale a 
incorreta: 
a) As palavras “ninguém” e “também” são acentuadas 
por serem oxítonas terminadas em “m”. 
b) As palavras “ângulo” e “infância” obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica. 
c) As paroxítonas “língua” e “séria” são acentuadas por 
terminarem em ditongo. 
d) A palavra “impossível” é uma paroxítona e é 
acentuada por terminar em “El”, assim como 
“automóvel” e “impossível”. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes aos 
substantivos retirados do texto e marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) “Mulher” substantivo feminino, biforme 
heterônimo. 
( ) “Pessoa” substantivo feminino uniforme 
comum de dois gêneros. 
( ) A palavra “olhos” por estar no plural sofre 
metafonia, assim como “corpos” e “fogos”. 
( ) O plural de “guarda-sol” se faz da mesma 
forma que “guarda-noturno”. 
Qual a sequência correta de cima para baixo? 
a) V, F, V, F. 
b) F, F, V, V. 
c) F, V, F, F. 
d) V, V, V, V. 
 
07 - Adir possui um terreno em formato retangular, 
cujo comprimento mede 7/3 da medida da largura e 
cuja área mede 189 m2. Uma das medidas dos lados 
desse terreno é igual a: 
a) 14 m. 
b) 15 m. 
c) 18 m. 
d) 21 m. 
 
08 - Uma equipe formada por 12 operários realiza 
determinada obra em 84 dias, trabalhando 10 horas 
por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 
operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma 
obra seria realizada em: 
a) menos de 75 dias. 
b) mais de 75 dias e menos de 90 dias. 
c) mais de 90 dias e menos de 120 dias. 
d) mais de 120 dias. 
 
09 - Uma pirâmide quadrangular regular possui 
diagonal da base medindo 10 cm e aresta lateral 
medindo 13 cm. O volume dessa pirâmide equivale 
a: 
a) 200 ml. 

b) 600 ml. 
c) 2 L. 
d) 3 L. 
 
10 - Em um grupo formado por 75 músicos, sabe-se 
que 3/5 deles tocam violão e que 35 pessoas desse 
grupo tocam guitarra. Sabe-se ainda que 18 pessoas 
desse grupo não tocam violão nem guitarra. 
Assinale a alternativa correta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas 
guitarra é igual a 30. 
b) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas 
violão é igual a 45. 
c) O número de pessoas desse grupo que tocam guitarra 
e violão é igual a 23. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tocam 
guitarra é igual a 22. 
 
11 - África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia 
formam um bloco econômico denominado: 
a) Apec. 
b) Brics. 
c) Mercosul. 
d) Nafta. 
 
12 - De acordo com o Boletim Focus do Banco 
Central, de 11/05, a previsão para a inflação para 
este ano está projetada para: 
a) Aumentar, porém chegando abaixo de 8% ao ano. 
b) Chegar quase a 9% ao ano ou até mesmo ultrapassar 
esta marca. 
c) Ficar na casa de um pouco mais de 8% ao ano. 
d) Ultrapassar a casa dos 9% ao ano. 
 
13 - Dias Toffoli, atual Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, foi advogado de que Partido 
Político abaixo? 
a) PMDB. 
b) PSDB. 
c) PSOL. 
d) PT. 
 
14 - Pioneiro em nossa região, na qual construiu 
uma Capela para São Roque: 
a) Evaristo Camargo. 
b) Gustavo Avelino Corrêa. 
c) Izaltino José Silvestre. 
d) João Ribeiro Lopes.  
 
15 - A orelha interna está contida na parte petrosa 
do osso temporal, também denominada “rochedo”, 
devido à consistência que apresenta. É formada pelo 
labirinto ósseo e pelo labirinto membranoso. Sobre 
o tema, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) O labirinto ósseo é preenchido por perilinfa, líquido 
rico em sódio, Na+. 
b) Na parte posterior da orelha interna, encontra-se a 
cóclea, principal responsável pela função auditiva. 
c) A base do modíolo corresponde ao fundo do meato 
acústico externo, onde a área coclear apresenta orifícios 
pelos quais penetram as fibras do nervo coclear que 
percorrem condutos e se abrem no canal espiral do 
modíolo, que contém o gânglio espiral da cóclea. 
d) As células ciliadas internas constituem o 
amplificador coclear, que por meio da inclinação de 
seus cílios amplifica o estímulo para determinar a 
deflexão das células ciliadas externas, unidades 
receptoras e codificadoras cocleares, que transmitem a 
informação sonora codificada da cóclea para os núcleos 
cocleares e destes para o córtex auditivo. 
 
16 - “Na avaliação audiológica, é possível ocorrer a 
audição cruzada, na qual a orelha não testada 
responderá para o som apresentado na orelha 
testada, ocasionando, assim, a curva sombra.” Com 
relação ao mascaramento clínico, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A energia que atinge a cóclea da orelha não testada é 
sempre inferior à intensidade apresentada por condução 
aérea na orelha testada. Essa redução na energia é 
denominada atenuação interaural (AI). 
b) Na estimulação por condução óssea, a perda de 
energia (AI) na transmissão do som por vibração do 
crânio é insignificante, não excedendo 10 dB, se 
comparada com a perda quando o som é apresentado 
por condução aérea. 
c) O uso de ruído mascarador se faz necessário para a 
pesquisa do limiar ósseo quando o melhor limiar obtido 
sem mascaramento diferir em mais de 10dB do limiar 
obtido por condução aérea, caracterizando a presença 
de GAP aéreo-ósseo. 
d) Na pesquisa do LRF (limiar de recepção de fala), o 
nível de apresentação do estímulo é fixo durante todo o 
teste. Portanto, a intensidade do ruído apresentado 
inicialmente no mascaramento é suficiente. 
 
17 - “O termo Processamento auditivo (PA) diz 
respeito a como os indivíduos analisam os eventos 
acústicos que são por eles recebidos via sentido da 
audição.” Sobre esse tema, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Queixas auditivas referentes a dificuldades de 
localizar a direção da fonte sonora, perceber a fala em 
ambientes ruidosos ou perceber a fala em ambientes 
onde haja muitas pessoas falando ao mesmo tempo 
podem estar associadas ao comprometimento das 
funções normais de processamento temporal. 

b) Pela análise do teste de Resolução Temporal (RT) é 
possível determinar que a habilidade auditiva avaliada é 
de figura-fundo para sons verbais, por meio de escuta 
dicótica. 
c) Os testes dicóticos são muito importantes para 
avaliar o PA. São caracterizados por possuírem 
estímulos de fala diferentes, apresentados às duas 
orelhas separadamente. 
d) Os princípios básicos da avaliação do processamento 
auditivo dizem respeito a verificar a separação/fusão 
binaural; o funcionamento das vias contralaterais, 
orelha direita ou esquerda em escuta dicótica; o 
processamento temporal e a dominância hemisférica 
para a linguagem. 
 
18 - “Por meio da análise da latência das ondas do 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
(PEATE), a 80dBNA, é possível predizer o tipo de 
perda auditiva.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase abaixo: 
Geralmente, em perdas auditivas _________, a 
pesquisa do PEATE em forte intensidade revela um 
atraso nas latências absolutas das ondas I, III e V, 
estando os interpicos I-III, III-V e I-V normais. 
a) Neurossensoriais de grau leve. 
b) Neurossensoriais de grau moderado. 
c) Condutivas. 
d) Neurossensoriais de grau profundo. 
 
19 - Sobre as Emissões Otoacústicas (EOA) é 
INCORRETO afirmar que: 
a) As Emissões otoacústicas transientes (EOAT) são 
repostas obtidas a partir de breve estimulação da 
cóclea, utilizando-se de cliques ou toneburst. 
b) Uma das grandes vantagens do uso das Emissões 
otoacústicas produto de distorção (EOAPD) é a 
possibilidade de avaliar frequências agudas até 4kHz. 
c) É frequente o uso da EOAPD na monitoria auditiva 
de trabalhadores expostos a ruídos, devido à boa 
sensitividade e especificidade mesmo antes de alguma 
indicação de perda auditiva pela audiometria tonal 
convencional. 
d) Na captação das EOA, a adaptação adequada da 
sonda é crucial, não sendo possível avaliar de maneira 
apropriada pacientes ruidosos ou agitados. 
 
20 - Nos aparelhos de amplificação sonora 
individual (AASI), após a captação e a 
transformação da onda sonora em sinal elétrico, esse 
estímulo deve ser aumentado. Os amplificadores dos 
dispositivos de amplificação sonora digitais atuais 
podem possuir uma série de características 
(algoritmos) que permitem a adoção de múltiplas 
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características na amplificação. Dentre elas, NÃO se 
inclui a: 
a) redução de ruído. 
b) ênfase aos sinais de fala. 
c) ventilação. 
d) transposição de frequências. 
 
21 - Segundo a classificação de Perlman (1994), 
assinale a alternativa INCORRETA sobre a fase 
oral (transporte) da deglutição: 
a) É a responsável pela manipulação, pela mastigação e 
pelo posicionamento final do bolo na cavidade oral. 
b) É iniciada quando a língua começa a movimentar o 
bolo alimentar posteriormente. 
c) Nessa fase ocorre a ação chamada de movimento de 
pistão. 
d) É o momento da ejeção oral do bolo, em que a língua 
age como bomba de propulsão do alimento em direção 
à faringe. 
 
22 - “Disfagia é qualquer dificuldade de deglutição, 
decorrente de processo agudo ou progressivo, que 
interfere no transporte do bolo da boca ao 
estômago”. 
Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) 
para as afirmativas falsas: 
( ) Na disfagia de origem mecânica, o controle 
neurológico central e os nervos periféricos estão 
intactos, porém, as estruturas anatômicas 
responsáveis pela deglutição não estão. 
( ) A traqueostomia pode aumentar o risco de 
aspiração e trazer outros complicadores para uma 
deglutição segura, como dificuldade na elevação e 
anteriorização do conjunto hióde-laringe, devido à 
presença da cânula. 
( ) A manobra postural chamada de cabeça 

fletida ou queixo para baixo pode ser utilizada para 
pacientes com dificuldades na fase oral e na 
retropulsão do bolo para a faringe. 
( ) A sonda nasoesofágica é indicada 
principalmente nos pacientes que estão conscientes e 
que apresentam reflexo de vômito fraco ou ausente. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, V, F, F. 
b) V, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, F, V, F. 
 
23 - Condutas consideradas de transição ou pré-
simbólicas dizem respeito ao(s): 
a) Uso convencional dos objetos, aos esquemas 
simbólicos e ao esboço de aplicação de ações em 
outros. 

b) Uso de simbolismos, ao esboço de aplicação de 
ações em outros e esquemas simbólicos. 
c) Uso convencional dos objetos, coordenação das 
ações simbólicas e sistematização da aplicação em 
outros. 
d) Sistematização da aplicação em outros, coordenação 
de ações simbólicas e uso de símbolos. 
 
24 - Dentro das alterações da linguagem fazendo 
parte de atrasos ou distúrbios globais do 
desenvolvimento, encontramos crianças 
apresentando ausência de condutas simbólicas, com 
comportamentos organizados em nível sensório-
motor. Sobre as características dos comportamentos 
interativos com os objetos (brinquedos) e dos 
comportamentos imitativos, NÃO podemos afirmar 
que: 
a) As condutas simbólicas estão ausentes. 
b) Há dificuldades de atenção e curto tempo de atenção. 
c) Há imitação de modelos ausentes. 
d) As formas de manipular os objetos são pouco 
evoluídas, tendendo à repetição. 
 
25 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente o parágrafo abaixo: 
Ao pensarmos em intervenção fonoaudiológica nos 
distúrbios de fala apresentados pelos indivíduos com 
fissura labiopalatina e/ou disfunção velofaríngea, 
podemos dividir esses distúrbios em: obrigatórios e 
compensatórios. Os erros compensatórios mais 
comuns são: ____________________ e 
____________________. 
a) hipernasalidade; escape de ar nasal. 
b) golpe de glote; hipernasalidade. 
c) fricativa faríngea; fraca pressão nos fonemas 
plosivos. 
d) golpe de glote; fricativa faríngea. 
 
26 - “As disfonias neurológicas podem ser descritas 
como transtornos motores da fala que envolvem 
dificuldades na execução neuromuscular (disartria) 
ou na programação motora (apraxia) da voz  e da 
fala.” Sobre esse tema, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Os transtornos vocais neurológicos relativamente 
constantes podem ser subdivididos em apenas dois 
tipos: disfonia flácida e disfonia espástica. 
b) A atuação fonoaudiológica na disartria hipocinética 
por Parkinson, antes vista como um tratamento 
paliativo, ou produzindo resultados de curta duração, 
hoje se apresenta promissora com o emprego de uma 
metodologia focalizada na voz, o chamado Método Lee 
Silverman. 
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c) A paralisia do nervo laríngeo superior é a paralisia 
laríngea mais comum. A prega paralisada encontra-se 
em adução e apresenta dificuldade de abdução. 
d) As lesões do V par, em qualquer lugar do seu trajeto, 
causam paresia ou paralisia dos músculos laríngeos, 
bem como disfonia ou afonia. 
 
27 - “Geralmente indicadas para o tratamento de 
tumores supraglóticos e, portanto, o impacto vocal 
tende a ser mínimo. Entretanto, pode haver grande 
comprometimento da função deglutitória, o que 
deverá ser prontamente minimizado por 
reabilitação, pois pode comprometer a saúde e a 
sobrevida do paciente”. 
O parágrafo acima se refere às: 
a) Laringectomias parciais horizontais. 
b) Laringectomias parciais verticais. 
c) Laringectomias totais. 
d) Laringectomias quase-totais. 
 
28 - “Mesmo havendo grande heterogeneidade de 
manifestações de envelhecimento vocal e laríngeo, 
provavelmente há, para a maioria das pessoas, 
modificações relevantes na qualidade vocal com o 
avanço da idade.” Sobre esse tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Homens e mulheres na terceira idade podem se 
queixar de fadiga vocal, dificuldade para projetar sua 
voz e em serem ouvidos em locais ruidosos. 
b) O edema e a atrofia de pregas vocais são as duas 
categorias de alterações laríngeas mais frequentes nos 
idosos, sendo a atrofia encontrada em maior 
porcentagem nas mulheres e o edema em homens. 
c) A voz do idoso pode ser tensa em casos de 
hiperfunção com constrição supraglótica. 
d) Dentre as alterações de mucosa de pregas vocais, 
deve-se dar atenção especial à presença de edema de 
pregas vocais em mulheres, uma vez que essa 
manifestação é comum após a menopausa e a mulher o 
mantém após esse período. 
 
29 - Sobre as Disfonias Organofuncionais é 
CORRETO afirmar que: 
a) São representadas por lesões de laringe, nas quais o 
comportamento vocal tem maior ou menor 
envolvimento na gênese da alteração. 
b) Podem ser didaticamente classificadas em: 
primárias, por uso incorreto da voz; e secundárias, por 
inadaptações vocais; ou ainda por alterações 
psicogênicas. 
c) O papel das técnicas vocais é essencial nessa 
categoria, mais do que em qualquer outra. 
d) As fendas vocais são Disfonias Organofuncionais. 
 

30 - Assinale a alternativa que corresponde à fase do 
desenvolvimento da escrita chamada de silábico-
alfabética: 
a) Nessa fase, o aprendiz faria a distinção entre escrever 
e desenhar. 
b) Essa fase é o marco do início da fonetização da 
escrita, quando a criança descobriria que a quantidade 
de letras para escrever uma palavra corresponde às 
partes da palavra falada. 
c) Essa fase caracteriza-se pela descoberta de que a 
sílaba poderia ser reanalisável em elementos menores. 
d) Essa fase também é conhecida como fase 
logográfica.  
 
 




