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 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação
de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões,
desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.
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BARBARIE+O+MEDO+E+A+COMOCAO+EM+UM
+MUNDO+MAIS+PERIGOSO

A barbárie, o medo e a comoção em um mundo
mais perigoso
Amauri Segalla e Helena Borges

01) A barbárie, o medo e a comoção em um
mundo mais perigoso, título do texto justificase:

Poucas horas depois dos atentados que
mataram 129 pessoas em Paris, uma mulher parou
diante da boate Bataclan, um dos palcos das
atrocidades, retirou um bloco de anotações da
bolsa e leu em voz alta um poema do inglês John
Donne: “Quando um homem morre eu sou atingido,
porque pertenço à humanidade. Jamais me
pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram
por ti”. Seria difícil encontrar versos mais
apropriados. O massacre perpetrado por terroristas
do Estado Islâmico não atingiu apenas o coração
da França. Ele lacerou toda a civilização. Por mais
que a capital francesa tenha se tornado o alvo
preferencial de um crescente número de
extremistas, é a humanidade que se quer atingir.
Os terroristas alvejaram quem não está em
combate, aniquilaram os que não se envolveram
com guerra alguma. Ao atirar a esmo, abatendo
qualquer um, o EI acabou ferindo o mundo inteiro. A
França não é uma escolha aleatória. Apesar de
todas as suas imperfeições, ela encarna, em
diversos aspectos, o que há de melhor nas
sociedades desenvolvidas. Os franceses valorizam
as liberdades civis, prezam a diversidade de
religiões, respeitam o confronto de ideias. Com sua
cólera sanguinária, o Estado Islâmico pretende
destruir os preceitos que, desde o Iluminismo,
subjugaram as trevas da era medieval. São essas
trevas que os terroristas pretendem agora reavivar.
A sociedade livre enfrentará, daqui por
diante, uma longa, difícil e perigosa jornada. Na
quinta-feira 19, os deputados franceses aprovaram,
a pedido do presidente François Hollande, a
ampliação do estado de emergência no país pelo
prazo de três meses. A medida ainda precisa
passar pelo Senado. Na prática, isso pode implicar
em uma série de reduções de liberdades
individuais, com o fechamento de pontos turísticos,
a imposição de toques de recolher e a restrição à
circulação de veículos por determinadas áreas. O
estado de emergência não é previsto na
Constituição francesa, mas foi criado por uma lei
aprovada em 1955, durante a luta dos argelinos
pela independência. O ponto mais polêmico é que
ela permite a realização de prisões administrativas
e buscas sem mandado judicial. Até a quarta-feira,
ao menos 130 operações desse tipo haviam sido
feitas.
(...)

(A)
Porque o texto mostra a possibilidade
eminente de uma terceira guerra mundial,
provocada pelo Estado Islâmico.
(B)
Porque o texto refere à barbárie, promovida
pelo Estado Islâmico em seu último ataque à Boate
Bataclan, na França, causando grande comoção e
medo ao mundo inteiro, significando que este ficou
mais perigoso.
(C)
Porque o texto refere à volta do medo e da
barbárie que existia na idade média pelo fato de o
Estado Islâmico promover a violência, sinalizando
que a humanidade está retrocedendo.
(D)
Porque o do texto faz considerações em
torno das pessoas em geral, as quais estão cada
vez mais intolerantes e desumanas umas com as
outras.
(E)
Porque o texto refere-se à disputa de poder
entre os países mais desenvolvidos e o Estado
islâmico.

Adaptado de

02) Segundo o texto, “Ao atirar a esmo,
abatendo qualquer um, o EI acabou ferindo o
mundo inteiro”, pois:
(A)
pois a França possui não aceita imigrantes
em seu território e tem demonstrado isso.
(B)
pois a maioria dos terroristas vivem na
França, sem apoio do governo francês.
(C)
pois os pais do mundo inteiro são aliados da
França, tendo em vista que ela é um país altamente
desenvolvido.
(D)
pois a França é o país que representa os
demais, tendo em vista a sua perfeição política e
diplomática.
(E)
pois a França não é um alvo aleatório, ela
encarna o que há de melhor na humanidade,
aceitando a diversidade de religiões e respeitando o
confronto de ideias.
03) A função de linguagem predominante no
fragmento abaixo é:
“Poucas horas depois dos atentados que
mataram 129 pessoas em Paris, uma mulher
parou diante da boate Bataclan, um dos palcos
das atrocidades, retirou um bloco de anotações
da bolsa e leu em voz alta um poema do inglês
John Donne: “Quando um homem morre eu sou
atingido, porque pertenço à humanidade.
Jamais me pergunte por quem os sinos dobram.
Eles dobram por ti”.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fática.
conativa.
narrativa.
a referencial.
a metalinguagem.

04) Assinale a alternativa correta em relação ao
tipo de concordância e às palavras com as
quais o termo sublinhado concorda, na ordem
em que aparecem:
“Enquanto as consequências políticas e sociais
do terror ainda eram avaliadas, as polícias e as
Forças
Armadas
europeias
realizavam
operações para tentar capturar suspeitos de
ligações com os atentados de Paris”.
(A)
nominal (as consequências políticas e
sociais do terror.
(B)
nominal
(políticas
sociais);
verbal
(europeias).
(C)
verbal (as consequências políticas e sociais
do terror); verbal (forças armadas europeias).
(D)
nominal (do terror), verbal (forças armadas
europeias).
(E)
verbal (ainda eram avaliadas); nominal
(forças armadas europeias).
05) A palavra “crônica” é acentuada pela mesma
razão que as palavras:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cólera, sanguinária, cenário.
Fanático, aleatória, independência.
Islâmico, político, década.
Bélgica,emergência, subúrbio.
Gêmeas, contrário, violência.

06) No período, a seguir “O estado de
emergência não é previsto na Constituição
francesa, mas foi criado por uma lei aprovada
em 1955, durante a luta dos argelinos pela
independência.”, a oração sublinhada classificase como:
(A)
Oração subordinada substantiva objetiva
direta.
(B)
Oração subordinada substantiva objetiva
indireta.
(C)
Oração coordenada sindética alternativa.
(D)
Oração coordenada sindética aditiva.
(E)
Oração coordenada sindética adversativa
07) Na oração,
abaixo, os vocábulos
sublinhados classificam-se morfologicamente
como:
“A sociedade livre enfrentará, daqui por diante,
uma longa, difícil e perigosa jornada”.

(A)
adjetivo, substantivo, verbo, substantivo.
(B)
artigo definido, numeral, verbo, preposição.
(C)
artigo definido, adjetivo, verbo, substantivo.
(D)
artigo
indefinido,
conjunção,
verbo,
preposição.
(E)
artigo definido, verbo, interjeição, conjunção.
08) Assinale a alternativa em que os sintagmas
sublinhados, na oração exercem a função
sintática de adjunto adnominal, de núcleo do
sujeito, de objeto direto:
(A)
Os franceses valorizam as liberdades civis,
prezam a diversidade de religiões, respeitam o
confronto de ideias.
(B)
O estado de emergência não é previsto na
Constituição francesa.
(C)
“A sociedade livre enfrentará, daqui por
diante, uma longa, difícil e perigosa jornada”.
(D)
“Na quinta-feira 19, os deputados franceses
aprovaram, a pedido do presidente François
Hollande, a ampliação do estado de emergência no
país pelo prazo de três meses”.
(E)
“Quando um homem morre eu sou atingido,
porque pertenço à humanidade.
09) Marque a alternativa em que o sintagma
sublinhado NÃO exerce a função sintática de
adjunto adverbial:
(A)
“Na quinta-feira 19, os deputados franceses
aprovaram, a pedido do presidente François
Hollande, a ampliação do estado de emergência no
país pelo prazo de três meses”.
(B)
Poucas horas depois dos atentados que
mataram 129 pessoas em Paris, uma mulher parou
diante da boate Bataclan [...].
(C)
A sociedade livre enfrentará, daqui por
diante, uma longa, difícil e perigosa jornada.
(D)
Na prática, isso pode implicar em uma série
de reduções de liberdades individuais, com o
fechamento de pontos turísticos, a imposição de
toques de recolher e a restrição à circulação de
veículos por determinadas áreas.
(E)
“Os terroristas alvejaram quem não está em
combate, aniquilaram os que não se envolveram
com guerra alguma”.
10) Indique a alternativa em que a palavra
sublinhada
classifica-se
morfologicamente
como conjunção:
(A)
“Quando um homem morre eu sou atingido,
porque pertenço à humanidade”.
(B)
A França não é uma escolha aleatória.
(C)
Com sua cólera sanguinária, o Estado
Islâmico pretende destruir os preceitos que, desde
o Iluminismo, subjugaram as trevas da era
3

medieval.
(D)
Os franceses valorizam as liberdades civis,
prezam a diversidade de religiões, respeitam o
confronto de ideias.
(E)
O massacre perpetrado por terroristas do
Estado Islâmico não atingiu apenas o coração da
França.
11) Sabendo que uma determinada função tem
apenas duas raízes reais e distintas, sua
concavidade é voltada para cima e ela tem um
ponto de mínimo. Qual o tipo desta função?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Função afim.
Função logarítmica.
Função exponencial.
Função Quadrática.
Função constante.

12) Três sócios tem R$ 100000,00 no banco e
pretendem retirar este dinheiro para fazer
investimento em uma nova empresa. O primeiro
sócio quer usar três quartos do dinheiro, o
segundo dois terços deste dinheiro e o terceiro
sócio quer utilizar três quintos do dinheiro. Se
as três sócios abrirem os seus respectivos
negócios simultaneamente. Quanto de dinheiro
terão que emprestar do banco para abrir os três
negócios aproximadamente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 75.000,00.
R$ 100.000,00.
R$ 101.666,00.
R$ 150.360,00.
R$ 202.440,00.

13) Uma empresa tem 2500 funcionários e com a
chegada do final do ano ela quer presentear
seus funcionários separando eles por sexo e se
é casado ou solteiro. Sabendo que destes
funcionários 1500 são do sexo feminino, e de
todos os 2500 funcionários 600 são solteiros.
Usando a proporção para cada 3 mulheres temse 2 homens. Quantos homens estão solteiro
aproximadamente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

150.
180.
240.
280.
300.

14) Um produto custa R$ 3500,00 reais à vista,
se o mesmo produto for parcelado terá um juro
de 12% com relação ao valor a vista. Quanto
custará este produto a prazo?
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

R$ 4140,00.
R$ 4230,00.
R$ 4270,00.

15) Podemos afirmar sobre uma função do
segundo grau que:
(A)
Tem dois pontos de máximo.
(B)
Tem uma única raiz real.
(C)
É crescente.
(D)
Tem um ponto de máximo ou um ponto de
mínimo.
(E)
Tem um ponto de máximo e um ponto de
mínimo.
16) Dada a sequência 3, 9, 27, 81, ... o próximo
elemento será?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

145.
174.
221.
243.
298.

17) Em uma pesquisa de mercado constatou-se
que 355 pessoas gostam do produto A, 145
gostam tanto do produto A quanto do B, 425
somente do B e 50 pessoas não gostam nem de
A e nem de B. Quantas pessoas foram
entrevistadas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

835.
725.
645.
585.
475.

18) Temos um papelão de perímetro 88 cm e
área 354 cm². Determine o comprimento e
largura deste papelão, respectivamente, em cm.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32 e 12.
36 e 14.
38 e 13.
34 e 11.
31 e 14.

19) Sabendo que a saca do milho de 60 kg está
R$ 55,00 reais e um produtor tem um silo que
comporta 5000 sacas. Quanto em espécie ele
tem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 100555,00.
R$ 145055,00.
R$ 245785,00.
R$ 255080,00.
R$ 275000,00.

R$ 3920,00.
R$ 4010,00.
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20) Um candidato a vestibular acertou 38
questões de 50. Qual foi sua proporção de erros
em relação às questões acertadas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38/50.
12/38.
12/50.
38/12.
50/12.

21) Data de instalação do município de Palmeira:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

07/04/1819.
19/04/1872.
07/04/1899.
15/02/1870.
03/05/1869.

22) A Colônia Cecília, na localidade de Santa
Bárbara, foi cenário de uma experiência
anarquista, e esta teve sua liderança atribuída
ao Filósofo e Agrônomo Italiano:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Giuseppe Verdi.
Gianfrancesco Garibaldi.
Luca Pacioli.
Pepino de Capri.
Giovanni Rossi.

23) Os irmãos engenheiros, André e Antonio
Rebouças, prestaram relevantes serviços ao
Estado do Paraná. Destaca-se entre suas obras:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Itaipu Binacional.
Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá.
Ponte da Amizade.
Porto de Paranaguá.
Ópera de Arame.

24) Recentemente no Brasil, ocorreu a prisão de
um Senador da República em exercício de
mandato, fato até então inédito no país. Nos
termos do que preceitua a Constituição Federal
do Brasil, de 1988, no Art. 53, esta prisão só foi
possível porque o suposto crime era:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contra a ordem tributária.
Contra a ordem pública.
Flagrante e inafiançável.
Inafiançável e não flagrante.
Flagrante, mas com possibilidade de fiança.

25) No Brasil, caso o plenário da Câmara dos
Deputados aceite o Parecer de uma Comissão
Especial, pedindo o Impeachment de um(a)
Presidente(a) da República, e o processo siga
para o Senado Federal, o(a) Presidente(a) da
República será afastado(a) do cargo por:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

180 dias.
90 dias.
360 dias.
30 dias.
Tempo indeterminado.

26) Sobre as deficiências auditivas é correto
afirmar que:
(A)
Podem ser diferenciadas quanto ao grau e
tipo, sendo este último sensorioneural ou condutivo.
(B)
São classificadas quanto ao tipo como
condutiva, sensorioneural e mista.
(C)
O grau deve levar em consideração a média
de todos os limiares de via aérea que foram
pesquisados.
(D)
O tipo da deficiência pode ser observada
somente com a pesquisa de limiares ósseo.
(E)
A deficiência auditiva estão presente sempre
bilateralmente
27) Tonotopismo coclear é um que se refere a:
(A)
Estimulação do nervo auditivo em resposta a
diferentes impulsos sonoros.
(B)
Estimulação do nervo auditivo após resposta
da base da cóclea.
(C)
Estimulação de diferentes regiões da cóclea
frente a estimulação de entrada de som.
(D)
Estimulação da base da cóclea frente a
estimulação de entrada de som.
(E)
Estimulação do ápice da cóclea frente a
estimulação da entrada de som.
28) Dentro da bateria de testes para diagnóstico
audiológico
básico
tem-se
diversos
procedimentos com variados objetivos e
características. Considerando a audiometria
tonal liminar, logoaudiometria, imitanciometria e
pesquisa de reflexo acústico podemos afirmar
que:
(A)
A
audiometria
tonal
liminar
e
a
imitanciometria são exames objetivos que avaliam
estruturas diferentes.
(B)
A logoaudiometria e a audiometria são
exames subjetivos e avaliam as mesmas
características de um sujeito.
(C)
O reflexo acústico é pesquisado de maneira
subjetiva, ou seja não dependem da resposta do
paciente.
(D)
A imitanciometria é um exame objetivo e
determina condições da orelha média.
(E)
O reflexo acústico é pesquisado de maneira
objetiva por depender da resposta do paciente.
29) Em indivíduos sem alterações do Sistema
Auditivo Central, a área relacionada ao
processamento auditivo é composta das
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seguintes habilidades:
(A)
atenção seletiva.
(B)
discriminação e localização.
(C)
reconhecimento do som e compreensão.
(D)
integração (integrar o som aos outros órgãos
dos sentidos) e memória auditiva.
(E)
Todas as alternativas estão corretas.
30) No que se diz a anatomia da orelha é correto
afirmar que:
(A)
O meato acústico é um tubo fechado, em
forma de “S” e tem 2/3 de sua constituição
cartilagínea.
(B)
O MAE apresenta terço lateral tem diâmetro
variável, parede cartilagínea que é fixada a parte
óssea por tecido fibroso.
(C)
A orelha interna é representada pela
cavidade timpânica, que é um espaço irregular,
parecido com um hexágono, escavado no osso
temporal, preenchido por ar.
(D)
Martelo aproximadamente mede 10 a 19
mm, fixado na MT, estribo cerca de 4,3 mm, fixado
na janela do vestíbulo, bigorna: 7mm, ao meio da
cadeia.
(E)
Todas as alternativas estão corretas.
31) Uma criança com 8 anos que apresenta
dificuldade emitir os fonemas em grupo
consonantal já deve ser encaminhada ao
fonoaudiólogo?
(A)
Sim, pois o fonema é instalado aos 2 anos
de idade.
(B)
Não, pois este pode ser adquirido até os 12
anos de idade.
(C)
Não, pois é cedo para exigir este fonema.
(D)
Não, pois este pode ser adquirido até os 10
anos de idade.
(E)
Sim, pois a partir dos 5 anos ela já se
encontra totalmente desenvolvida e amadurecida
para a linguagem.
32) Diante das áreas utilizadas para análise
funcional da comunicação em crianças, qual(is)
afirmativa(s) está(ão) correta(s):
I - Habilidade para iniciar e dar continuidade a
uma sequencia conversacional.
II - Habilidade em produzir atos comunicativos.
III - Habilidade para responder às iniciativas de
comunicação.
IV - Habilidade motora fina dos órgãos
fonoarticulatórios.
(A)
(B)
(C)

Apenas as afirmativas I, II e III.
Apenas as afirmativas II, III e IV.
Apenas as afirmativas III e IV.

(D)
(E)

Apenas as afirmativas I e IV.
Todas as afirmativas são corretas.

33) Pensando na gagueira qual(is) afirmativa(s)
está(ão) incorreta(s):
I - A gagueira é um hábito adquirido.
II - A gagueira psicogênica pode ser associada a
quadros psiquiátricos.
III - A gagueira idiopática caracteriza-se por sua
variação ao longo da vida.
IV - A gagueira pode ser adquirida em
decorrência de um dano cerebral de origem
vascular ou traumática.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmativa II.
Apenas as afirmativas I, II e III.
Apenas a afirmativa I.
Apenas as afirmativas II e III.
Todas as afirmativas estão corretas.

34) Desvios fonológicos correspondem:
(A)
Dificuldades
de
realizar
movimentos
voluntários envolvidos no ato da fala.
(B)
Dificuldades no domínio do padrão fonêmico
da língua na ausência de alterações orgânicas
detectáveis e anormalidades anatômicas ou
neurofisiológicas.
(C)
Há uma falha na organização do sistema
dos sons da língua.
(D)
Alterações fonológicas porque as estruturas
envolvidas
na
produção
da
fala
estão
comprometidas.
(E)
Lentidão da velocidade de fala decorrente
de incoordenação dos movimentos da musculatura
oral associada a alterações da sucção, deglutição e
mastigação.
35) Qual a região do cérebro mais associada ao
funcionamento da linguagem?
(A)
hemisfério esquerdo envolvendo a fissura de
Rolando.
(B)
hemisfério esquerdo envolvendo a fissura de
Silvio.
(C)
hemisfério direito envolvendo a fissura de
Rolando.
(D)
hemisfério direito envolvendo a fissura de
Silvio.
(E)
Nenhuma das alternativas anteriores.
36) Um dos critérios para realizar a adaptação
da
válvula
de
fonação
em
pacientes
traqueostomizados é:
(A)
(B)
(C)

Adequada elevação laríngea.
Possibilidade de desinsuflar o cuff.
Paciente com alimentação por via oral
6

liberada.
(D)
O paciente deve estar dormindo.
(E)
O paciente deve estar com traqueostomia
plástica.
37) A deglutição é um processo complexo que
consiste no transporte de material da cavidade
oral para o estômago, sem que haja entrada de
substâncias nas vias aéreas. Esse processo
exige:

(B)
A laringectomia parcial vertical leva a um
maior comprometimento da deglutição.
(C)
A laringectomia parcial horizontal leva a um
maior comprometimento vocal.
(D)
A laringectomia parcial horizontal leva a um
maior comprometimento da deglutição.
(E)
A laringectomia total leva a um maior
comprometimento da deglutição.

(A)
Controle
neuromotor
fino,
com
a
participação de 30 músculos, cinco pares cranianos
e córtex cerebral.
(B)
Controle
neuromotor
fino,
com
a
participação de 20 músculos, seis pares cranianos
e tronco cerebral.
(C)
Controle
neuromotor
fino,
com
a
participação de 30 músculos, seis pares cranianos,
córtex cerebral e tronco cerebral.
(D)
Controle motor com a participação de 20
músculos, seis pares cranianos e tronco cerebral.
(E)
Controle
neuromotor
fino,
com
a
participação de 30 músculos, cinco pares cranianos
e córtex cerebral.
38) A mastigação é considerada uma das
funções
mais
importantes
do
sistema
estomatognático. As fases da mastigação são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trituração, elevação e pulverização.
Pulverização, elevação e retração.
Incisão, trituração e pulverização.
Incisão, trituração e elevação.
Lateralização, trituração e elevação.

39)
Uma
das deformidades congênitas
craniofaciais mais comuns é a fissura palatina,
que pode ou não estar associada a fissura
labial. Quanto as fissuras, marque a alternativa
correta:
(A)
A fissura está sempre associada a alguma
síndrome.
(B)
A cirurgia de reparação da fissura labial
deve ser realizada quando a criança tiver pelo
menos doze meses.
(C)
A cirurgia de reparação da fissura palatina
deve ser realizada até os três meses da criança.
(D)
A cirurgia de reparação da fissura palatina
deve ser realizada entre 12 e 18 meses da criança.
(E)
Não há relação da fissura palatina com a
qualidade vocal do paciente.
40) O câncer é uma neoplasia maligna que se
não tratada a tempo pode levar a morte.
Assinale a alternativa correta:
(A)

A glossectomia se refere a retirada do lábio.
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