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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três 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, 30 (trinta) 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 local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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Descanse! Pare um pouco! Evite o stress! E leve para o seu lazer aquele algo mais que é 
sempre uma felicidade 

 
1º A única coisa realmente indispensável, na praia ou no campo, sem a qual você não e 
nada, ninguém __________ a menor atenção, você não vive socialmente nem dorme em paz, 
é o cigarro Gold Smoke. 
2º Está surpreendido? Isso mostra apenas que você não sabe nada de nada do mundo em 
que está vivendo. Que você não conhece nada dos prazeres que a vida pode lhe oferecer. 
3º Você não sabe que a primeira coisa que você tem a fazer, ao chegar ao ar livre da serra 
ou ao ar puro do mar, é botar um Gold Smoke na boca, ___________ com um gesto másculo 
mas suave, decidido mas elegante, e começar a poluir a atmosfera. 
4º Talvez para que não haja um desequilíbrio muito grande entre o ambiente em que você 
vive e aquele em que vai passar seus momentos, dias, de descanso. 
5º É isso aí. A televisão diz que é assim. O jornal também. Aceite. 
6º Um descanso não é verdadeiro sem um bom fumo, um excelente tabaco, nos dias de 
hoje quase sempre em forma de cigarro. E, sendo cigarro, o verdadeiro é fumar Gold Smoke. 
As moças já __________. Acenda, pois, outro Gold Smoke com aquele olhar de suprema 
indiferença do verdadeiro fumador de Gold Smoke. Encha seus bolsos com pacotes de Gold 
Smoke e a traseira de seu carro com uma boa reserva de pacotões de Gold Smoke. Não deixe 
seus pulmões correrem o risco de uma golfada de ar simples, talvez até mesmo puro. Fume 
Gold Smoke ininterruptamente. Leve-os para Cabo Frio, leve-os para Arembepe, aspire-os 
deliciosamente nas montanhas de Correas, bafore-os nas coxilhas do Sul. 
7º De todas as flores da civilização, o fumo é a melhor de todas, mesmo sem ser 
propriamente uma flor. 
8º E Gold Smoke é o melhor dos fumos. Não se esqueça – peça sempre Gold Smoke. 
9º E agora, uma pequena advertência para acrescentar ainda algo ao algo mais total que é 
Gold Smoke. Em algum pacote dos milhares de Gold Smoke vendidos diariamente, o fumante 
inveterado encontrará um cigarro ligeiramente mais comprido do que os outros: para ser exato, 
0,111 mais. Quem encontrar um desses Gold Smoke especiais e entregá-lo a qualquer 
representante de Gold Smoke, ganhará de volta uma daquelas lindas moças que, na televisão, 
ficam irresistivelmente fascinadas por homens que fumam Gold Snoke. 
10 Não desista, caso você não encontre um desses cigarros entre os primeiros 100.000 
que fumar. Compre mais e fume mais. O seu dia pode ser hoje. 
11 É assim que se ajuda o homem brasileiro a ter uma constituição cada vez mais forte. 
Millôr Fernandes. Revista Veja. São Paulo, Abril, 23/04/75. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) lhe presta – acendê-lo – o olham. 
b) o presta – o acender – o olham. 
c) presta-lhe – lhe acender – lhe olham. 
d) presta-no – acendê-lo – olham-no. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) “Másculo” e “única” recebem acento porque são palavras proparoxítonas. 
(     ) A mesma regra de acentuação que vale para “aí” vale também para “até”. 
(     ) As paroxítonas “advertência” e “desequilíbrio” são acentuadas porque terminam 
em ditongo. 
(     ) “Também” e “ninguém” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – V – F – F. 
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03 - Assinale a alternativa em que haja sinônimo adequado para a palavra do texto: 
a) ambiente (4º parágrafo) – meio. 
b) advertência (9º parágrafo) – admoestação. 
c) inveterado (9º parágrafo) – arraigado. 
d) fascinadas (9º parágrafo) – ousadas. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a substituição dos elementos coesivos destacados no 
texto (apenas, para que, assim e caso) está incorreta: 
a) apenas – somente.   c) assim – desse modo. 
b) para que – mesmo que.   d) caso – contanto que. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) Moças – substantivo feminino, biforme, heterônimo. 
(     ) Fumante – substantivo masculino, uniforme, comuns de dois gêneros. 
(     ) O plural de “mar” de acordo com a norma culta da língua portuguesa é 
“marezinhos”. 
(     ) Constituição – substantivo finalizado em “ão” apresenta duas formas no plural – 
“constituições e constituiçãos”. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) F – V – F – V.    c) V – V – V – F. 
b) V – F – F – F.    d) F – V – V – V. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O autor repete afirmações dos anúncios de cigarro para mostrar de forma irônica, os 
malefícios do cigarro. 
II - A linguagem utilizada pelo autor é coloquial. 
III - A última frase do texto quer dizer que o cigarro é prejudicial à saúde das pessoas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
07 - Uma equipe composta por 12 operários realiza determinada obra em 90 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 60 dias.   c) 90 dias. 
b) 75 dias.     d) Mais de 100 dias. 
 
08 - Em uma excursão com 85 torcedores, sabe-se que 3/5 deles torcem para o Vasco, e 
que 80% torcem para o Palmeiras. Com base nesses dados, assinale a alternativa 
correta: 
a) O número de torcedores que torcem apenas para o Palmeiras é igual a metade do número 
de torcedores que torcem apenas para o Vasco. 
b) O número de torcedores que torcem apenas para o Vasco é igual a 25% do número total de 
torcedores. 
c) O número de torcedores que torcem para o Vasco é 15% superior ao número de torcedores 
que torcem para o Palmeiras. 
d) O número de torcedores que torcem para o Vasco é igual a 34. 
 
09 - Um trapézio isósceles possui base maior medindo 14 cm e base menor medindo 10 
cm. Sabe-se que a diagonal desse trapézio mede 13 cm. A área desse trapézio mede: 
a) 50 cm2. 
b) 60 cm2. 
c) 70 cm2. 
d) 80 cm2. 
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10 - Um cone circular reto cuja geratriz mede 20 cm e cujo diâmetro da base mede 6/5 da 
medida da geratriz possui volume igual a: 
a) 960π cm3.     c) 2.400π cm3. 
b) 1.920π cm3.    d) 2.880π cm3. 
 
11 - A “Mars”, empresa líder de mercado de rações para animais vai se instalar no 
Paraná, o acordo foi firmado em meados de março deste ano e a nova fábrica do grupo 
será construída em: 
a) Palmeira.     c) Teixeira Soares. 
b) Ponta Grossa.    d) Tibagi. 
 
12 - Em meados de março deste ano, foram entregues 466 casas a famílias paranaenses. 
As moradias foram construídas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O maior 
volume de entregas ocorreu em que município? 
a) Astorga.     c) Leópolis. 
b) Coronel Vivida.    d) Marialva. 
 
13 - Desde o último dia 18/03, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida 
alcoólica a jovens ou crianças poderá ser preso por até: 
a) 04 (quatro) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 3 mil e R$ 10 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
b) 03 (três) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 2 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
c) 02 (dois) anos, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 20 
mil, além da interdição do estabelecimento comercial. 
d) 01 (um) ano, dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, 
além da interdição do estabelecimento comercial. 
 
14 - Primeira pasta ministerial do atual Governo Dilma Rousseff a ter seu titular 
substituído: 
a) Cidades.     c) Educação. 
b) Cultura.     d) Esporte.  
 
15 - R.K.S., 45 anos, sexo feminino, iniciou perda auditiva há um ano, com queixa de 
zumbido na orelha esquerda e tontura. Audiometria tonal e vocal revelam perda auditiva 
neurossensorial de grau moderado à esquerda. Orelha direita com limiares dentro dos 
padrões de normalidade. Curva timpanométrica tipo A bilateral e presença de reflexos 
estapédicos.   
O quadro acima é sugestivo de: 
a) Otite média crônica. 
b) Doença de Ménière. 
c) Presbiacusia. 
d) Otosclerose. 
 
16 - A capacidade do ouvinte normal em utilizar a redundância intrínseca e extrínseca à 
porção do sinal auditivo incompleto ou distorcido e reconhecer a mensagem toda é 
chamada de: 
a) Fechamento auditivo. 
b) Integração. 
c) Associação. 
d) Atenção. 
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17 - No caso de uma perda auditiva condutiva bilateral superior a 30 dB, podemos 
afirmar que: 
a) Ocorrerá ausência de reflexo acústico ipsilateral, porém o reflexo contralateral poderá ser 
observado. 
b) Ocorrerá ausência de reflexos ipsi e contralateral. 
c) Ocorrerá ausência apenas do reflexo ipsilateral. 
d) Ocorrerá ausência de reflexo contralateral, porém o reflexo ipsilateral estará presente. 
 
18 - Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma aplicação clínica das Emissões 
Otoacústicas: 
a) Triagem auditiva neonatal. 
b) Monitorização da audição na exposição a agentes ototóxicos. 
c) Detecção de lesões do tronco encefálico. 
d) Diagnóstico diferencial da perda auditiva de origem coclear da retrococlear. 
 
19 - Sobre a Neuropatia Auditiva, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e as Emissões Otoacústicas 
estão ausentes. 
b) Nos casos de neuropatia auditiva ocorre um prejuízo da atividade sincrônica do nervo 
auditivo com preservação da função amplificadora dentro da cóclea. 
c) Em geral, a neuropatia auditiva ocorre bilateralmente, sendo raros os casos de 
comprometimento bilateral. 
d) A ausência ou alteração no PEATE é decorrente do comprometimento na sincronia neural, e 
não devido à presença de perda auditiva de grau profundo. 
 
20 - “Tipo facial é a variação da forma do esqueleto craniofacial dentro da normalidade.” 
Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas: 
( ) No tipo mesiofacial a musculatura acomoda-se à boa proporção vertical da face e 
não necessita de adaptações funcionais. 
( ) Padrão de crescimento facial horizontal; terço inferior da face reduzido; mordida 
profunda; ângulo goníaco fechado e arco dentário alargado são características do tipo 
dolicofacial. 
( ) Padrão de crescimento facial vertical; terço inferior da face aumentado; ângulo 
goníaco aberto; mordida aberta anterior; arco dentário longo e estreito são 
características do tipo braquifacial. 
( ) No tipo dolicofacial a mastigação é ineficiente, com pouca ação dos bucinadores 
e menor tonicidade da musculatura elevadora. 
a) F, F, F, F. 
b) V, V, V, V. 
c) V, F, F, V. 
d) F, V, V, F. 
 
21 - Sobre a Abordagem Clínica e Fonoaudiológica do paciente disfágico, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) A avaliação instrumental deve preceder a avaliação clínica do paciente. 
b) Durante a avaliação funcional da alimentação, o avaliador deve estar atento a possíveis 
sinais sugestivos de aspiração, como: tosse, engasgo, sufocamento, cianose de lábios ou 
extremidades, fadiga, stress ou sonolência. 
c) Durante a abordagem clínica não se utiliza recursos instrumentais. 
d) O reflexo oral de vômito não é pesquisado durante a avaliação clínica. 
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22 - “A deglutição é um ato reflexo complexo, multissináptico, com respostas motoras 
padronizadas e modificáveis por alterações no estímulo, no volume e na consistência do 
bolo alimentar.” Sobre a proteção das vias aéreas durante a deglutição é INCORRETO 
afirmar que: 
a) Dois movimentos da epiglote são realizados durante a fase faríngea da deglutição: 
horizontalização e inversão. 
b) No momento da máxima excursão do osso hióide, ocorre a adução completa das pregas 
vocais. 
c) Os movimentos protetivos das vias aéreas são: elevação e anteriorização da laringe, 
fechamento das pregas vocais e fechamento da epiglote. 
d) O hioglosso e o milohióide são músculos que compõem o assoalho da boca, e a não-
contração desses músculos aumentam o risco de aspiração. 
 
23 - Sobre o Transtorno do Espectro Autista (T.E.A.) é INCORRETO afirmar que: 
a) PECS (Sistema de Comunicação por Troca de Figuras) é um método para se trabalhar o 
T.E.A. 
b) As crianças com T.E.A. não têm dificuldade com imitação e jogos simbólicos. 
c) Quanto mais cedo for detectado o quadro de T.E.A., maiores serão as chances de uma 
intervenção com ganhos expressivos. 
d) Ecolalia; inversão pronominal; e rigidez de significado são algumas das características 
presentes na linguagem do autista. 
 
24 - Assinale a alternativa que corresponde à Afasia Condutiva: 
a) Esta Afasia ocorre pelo rompimento de informações nas regiões que conectam a área de 
Wernicke com a área de Broca. Ela se caracteriza pela dificuldade em repetir palavras, embora 
haja compreensão e fala fluente. 
b) A causa mais conhecida desta Afasia é a lesão no córtex auditivo de associação, localizado 
no giro superior do lobo temporal do hemisfério esquerdo. Os sinais mais importantes dessa 
afasia são: fala fluente; dificuldade de compreensão e jargonofasia. 
c) A causa desse tipo de afasia é a lesão na área cerebral anterior esquerda, envolvendo a 
área motora suplementar. Fala não fluente, mas bem articulada; compreensão e repetição 
preservadas; e dificuldade de nomeação são sinais presentes nessa Afasia. 
d) Decorrente de lesão na parte inferior da terceira circunvolução frontal do hemisfério 
esquerdo ou do hemisfério dominante, é considerada uma afasia não fluente, mas com 
significado. 
  
25 - Sobre a musculatura laríngea é CORRETO afirmar que: 
a) A musculatura extrínseca possui relação direta com a função fonatória e é constituída por 
músculos esqueléticos que se originam e se inserem na laringe. 
b) O CAL (cricoaritenóideo lateral) é um músculo par e constitui-se no único músculo abdutor 
das pregas vocais, permitindo a respiração. 
c) O CT (cricotireóideo) é o maior músculo intrínseco da laringe, possuindo a forma de um 
leque. 
d) Os músculos intrínsecos da laringe dividem-se em supra-hióideos e infra-hióideos, de acordo 
com sua inserção no osso hióide e sua função principal. 
 
26 - “O câncer de cabeça e pescoço é bastante frequente e, embora possa trazer 
consequências devastadoras à vida do paciente, é passível de tratamento, reabilitação e 
reintegração do indivíduo na sociedade.” Sobre o tratamento do câncer da laringe, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) As laringectomias parciais horizontais são geralmente indicadas para o tratamento de 
tumores supraglóticos, portanto, o impacto vocal tende a ser mínimo. 
b) Pacientes laringectomizados totais, com prótese fonatória de implante cirúrgico, 
desenvolvem uma voz traqueoesofágica com qualidade vocal rouca, grave, porém, com menos 
esforço que a voz esofágica clássica. 
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c) As laringectomias parciais verticais são bastante empregadas em nosso meio e podem, 
potencialmente, comprometer todas as funções da laringe. 
d) A reabilitação dos pacientes submetidos à laringectomias parciais verticais é geralmente 
centrada somente nos problemas de deglutição. 
 
27 - “A técnica de manobras musculares consiste em diferentes procedimentos de 
manipulação laríngea para ativar a produção da voz ou modificar a qualidade da 
emissão.” A manobra que tem como objetivo reduzir tensão vocal ou a frequência 
fundamental aguda por diminuição do diâmetro ântero-posterior da laringe é chamada 
de: 
a) Aproximação mediana das alas da cartilagem tireóidea. 
b) Pressionamento anterior da laringe. 
c) Pressionamento vertical da laringe. 
d) Pressionamento horizontal da laringe. 
 
28 - Na literatura, há quatro tipos de processos fonológicos que são mais citados. Nos 
processos de estruturação silábica estão compreendidos os seguintes processos: 
a) Eliminação da consoante final; eliminação da sílaba átona; reduplicação; simplificação do 
encontro consonantal e epêntese. 
b) Simplificação de líquidas; posteriorização para velar e reduplicação.  
c) Eliminação da sílaba final; assimilações velar; simplificação de líquidas e epêntese. 
d) Eliminação da sílaba tônica; reduplicação; simplificação do encontro consonantal e 
epêntese. 
 
29 - Assinale a alternativa que corresponde à fase do desenvolvimento da escrita em que 
o aprendiz faz a distinção entre escrever e desenhar; observa-se a organização linear de 
suas produções gráficas e o uso das letras: 
a) Silábica. 
b) Silábico-alfabética. 
c) Alfabética. 
d) Pré-silábica. 
 
30 - Os distúrbios de comunicação associados à fissura palatina podem ser decorrentes 
de vários fatores, EXCETO: 
a) Perdas flutuantes ou crônicas de audição. 
b) Fissura aberta. 
c) Pólipo vocal. 
d) Alterações dento-oclusais.  
 
 
 
 
  
 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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