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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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Beijos e abraços 
 

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois 
franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização 
do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e 
eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se 
existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser 
dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos. 
2º Os russos se beijam _______ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de 
aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais 
longos e ................ Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique 
que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais 
comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, 
esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, 
ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem 
nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física. 
Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra 
grátis de abraço, eles estranham. 
3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..................... afetivas. O 
brasileiro é ......................., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. 
O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso. 
4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição 
nacional. 

(Luis Fernando Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1992.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) estalados – hesitações – expansivo.  
b) estralados – hezitações – espancivo. 
c) extralados – esitações – expancivo. 
d) extalados – ezitações – espansivo. 
 
02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) em – na – na.    c) na – na – para a. 
b) à – à – em.    d) com – à – à. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(     ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para 
justificar em “está”. 
(     ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”. 
(     ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem 
proparoxítonas. 
(     ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
a) V, V, F, F.    c) F, F, V, V. 
b) V, F, V, F.    d) F, V, F, V. 
 
04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem 
uma relação de: 
a) explicação – condição. 
b) oposição – tempo. 
c) adversividade – causa. 
d) condição – oposição. 
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05 - Analise as afirmativas referentes ao uso da vírgula no 2º parágrafo do texto: 
I - As virgulas depois de “os americanos” e “barbatana” cumprem a função de isolar 
uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
II - A virgula depois de “o beijo” cumpre a função de isolar uma oração coordenada 
sindética. 
III - A virgula depois de “está” indica a supressão de uma palavra. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
06 - Em relação ao texto podemos afirmar que: 
I - Os americanos não têm a mesma postura empertigada dos ingleses, ou seja, os 
americanos são mais descontraídos. 
II - O narrador não identifica a sua nacionalidade, podendo ser: francês, americano, 
brasileiro ou russo. 
III - Para o autor a prova maior da intimidade entre dois brasileiros é quando passam a 
insultar um ao outro. 
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 - A rotação completa de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e um dos 
catetos mede 8 cm, em torno do menor de seus catetos, gera um sólido geométrico cujo 
volume é igual a: 
a) 96π cm3.     c) 192π cm3. 
b) 128π cm3.     d) 288π cm3. 
 
08 - Cada lote de 90 L de aguardente produzido por um alambique é acondicionado em 
uma quantidade x de garrafas, todas com a mesma capacidade. Como medida para 
alavancar as vendas, o departamento de marketing desse alambique sugeriu que as 
garrafas tivessem sua capacidade reduzida em 0,5 L. Com isso, para acondicionar os 
mesmos 90 L de aguardente nos novos modelos de garrafa, será necessário aumentar a 
quantidade x de garrafas em 6 unidades. Dessa forma, o número de garrafas do novo 
modelo que serão utilizadas será igual a: 
a) 30.      c) 36. 
b) 33.      d) 40. 
 
09 - Uma professora aplicou duas questões abertas em um trabalho proposto a todos os 
alunos de determinada turma, e obteve os seguintes resultados: 
16 alunos responderam corretamente a primeira questão. 
16 alunos responderam corretamente a segunda questão. 
12 alunos responderam corretamente apenas uma questão. 
1/3 dos alunos responderam incorretamente as duas questões. 
Isto posto, pode-se afirmar corretamente que: 
a) 5 alunos responderam corretamente apenas a primeira questão. 
b) 10 alunos responderam incorretamente as duas questões. 
c) 11 alunos responderam corretamente as duas questões. 
d) O número de alunos dessa turma é igual a 33. 
 
10 - Um grupo formado por 13 operários realiza determinada obra em 70 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 operários, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 45 dias.    c) mais de 70 e menos de 75 dias. 
b) mais de 45 e menos de 70 dias.  d) mais de 75 dias. 
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11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é: 
a) Fernandes Pinheiro. 
b) Rio Azul. 
c) São João do Triunfo. 
d) São Mateus do Sul. 
 
12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, também chamada de “Rio + 20”? 
a) 2.011. 
b) 2.012. 
c) 2.013. 
d) 2.014. 
 
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças: 
a) Feijão. 
b) Fumo. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais 
uma semana? 
a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil. 
b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana. 
c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão. 
d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.  
 
15 - Quando a lesão encontra-se na cóclea, VIII nervo craniano e/ou núcleo coclear; há 
redução dos limiares de condução aérea e óssea; e o gap aéreo-ósseo não excede 10 
dB, temos uma perda auditiva do tipo: 
a) Mista. 
b) Condutiva. 
c) Neurossensorial. 
d) Profunda. 
 
16 - Emissões otoacústicas produto distorção (EOAPD) são: 
a) Sinais sonoros de fraca intensidade que ocorrem após a estimulação por dois tons puros 
chamados f1 e f2. 
b) Respostas obtidas a partir de breve estimulação da cóclea utilizando-se de cliques ou 
toneburst. 
c) Sons de banda estreita que ocorrem na ausência de estimulação sonora conhecida. 
d) Sinais sonoros de forte intensidade que ocorrem após a estimulação por três tons puros 
chamados f1, f2 e f3. 
 
17 - Sobre a pesquisa do limiar eletrofisiológico, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Para a obtenção do limiar eletrofisiológico da audição, a testagem é iniciada em alta 
intensidade, decrescendo, geralmente de 20 em 20 dB NA até o momento em que não seja 
possível visualizar a onda V. 
b) A pesquisa do limiar eletrofisiológico permite identificar o grau da perda auditiva. 
c) A identificação de limiar eletrofisiológico em neonatos é uma das aplicações clínicas da 
pesquisa do limiar eletrofisiológico por meio do PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico). 
d) A detecção de tumores do nervo acústico é uma das aplicações clínicas da pesquisa do 
limiar eletrofisiológico por meio do PEATE. 
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18 - Ao comparar o limiar do reflexo acústico com os limiares obtidos na audiometria 
tonal, em pacientes com perda auditiva neurossensorial, observou-se diferença igual ou 
inferior a 60 dB. Esse comportamento auditivo foi denominado: 
a) Microfonia. 
b) Recrutamento. 
c) Mascaramento. 
d) Ventilação. 
 
19 - A segunda maior cartilagem da laringe, com formato circular de anel completo é a: 
a) Cricóidea. 
b) Tireóidea. 
c) Epiglote. 
d) Aritenóidea. 
 
20 - As escavações bilaterais, com imagem erosiva, algumas vezes unilateral no início do 
desenvolvimento, que ocorrem na mucosa que cobre o processo vocal das cartilagens 
aritenóideas e onde o binômio tensão muscular fonatória e refluxo gastroesofágico tem 
posição de destaque são chamadas (os) de: 
a) Granuloma. 
b) Nódulos vocais. 
c) Pólipos vocais. 
d) Úlcera de contato. 
 
21 - A cordectomia é uma: 
a) Laringectomia parcial vertical. 
b) Laringectomia parcial horizontal. 
c) Laringectomia subtotal. 
d) Laringectomia total. 
 
22 - A deglutição orofaríngea considerada normal pode ser didaticamente dividida em 
quatro fases. As fases mastigatória e oral são: 
a) Involuntárias e conscientes. 
b)Voluntárias e conscientes. 
c) Involuntárias e conscientes. 
d) Involuntárias. 
 
23 - Sobre a intervenção fonoaudiológica na alimentação de bebês com fissura 
labiopalatina (FLP), assinale a alternativa CORRETA: 
a) O primeiro problema que o bebê com FLP enfrenta durante a amamentação é a grande 
quantidade de gases, devido à grande quantidade de ar que ele engole. 
b) Alguns profissionais fazem uso de uma placa acrílica feita sob medida com o objetivo de 
separar as cavidades oral e nasal.  
c) O bebê com fissura palatina isolada (não associada à síndrome) nunca se adapta ao 
processo “mecânico” para retirar o leite por meio de “amassamento” do bico. 
d) A fissura labiopalatina está associada apenas ao refluxo nasal. 
 
24 - Os mecanismos protetivos das vias aéreas são: elevação e anteriorização da laringe, 
fechamento das pregas vocais e fechamento da epiglote. A elevação e anteriorização da 
laringe são realizadas pelos músculos: 
a) Geniohióide, hioglosso e porção anterior do músculo digástrico. 
b) Palatofaríngeo, tireohióideo e milohióideo. 
c) Palatofaríngeo, hioglosso e tireohióideo. 
d) Geniohióide, milohióideo e porção anterior do músculo digástrico. 
 
 



 6

25 - O fonema /z/ pode ser caracterizado como: 
a) Fricativo sonoro palatal oral. 
b) Fricativo sonoro alveolar oral. 
c) Fricativo surdo alveolar oral. 
d) Fricativo surdo palatal oral. 
 
26 - Segundo o modelo de pares mínimos de terapia fonológica, assinale a alternativa 
que contém palavras que formam um par mínimo: 
a) “piscina” e “auxílio”. 
b) “casa” e “exame”. 
c) “bato” e “gato”. 
d) “gato” e “guincho”. 
 
27 - “Girasou” (girassol); “soutou” (soltou); “lati” (late) são exemplos de uma alteração 
ortográfica chamada de: 
a) Inversão. 
b) Apoio na oralidade. 
c) Acréscimo de letras. 
d) Trocas surdas/sonoras. 
 
28 - O período sensório-motor corresponde à etapa inicial do desenvolvimento cognitivo 
e ocupa, aproximadamente: 
a) Os seis primeiros meses de vida da criança. 
b) Os quatro primeiros anos de vida da criança. 
c) Os dois primeiros anos de vida da criança. 
d) Os cinco primeiros anos de vida da criança. 
 
29 - A apraxia na qual o indivíduo pode ser incapaz de executar várias formas de 
expressões faciais, como um sorriso ou um franzir de sobrancelhas em resposta a um 
comando verbal e, no entanto, mostrar expressões faciais normais em situações 
espontâneas é a: 
a) Apraxia Ideacional. 
b) Apraxia Cinética de membros. 
c) Apraxia da Fala. 
d) Apraxia Ideomotora. 
 
30 - Sobre as afasias, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A afasia transcortical motora é produzida por uma extensa lesão envolvendo tanto o centro 
audioverbal como o centro expressivo da fala. 
b) A afasia de Broca está associada com a lesão que envolve o centro expressivo da fala. 
c) A afasia de Wernicke é causada por lesão que envolve o centro audioverbal. 
d) A afasia de condução resulta de uma lesão envolvendo as vias de conexão entre os centros 
audioverbal e expressivo da fala. 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 




