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Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova.  

 

 

 

 

De acordo com o subitem 7.15.13 do Edital, cabe ao candidato conferir se a letra do TIPO 

DE PROVA constante em seu Cartão de Respostas corresponde a letra do TIPO DE 

PROVA desse Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato 

deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a substituição do Caderno de 

Questões. 

O Cartão de Respostas será corrigido de acordo com o gabarito do TIPO DE PROVA 

constante no seu Cartão de Respostas. 

 

Cargo: FONOAUDIÓLOGO 
NÍVEL: 

SUPERIOR II 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato 
(Parte integrante do Edital – subitem 13.2) 

 

 Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está 
concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se 
fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre. 

 Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas e a Folha da Prova 
Dissertativa. 

 Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, 50 questões objetivas, a proposta da Prova 
Dissertativa e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Confira seus dados com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha da Prova Dissertativa. Se 
eles estiverem corretos, assine o Cartão de Respostas e leia atentamente as instruções para seu 
preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno de Questões, do Cartão de Respostas ou da         
Folha da Prova Dissertativa se você cometer erros ou rasuras durante a prova. 

 Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou 
desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, não é 
permitido fazer registros na Folha da Prova Dissertativa que possibilite a identificação do candidato. 

  A Folha da Prova Dissertativa será desidentificada pelo Fiscal na sua presença. 

 Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No   
Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero 
à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura. 

 O tempo disponível para você fazer esta Prova (Prova Objetiva e Prova Dissertativa), incluindo o 
preenchimento do Cartão de Respostas, é de quatro horas e trinta minutos. 

 Colabore com o Fiscal, na coleta da impressão digital. 

 Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para 
preencher o Cartão de Respostas e fazer a Prova Dissertativa. Não é permitido uso de lápis mesmo que 
para rascunho. 

 Terminando a prova, entregue ao Fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha da Prova 
Dissertativa. A não entrega desse material implicará a sua eliminação no Concurso. 

 Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o Caderno de Questões. 

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local 
de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos. 

X 
TIPO DE PROVA 
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TÓPICO: Língua Portuguesa 

 

Texto 1 

DOMÍCIO DA GAMA 

 

 

Domício da Gama (Domício Afonso Forneiro, 

adotou do padrinho o Gama), jornalista, diplomata, 

contista e cronista, nasceu em Maricá, RJ, em 23 de 

outubro de 1862 e faleceu no Rio de Janeiro, RJ,          

em 8 de novembro de 1925. Foi um dos dez       

acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897, 

para completar o quadro de fundadores da Academia. 

Escolheu Raul Pompeia como patrono, ocupando a 

cadeira no 33. Foi recebido na sessão de 1º de julho de 

1900, por Lúcio de Mendonça.  

Fez estudos preparatórios no Rio de Janeiro e 

ingressou na Escola Politécnica, mas não chegou a 

terminar o curso. Seguiu para o estrangeiro em missões 

diplomáticas. A sua primeira missão foi a de secretário  

do Serviço de Imigração, e o contato, nessa época, com 

o Barão do Rio Branco, valeu-lhe ser nomeado  

secretário da missão Rio Branco para a questão de 

limites Brasil-Argentina (1893-1895), com a Guiana 

Francesa (1895-1900) e com a Guiana Inglesa        

(1900-1901). Foi secretário de Legação na Santa Sé,   

em 1900, e ministro em Lima, em 1906.  Embaixador   

em missão especial, em 1910, representou o Brasil no 

centenário da independência da Argentina e nas festas 

centenárias do Chile. Embaixador do Brasil em 

Washington, de 1911 a 1918, foi o digno sucessor de 

Joaquim Nabuco, por escolha do próprio Barão do Rio 

Branco. Ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes, 

Domício, como ministro das Relações Exteriores, 

pretendeu representar o Brasil naquela conferência, 

propósito que suscitou divergências na imprensa 

brasileira. Convidado para a mesma embaixada, Rui 

Barbosa recusou, e o chefe da representação brasileira 

foi, afinal, Epitácio Pessoa, eleito pouco depois, em 

seguida à morte de Rodrigues Alves, presidente da 

República. Domício foi substituído na Chancelaria por 

Azevedo Marques, seguindo como embaixador em 

Londres, em 1920-21. Foi posto em disponibilidade 

durante a Presidência Bernardes.  

Em 1919 foi Presidente da Academia Brasileira   

de Letras, em substituição a Rui Barbosa. 

Domício da Gama era colaborador da Gazeta de 

Notícias ao tempo de Ferreira de Araújo e, ainda no  

início da carreira, escreveu contos, crônicas e críticas 

literárias. 
 

Texto editado. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/academicos/ 

domicio-da-gama/biografia. Acesso em: 10 jul.2018. 

 

 

 

01 Na biografia do maricaense, dentre os recursos 

coesivos apresentados a seguir, aquele que foi 

utilizado para manter o foco em “Domício da Gama” é: 

 

(A) o pronome demonstrativo: “...nessa época...”  

(linha 15). 

(B) o pronome possessivo: “A sua primeira 

missão...”   (linha 14). 

(C) a conjunção: “Escolheu Raul Pompeia como 

patrono...” (linha 8). 

(D) o pronome apassivador: “Ao celebrar-se a paz 

europeia de Versalhes...” (linha 27). 

(E) o adjetivo: “...por escolha do próprio Barão do 

Rio Branco.” (linhas 26-27). 

 

02 No trecho “... pretendeu representar o Brasil 

naquela conferência, propósito que suscitou 

divergências na imprensa brasileira” (linhas 29-31), a 

forma verbal “suscitou” pode ser substituída, sem 

alterar o sentido, por: 

 

(A) avivou.  

(B) encerrou. 

(C) aumentou. 

(D) reduziu. 

(E) provocou. 

 

03   Considerando os fragmentos “Foi um dos dez 

acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 

1897, para completar o quadro de fundadores da 

Academia” (linhas 5-7) e “Seguiu para o estrangeiro 

em missões diplomáticas” (linhas 13-14), pode-se 

afirmar que, em cada ocorrência, a preposição “para” 

significa, respectivamente: 

 

(A) com destino a e na hipótese de.  

(B) na hipótese de e com o propósito de. 

(C) com o propósito de e na condição de. 

(D) com a finalidade de e com destino a. 

(E) na condição de e com a finalidade de. 

 

 

04   O conectivo sublinhado no período “Fez estudos 

preparatórios no Rio de Janeiro e ingressou na Escola 

Politécnica, mas não chegou a terminar o curso.”   

(linhas 11-13) pode ser substituído, sem alterar seu 

sentido, por: 

 

(A) enquanto.  

(B) entretanto. 

(C) porquanto.  

(D) portanto.  

(E) contanto.  

 

35 

40 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
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05  Na Reforma Ortográfica de 2009, deixou de 

receber acento gráfico a seguinte palavra: 

 

(A) Academia. (linha 7) 

(B) posto. (linha 37) 

(C) francesa. (linha 19) 

(D) cronista. (linha 3) 

(E) europeia. (linha 27) 

 

 

Texto 2 

CÔNSUL! 
 

Domício da Gama 

 

No café de Londres, às onze horas da noite. 

Chove desabridamente. Entre a zoada dos aguaceiros, 

que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra. A espaços um ronco 

rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, 

assinala a passagem de um guarda-chuva por baixo do 

jorro de uma goteira que transborda. Corre um sopro 

glacial de tédio e desconforto pelo café profusamente 

iluminado, em que já pouca gente resta. O silêncio só é 

quebrado pelo ruído dos talheres e da conversa de três 

rapazes cavaqueando numa ceia econômica ao fundo.  

O homem do contador cochila. Sentado a uma mesinha, 

em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado 

de galinha comemora a passagem de uma canja, está 

um homem que cisma sobre um jornal.  

 
GAMA, Domício. Apud SANDANELLO, F. B. Domício da Gama e o 

impressionismo literário no Brasil. São Luís, MA: EDUFMA, 2017. p. 169. 

 

06  “Sentado a uma mesinha, em frente ao prato 

vazio, em que um osso descarnado de galinha 

comemora a passagem de uma canja, está um homem 

que cisma sobre um jornal.” (linhas 12-15). Pode 

substituir a expressão sublinhada, sem alteração do 

sentido: 

 

(A) festeja uma canja deliciosa.  

(B) indica uma canja já terminada. 

(C) denuncia uma canja rala. 

(D) revela uma canja apenas desejada. 

(E) comprova uma canja bem-feita. 

 

07  No trecho do conto de Domício da Gama, são 

características da predominância do tipo textual 

descritivo: 

 

(A) verbos no presente e farta adjetivação: “...um ronco 

rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, 

assinala a passagem...”, (linhas 4-6). 

(B) verbos impessoais e expressões adverbiais: “No 

café em Londres, às onze horas da noite. Chove 

desabridamente.”  (linhas 1-2). 

(C) verbos no modo indicativo e períodos curtos: “O 

homem do contador cochila.” (linha 12). 

(D) verbos na voz passiva e numerosas expressões 

nominais: “O silêncio só é quebrado pelo ruído dos 

talheres e da conversa de três rapazes...”                 

(linhas 9-11). 

(E) verbos de ação e nominalizações: “ Corre um sopro 

glacial de tédio e desconforto...”   (linhas 7-8). 

 

08  Em “Entre a zoada dos aguaceiros, que lavam a 

rua, ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 2-4), a 

oração sublinhada:  

 

(A) indica as circunstâncias da chuva. 

(B) identifica a zoada. 

(C) qualifica os aguaceiros. 

(D) centraliza a ação do período. 

(E) tematiza a descrição. 

 

09 Em “...ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 3-4), o verbo 

ouvir está no plural para: 

 

(A) retomar o sujeito “aguaceiros”. 

(B) indicar a indeterminação do sujeito. 

(C) mostrar a inexistência do sujeito. 

(D) revelar o ser que pratica a ação. 

(E) concordar com o sujeito da voz passiva. 

 

10 “A espaços um ronco rápido e surdo, como um 

rufo de tambor molhado, assinala a passagem de um 

guarda-chuva por baixo do jorro de uma goteira que 

transborda.” (linhas 4-7). A expressão sublinhada é 

classificada como: 

 

(A) hipérbole. 

(B) personificação. 

(C) metonímia. 

(D) comparação. 

(E) metáfora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 
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TÓPICO: Raciocínio Lógico e Noções de Informática 

 

11 Num sorteio concorrem bilhetes numerados de   
1 a 500. Foi sorteado um bilhete e foi dada a 
informação de que saiu um número múltiplo de 5. A 
probabilidade de o número sorteado ser o 150 é: 
 

(A) 1%. 
(B) 5%. 
(C) 10%. 
(D) 15%. 
(E) 20%. 
 
 
12 A sequência:  
 

34(6)17    81(27)9    150(30)15    85(?)17 
 

obedece a uma determinada lei de formação. O 
número que está faltando e que completaria a 
sequência pela mesma regra é: 
 

(A) 10. 
(B) 12. 
(C) 15. 
(D) 16. 
(E) 22. 
 
 
13 O sistema de emplacamento de automóveis de 
certa cidade é composto de três letras seguidas de 
quatro algarismos. O número de placas que podem ser 
produzidas de modo que as três letras sejam vogais é: 
 

(A) 1 000 000. 
(B) 1 250 000. 
(C) 1 500 000. 
(D) 2 000 000. 
(E) 3 750 000. 
 
 
14 A negação lógica da afirmação condicional “se 
Maria vai ao cinema, então Antônio fica triste” é: 
 

(A) se Maria não vai ao cinema, então Antônio não 
fica triste. 

(B) se Maria vai ao cinema, Antônio não fica triste. 
(C) Maria vai ao cinema, ou Antônio não fica triste. 
(D) Maria vai ao cinema, e Antônio não fica triste. 
(E) se Antônio fica triste, então Maria vai ao cinema. 
 
 
15 Um caminhoneiro, com velocidade constante de 
80 km/h, percorreu uma certa distância em 10 dias, 
viajando 6 horas por dia. Se repetir o mesmo percurso, 
com velocidade constante de 60 km/h, viajando 5 
horas por dia, ele levará:  
 

(A) 12 dias. 
(B) 14 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 16 dias. 
(E) 18 dias. 
 

 16 Suponha que o usuário abriu uma pasta 
contendo seis arquivos no Windows 7. Ele selecionou 
com o mouse o primeiro e o quinto arquivos, mantendo 
a tecla shift apertada. Em seguida, ainda com os 
arquivos previamente selecionados (sem largar a tecla 
shift), o usuário apertou a tecla de deleção e confirmou 
a mensagem de deleção que apareceu em seguida. 
Nessas condições: 
 
(A) somente o primeiro arquivo foi transferido 

temporariamente para a lixeira. 
(B) nenhum dos cinco arquivos selecionados foram 

transferidos para a lixeira, permanecendo na 
pasta de origem. 

(C) somente o primeiro arquivo e o quinto arquivo 
selecionados foram transferidos temporária-
mente para a lixeira. 

(D) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos e definitivamente apagados da 
lixeira. 

(E) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos temporariamente para a lixeira. 

 
17 No sistema de redes que suporta a Internet, a 
rede principal pela qual os dados de todos os clientes 
da Internet trafegam é conhecida por: 
 

(A) gateway. 
(B) firewall. 
(C) backbone. 
(D) DNS. 
(E) webmail. 
 
18  Considere uma planilha no MS Excel 2016 em 
que a célula A1 esteja com o valor 5. Em seguida é 
pressionada a tecla CTRL e arrastado o mouse, ao 
mesmo tempo, com a alça de preenchimento até a 
célula A5. O valor contido na célula A4 é: 
 

(A) 5. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 9. 
(E) 6. 
 
19  Na Coluna I estão dispostos alguns conceitos de 
hardware. Estabeleça a correta correspondência com 
seus significados, conforme apresentado na Coluna II. 
 

Coluna I  
 

1.  Padrão de barramento de alta velocidade 
2. Padrão de interface para dispositivo de 

armazenamento 
3.  Memória de acesso aleatório 
4.  Memória não volátil 
5.  Local onde são executadas as instruções de um 

programa no microcomputador 
 

Coluna II 
 

(   )  RAM 
(   )  AGP  
(   )  SATA 
(   )  ROM 
(   )  CPU 
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) 3, 1, 2, 4 e 5. 
(B) 4, 1, 2, 3 e 5. 
(C) 3, 5, 1, 4 e 2. 
(D) 4, 2, 1, 3 e 5. 
(E) 3, 1, 5, 4 e 2. 
 
 
20 No MS Word 2016 deseja-se fazer com que um 
texto digitado circunde uma figura em um documento, 
conforme ilustrado abaixo.  
 

 
 
Para isso, seleciona-se no grupo organizar da guia 
layout o recurso: 
 
(A) girar. 
(B) painel de seleção. 
(C) agrupar. 
(D) alinhar. 
(E) quebra de texto automática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço reservado para rascunho 
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TÓPICO: Conhecimentos Específicos 

21  As ondas I, III e V são as que oferecem os 
parâmetros mais importantes para interpretação dos 
PEATE. Quanto aos sítios geradores dessas ondas, a 
classificação mais utilizada atualmente é: 

 
(A) I : nervo auditivo; III : lemnisco lateral;                         

V : colículo inferior.  
(B) I : lemnisco lateral; III : colículo inferior;                   

V : núcleos cocleares.   
(C) I : núcleos cocleares; III : nervo auditivo;                   

V : lemnisco lateral.  
(D) I : nervo auditivo; III : núcleos cocleares;                    

V : lemnisco lateral. 
(E) I : núcleos cocleares; III : lemnisco lateral;            

V :  nervo auditivo.  
 
22  As EOA são sons registrados no conduto 
auditivo externo pela atividade eletrofisiológica dentro 
da cóclea. A recomendação adequada para a 
utilização das EOA na rotina clínica é: 
 
(A) o nível de ruído externo deve ser de 60 dB NPS. 
(B) o exame não deve ser realizado quando houver 

perfuração timpânica ou tubo de ventilação. 
(C) o paciente deve estar acordado. 
(D) o paciente deve ser orientado a responder ao 

estímulo sonoro. 
(E) quando houver ruídos no exame, verificar a 

presença de cerúmen nos tubos das sondas.  
 
23 O reflexo acústico auxilia no diagnóstico 
diferencial dos distúrbios da audição. Ao analisar um 
paciente com sistema auditivo normal na orelha 
direita, e lesão de orelha média à esquerda com 
registro de perda condutiva de grau moderado, 
espera-se a seguinte representação dos reflexos 
acústicos:  
 
(A) ausência do reflexo ipsilateral esquerdo, 

presença do reflexo ipsilateral direito, presença 
dos reflexos contralaterais em ambas as 
orelhas. 

(B) ausência dos reflexos ipsilaterais e presença 
dos reflexos contralaterais em ambas as 
orelhas. 

(C) ausência do reflexo ipsilateral esquerdo, 
presença do reflexo ipsilateral direito, ausência 
dos reflexos contralaterais em ambas as 
orelhas.  

(D) presença do reflexo ipsilateral e contralateral 
direito e ausência do reflexo ipsilateral e 
contralateral esquerdo. 

(E) ausência dos reflexos ipsilaterais e 
contralaterais em ambas as orelhas.  

 
 
 
 
 
 

24  O processamento auditivo se refere aos 
processos envolvidos na detecção, na análise e na 
interpretação de eventos sonoros. Os testes dicóticos 
mais utilizados são: 
 
(A) dígitos, consoante vogal, SSW. 
(B) fala no ruído, dígitos, consoante vogal.  
(C) localização sonora, SSW, fala no ruído. 
(D) dígitos, fala no ruído, localização sonora. 
(E) SSW, fala no ruído e dígitos.  
 
 
25  De modo geral, o conceito correto com relação 
à perda auditiva induzida por ruído é: 
 
(A) os sons de baixa frequência parecem ser mais 

perigosos do que os sons de alta frequência. 
(B) a mudança temporária de limiar é um sinal de 

alerta da mudança permanente de limiar. 
(C) não há relação entre o nível e a duração da 

exposição. 
(D) o “efeito do entalhe” audiométrico é 

demonstrado em 6 e 8 kHz nos audiogramas. 
(E) o ruído de curta duração não é prejudicial à 

audição.  
 
 
26  O teste acumétrico que determina se o paciente 
ouve o estímulo por mais tempo por via aérea ou por 
via óssea é:  
 
(A) Weber. 
(B) Schwabach. 
(C) Bing. 
(D) Rinne. 
(E) Gellé.  
 
 
27 CHUN, R. Y. S., citando MENDES, E. em 
estudo em que mostra a forma de acesso dos 
usuários aos serviços públicos de Fonoaudiologia, 
evidenciando os critérios dos profissionais e dos 
próprios serviços, menciona a atomização da doença.  
Em relação à atomização da doença, é correto 
afirmar: 
 
(A) é um fenômeno estritamente pessoal. 
(B) o entorno dos doentes encontra-se envolvido.  
(C) consiste na vinculação determinante com o 

entorno e seus efeitos. 
(D) possibilita o tratamento dos agravos 

fonoaudiológicos. 
(E) significa presença de distúrbios da 

comunicação.  
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28 Com relação à promoção de saúde, avalie se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir: 
 
I Capacidade de os indivíduos e grupos sociais 

intervirem como agentes ativos nos problemas e 
necessidades de saúde. 

II  Envolve a elaboração e implementação de políticas 
públicas e reorientação dos sistemas e dos 
serviços de saúde. 

III  A partir do século XIX surge a relação entre saúde 
e condições de vida. 

 
As afirmativas I, II e III são, respectivamente: 
 

(A) F, F e F. 
(B) V, V e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, F e V. 
(E) V, V e V. 
 
29  O NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
inaugura um novo modo de proteção das práticas de 
cuidado à saúde. São  propostos pelo NASF os 
conceitos/ferramentas: 
 
(A) Clínica Ampliada, Apoio Maternal e Projeto 

Terapêutico Singular. 
(B) Clínica Ampliada, Apoio Matricial e Projeto 

Terapêutico Singular.  
(C) Clínica Médica, Apoio Matricial e Projeto 

Terapêutico Singular. 
(D) Clínica do Idoso, Apoio Matricial e Projeto 

Assistencial. 
(E) Clínica Integral, Apoio Matricial e Projeto 

Terapêutico Assistencial. 
 
30  Escolas Promotoras de Saúde, Programa de 
Saúde na Escola e Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa são políticas públicas prioritárias no 
campo da: 
 
(A) saúde. 
(B) fonoaudiologia. 
(C) escola. 
(D) educação. 
(E) política. 
 
31  O Método Canguru foi implantado no Brasil em 
2002. A opção que corresponde, respectivamente, à 
1ª, à 2ª e à 3ª etapa do citado método é: 

 
(A) UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediário 

Canguru / alojamento Canguru e Ambulatório de 
acompanhamento. 

(B) UTI Neonatal, Ambulatório de acompanhamento e 
Unidade de Cuidados Intermediário Canguru / 
alojamento Canguru.  

(C) Unidade de Cuidados Intermediário Canguru / 
alojamento Canguru, Acolhimento aos familiares na 
UTI Neonatal e Ambulatório de acompanhamento. 

(D) Ambulatório de acompanhamento, Unidade de 
Cuidados Intermediário Canguru / alojamento 
Canguru e Acolhimento aos familiares na UTI 
Neonatal.  

(E) Exame físico da criança, Permanência do bebê 
com a mãe e Banco de leite.  

 
32  A laringe possui funções de proteção das vias 
aéreas inferiores durante a deglutição, participando 
das atividades de força, à medida que cria pressão 
subglótica e suporte diafragmático.  
 

Esta afirmativa está vinculada à função: 
 
(A) vocal da laringe. 
(B) digestória da laringe. 
(C) esfinctérica da laringe. 
(D) emocional da laringe. 
(E) faringoesofágica. 
 
33  Considere as afirmativas, em relação às 
características do Pitch, modulação de frequência e 
ataque vocal, respectivamente: 
 
I  O Pitch pode ser classificado como grave, 

agravado, médio ou agudizado e agudo. 
Modulação de frequência está associada à 
movimentação laríngea, no sentido vertical e 
horizontal. Ataque vocal diz respeito à adução 
glótica. 

II  O Pitch pode ser classificado como isocrônico. 
Modulação de frequência está associada à 
movimentação laríngea, no sentido vertical e 
horizontal. Ataque vocal diz respeito à adução 
glótica. 

III  O Pitch pode ser classificado como grave, médio 
ou agudo. Modulação de frequência está associada 
à movimentação laríngea, no sentido vertical e 
horizontal. Ataque vocal diz respeito ao equilíbrio 
ou não no uso das caixas de ressonância. 

 
Sobre as afirmativas é correto afirmar que: 
 
(A) todas estão corretas. 
(B) apenas II e III estão corretas. 
(C) apenas III está correta. 
(D) apenas I e II estão corretas. 
(E) apenas I está correta. 
 
34  Segundo Behlau e Pontes (1995), a emissão do 
som nasal “hum” – humming – seguido da emissão de 
vogais nasais em sequência de vogais orais, 
buscando a sustentação das orais, se refere ao 
trabalho vocal: 
 
(A) da modulação do pitch. 
(B) do ataque vocal. 
(C) da flexibilidade articulatória. 
(D) da ressonância. 
(E) do loudness. 
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35  A musculatura laríngea é dividida em dois 
grupamentos de músculos regionais apresentados na 
Coluna I. Estabeleça a correta correspondência da 
Coluna I com os nomes dos músculos da Coluna II: 
 

Coluna I 
 

1 Músculos intrínsecos que têm origem e inserção 
na laringe.  

 

2 Músculos extrínsecos que apresentam apenas 
uma das inserções na laringe e outra fora dela. 

 
Coluna II 
 
(   ) Músculo Tireoaritenóideo. 
(   ) Músculos Supra-hióideos.  
(   ) Músculo Tíreo-hióideo. 
(   ) Músculo Aritenóideo. 
(   ) Músculo Cricotireóideo. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) 2, 2, 2, 1 e 1. 
(B) 1, 2, 2, 1 e 1. 
(C) 2, 1, 2, 1 e 2. 
(D) 1, 1, 2, 2 e 1. 
(E) 2, 2, 1, 2 e 1. 
 
36  Com relação aos quadros que compõem as 
Inadaptações Anatômicas, é INCORRETO afirmar 
que:  
 
(A) as assimetrias laríngeas são alterações 

estruturais mínimas. 
(B) as alterações da cobertura das pregas vocais 

são alterações estruturais mínimas. 
(C) as inadaptações anatômicas recebem o nome 

de Disfonias Secundárias. 
(D) os nódulos vocais são alterações estruturais 

mínimas. 
(E) a fusão laríngea é uma alteração estrutural 

mínima.  
 
37 As laringectomias parciais que afetam 
prioritariamente as funções vocais e de deglutição, 
provocando queixas relacionadas à disfonia e disfagia, 
são:  
 
(A) laringectomias parciais horizontais. 
(B) laringectomia frontal. 
(C) laringectomia vertical. 
(D) hemilaringectomia. 
(E) laringectomias parciais verticais. 
 
38  HAGE, S. em LAMÔNICA, D. I. A. C. e BRITTO, 
D. B. O., no “Tratado de linguagem - perspectivas 
contemporâneas”, afirma que o balbucio é um 
precursor essencial da linguagem oral. 
 

Considerando a afirmativa de Hage, crianças que 
NÃO balbuciam: 
 
(A) não devem ser consideradas com risco para 

alterações no desenvolvimento da linguagem. 

(B) devem assistir televisão, uma vez que a mesma 
estimula os jogos silábicos. 

(C) apresentam risco para Apraxia da Fala. 
(D) apresentam risco para respiração oral.  
(E) apresentam comunicação intencional. 
 
39  Segundo HAGE, S., a evolução do vocabulário 
é um marco importante no desenvolvimento da 
linguagem. Crianças com 24 meses têm um repertório 
de, no mínimo: 
 
(A) 30 palavras e podem chegar a 200 palavras. 
(B) 50 palavras e podem chegar a 200 palavras. 
(C) 60 palavras e podem chegar a 400 palavras. 
(D) 50 palavras e podem chegar a 700 palavras. 
(E) 20 palavras e podem chegar a 40 palavras. 
 
40  Ressaltando alguns marcos que indicam a 
evolução fonológica de crianças, avalie se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir: 
 
I Crianças antes dos três anos de idade podem 

apresentar a reduplicação de sílaba. Ex: /papato/ 
para sapato. 

II Crianças após os quatro anos de idade podem 
apresentar anteriorização de velares, sem que seja 
considerado Transtorno Fonológico. 

III Após dois anos e meio, simplificações como 
reduplicação, anteriorização de velares e 
plosivação de fricativas devem desaparecer.  

 
As afirmativas I, II e III são, respectivamente: 
 
(A) V, V e F.  
(B) F, F e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, V e V. 
(E) V, F e V. 
 
41  MOTA, H. B. descreve princípios que devem 
nortear um tratamento fonológico. Alguns destes são: 
a existência de padrões de pronúncia regidos por 
regras e previsíveis; qualquer intervenção fonológica 
deve basear-se em uma avaliação e análise 
fonológica e deve ser planejado para mudar os 
aspectos deficientes da organização dos padrões de 
sons e construir um sistema de contrastes de sons 
mais adequado. Citando Stoel-Gammon e Dunn, uma 
intervenção fonológica se caracteriza, dentre outros, 
pelos aspectos abaixo relacionados, EXCETO:   
 
(A) por ser marcada por atividades conceituais e 

não apenas motoras. 
(B) pela generalização, que é a habilidade de 

produzir fonemas ou palavras treinadas que 
apresentam o traço ou fonema alvo. 

(C) pela terapia fonológica relacionada com as 
unidades linguísticas como base do tratamento. 

(D) pelas unidades linguísticas que se caracterizam 
por contrastes, traços distintos e processos 
fonológicos. 

(E) pela produção correta de unidades linguísticas 
não treinadas no nível da conversação.  
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42  ORTIZ, K. Z., no capítulo “Alterações de Fala: 
Disatrias e Dispraxias”, em FERNANDES, F. D. M. et 
al, no “Tratado de Fonoaudiologia”, 2ª edição, São 
Paulo: Roca (2010), cita um estudo cujo objetivo foi o 
de realizar a análise fonológica dos erros presentes na 
fala do indivíduo com Apraxia da Fala, falante do 
português, falado no Brasil.  
De acordo com o citado estudo, avalie as afirmativas  
abaixo, como CORRETAS ou INCORRETAS, 
considerando a análise de erros revelada, quanto ao 
modo articulatório (MA) e ponto articulatório (PA), 
respectivamente: 
 
I  MA: erros nas plosivas /g/ (9,2%) e /b/ (6,9%);           
      PA: erros na bilabial /b/ (6,9%) e labiodental /v/ (5,2%). 
 

II  MA: erros nas plosivas /g/ (6,9%) e /b/ (9,2%);              
PA: erros na bilabial /b/ (5,2%) e labiodental /v/ (6,9%). 

 
A avaliação das afirmativas I e II permite concluir que: 
 
(A) afirmativa I: MA e PA estão corretas;            

afirmativa II: MA e PA estão incorretas.  
(B) afirmativa I: MA está correta e PA está 

incorreta; afirmativa II: MA e PA estão 
incorretas. 

(C) afirmativa I: MA e PA estão incorretas;         
afirmativa II: MA e PA estão corretas. 

(D) afirmativa I: MA está incorreta e PA está 
correta; afirmativa II: MA está correta e PA está 
incorreta. 

(E) afirmativa I: MA está incorreta e PA está 
correta; afirmativa II: MA está incorreta e PA 
está correta.  

 
43  Alterações no frênulo lingual podem ocasionar 
transtornos na fala. A mensuração com paquímetro da 
abertura máxima da boca sem interferência do apoio 
da língua (medida 1) e com o ápice da língua tocando 
a papila incisiva (medida 2) constitui uma das etapas 
do Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual, descrito 
no capítulo: “Falar – habilidade que aproxima ou 
afasta as pessoas”, do “Novo Tratado de 
Fonoaudiologia”, FILHO, O. L. (2013).  
 
Com base na afirmativa acima, complete as lacunas 
da frase abaixo. 
 
A regra de três utilizada para o cálculo da proporção entre 
as medidas 1 e 2 considera o valor de _____ mm dentro 
da faixa de normalidade na abertura máxima da boca no 
caso da medida 1 e _____% como sendo sua respectiva 
porcentagem. 
 
Para se completarem corretamente as lacunas da 
frase acima, têm de ser usadas, respectivamente, as 
medidas: 
 
(A) 37,55 mm e 80,33%. 
(B) 45,00 mm e 99%. 
(C) 46,00 mm e 100%. 
(D) 45,00 mm e 100%. 
(E) 37,55 mm e 100%. 

44  Nos pacientes portadores de Paralisia Facial 
Periférica, a investigação médica deve focar nos sinais 
e sintomas relacionados às principais causas desta 
doença. A língua plicata pode ser comumente 
encontrada no caso de a Paralisia Facial ter como 
fator causal: 
 
(A) mandíbula fraturada. 
(B) doenças infecciosas. 
(C) diabetes melito. 
(D) tumores de orelha média. 
(E) síndrome de Melkersson-Rosenthal. 
 
45  As sequelas das queimaduras estão 
relacionadas às contraturas cicatriciais. Com relação 
às cicatrizes oriundas de queimaduras, podem ser 
feitas as afirmativas abaixo, EXCETO: 
 
(A) a formação fibrosa dos queloides não se 

estende além dos limites da lesão.  
(B) são classificadas como hipertróficas ou 

queloides. 
(C) a cicatriz hipertrófica tende a regredir 

espontaneamente dentro de um ano. 
(D) os queloides são cicatrizações definitivas e que 

não apresentam melhora espontânea. 
(E) se dão em decorrência do processo cicatricial. 
 
46  Numere a Coluna II de acordo com a Coluna I, 
fazendo a correspondência do Reflexo apresentado no 
Desenvolvimento Motor Oral (Coluna I) e a idade de 
desaparecimento do mesmo (Coluna II). 
 
Coluna I 
 
(1)  Mordida Fásica 
(2)  Língua Transversa 
(3)  Deglutição 
(4)  Língua Protrusa 
 
Coluna II 
 
(   ) 4-6 meses 
(   ) persiste 
(   ) 6-9 meses 
(   ) 9-12 meses 
 
A numeração correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) 2-1-3-4. 
(B) 4-1-3-2. 
(C) 1-4-3-2. 
(D) 3-2-1-4. 
(E) 4-1-2-3. 
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47 No Tratado das Especialidades em 
Fonoaudiologia, da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia, em capítulo que trata das Disfunção 
Mastigatória, as autoras abordam características da 
movimentação mandibular na mastigação, observadas 
em avaliação clínica, que são movimentos:  
 
(A) adequados de abertura inclinados para o lado 

de trabalho. 
(B) de fechamento dirigidos para o lado de trabalho. 
(C) de fechamento dirigidos para o lado de não 

trabalho. 
(D) horizontais predominantes e significam 

alimentos mais triturados. 
(E) que podem ser observados apenas pela 

palpação.  
 
 
48  Com relação aos fatores etiológicos das 
alterações da deglutição (tipo), caracterização como 
atípica ou adaptada, prognóstico e tratamento 
apresentados por CATTONI, D. M. (2014), podem ser 
relacionados, respectivamente, os itens da opção: 
 
(A) tipo face longa, deglutição adaptada, 

prognóstico ruim, tratamento válido.  
(B) tipo mastigação ineficiente, deglutição atípica, 

prognóstico ruim, tratamento válido.  
(C) tipo respiração oral, deglutição adaptada, 

prognóstico ruim, tratamento não válido.  
(D) tipo face longa, deglutição adaptada, 

prognóstico ruim, tratamento inválido. 
(E) tipo respiração oral, deglutição atípica, 

prognóstico ruim, tratamento não válido.  
 
 
49 A ATM (Articulação Temporomandibular) é 

composta de estruturas ósseas, cartilaginosas, 

ligamentos e musculatura associada. A opção que 

corresponde a cada um dos elementos desta 

articulação, respectivamente, é: 

(A) processo condilar, disco articular, cápsula 
articular e masseteres. 

(B) tubérculo ósseo, frontal, processo condilar e 
disco articular. 

(C) disco articular, processo condilar, masseteres e 
cápsula articular. 

(D) frontal, processo condilar, disco articular e 
masseteres. 

(E) cápsula articular, disco elicoidal, 
esfenomandibular e estilomandibular. 

 
 

50 Das afirmativas abaixo sobre doenças 
neuromusculares e características correspondentes, 
está correta: 
 
(A) esclerose lateral amiotrófica representando uma 

motoneuronopatia e síndrome de Guillain-Barré 
representando uma doença da junção 
neuromuscular. 

(B) esclerose lateral amiotrófica representando uma 
motoneuronopatia e síndrome de Guillain-Barré 
representando acometimento axonais.  

(C) síndrome de Guillain-Barré representando o 
acometimento axonais e miastenia gravis 
autoimune adquirida representando uma 
motoneuronopatia. 

(D) esclerose lateral amiotrófica representando uma 
motoneuronopatia e distrofias musculares 
representando acometimento axonais. 

(E) distrofias musculares representando o 
comprometimento muscular e miastenia gravis 
autoimune adquirida representando uma 
motoneuronopatia.  
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PROVA DISSERTATIVA 
 
 
 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, colocou, pela primeira vez na 
história republicana do país, a assistência social como um direito e dever do Estado. Isso significou um 
rompimento com o padrão anterior, no qual o acesso aos direitos sociais era tido como benesse e favor. 
 Posteriormente, o Estado brasileiro regulamentou o dispositivo constitucional da Seguridade Social em 
diversas leis complementares; exemplo disto foi a Lei Orgânica da Assistência Social, a Politica Nacional da 

Assistência, o Sistema Único de Assistência Social  NOB/SUAS. 
 Outro dado importante nesse processo foi a importância dada aos municípios brasileiros, ou seja, a 
chamada descentralização político-administrativa. 

_______________________________________ 

 Tendo como referência esses dados e essas leis, redija um texto dissertativo sobre as ações da 

Política Municipal de Assistência da Prefeitura de Maricá e sua relação com as políticas nacionais de 

assistência social.  

 Seu texto deve ser escrito seguindo os padrões do tipo dissertativo, e redigido na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa.  

 O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.  

 Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores. 
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