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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a tirinha para fazer a questão 1 

 
Questão 1) No segundo quadrinho da tirinha vemos o uso de mais de um 

ponto de exclamação. A função deste uso é: 

A) Deixar a fala com mais humor já que esta é a função da tirinha. 

B) Reforçar a irritação presente na frase. 

C) Apontar para o fato de haver uma pergunta. 

D) Enfatizar a pausa antes da próxima frase. 

Leia o texto para as questões 2 e 3: 

 

Questão 2) Lendo o texto é possível entender que: 

A)  A melhora da celulite ocorre unicamente através do controle do açúcar 

e ingestão líquida adequada. 

B)  A causa do desenvolvimento da celulite é multifuncional, porém também 

tem várias possibilidades de tratamento. 

C)  A celulite surge devido ao aumento de colágeno no local associado à 

predisposição genética. 

D)  A celulite é uma queixa frequente que ataca homens e mulheres num 

mesmo patamar. 

CELULITE É POSSÍVEL MELHORAR A APARÊNCIA? 

    A Lipodistrofia Ginóide, conhecida popularmente como celulite, é uma queixa muito 

frequente que atinge até 98% das mulheres e em menor proporção os homens. Os 

locais mais afetados são nádegas, culotes, abdome e coxas. 

    A celulite surge devido a associação de fatores como predisposição genética, 

alterações hormonais e distúrbios circulatórios locais e se agrava devido à presença 

de gordura localizada e flacidez cutânea. Esses fatores levam a uma inflamação na 

pele que vão formar pontes endurecidas que se ligam ao tecido gorduroso. São essas 

pontes que puxam a pele pra baixo, dando o aspecto de “furinhos”. 

    Não existe um tratamento único para melhorar a causa, mas uma associação de 

medidas que melhoram seu aspecto. Dieta e atividade física são imprescindíveis para 

ter melhora do quadro como o controle do açúcar e ingestão líquida adequada. 

    Os principais tratamentos estéticos que nós temos na atualidade são os 

bioestimuladores de colágeno que vão melhorar o aspecto da flacidez de pele 

aumentando o colágeno local.  

    Outros tratamentos incluem a subincisão, ultrassom macrofocado, radiofrequência 

e não menos importante as drenagens linfáticas. Dessa forma, conseguimos através 

de associação de tratamentos ter uma melhora significativa do aspecto das 

indesejáveis celulites. 



 

Questão 3) Releia o trecho: “Dessa forma, conseguimos através de 

associação de tratamentos ter uma melhora significativa do aspecto das 

indesejáveis celulites.” 

- A palavra em destaque: 

A) É um conectivo conclusivo.  

B) Liga as orações sendo um conectivo de consequência. 

C) É uma locução adverbial de consequência. 

D) É um advérbio aditivo que acrescenta argumentos ao texto. 

 

Questão 4) Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) A redução das taxas de imunisação é uma das causas para doenças 

ressurgirem. 

B) A redução das taxas de imunização é uma das causas para doenças 

ressurgirem. 

C) A redução das tachas de imunisação é uma das causas para doenças 

ressurgirem. 

D) A redução das taxas de imunização é uma das causas para doenças 

ressurjirem. 

 

Leia:  

O profissional de Enfermagem é essencial para o funcionamento de hospitais e 

outras instituições de saúde. Mas não é um trabalho pra qualquer pamonha 

não! Muito menos para um manteiga derretida! 

 

Questão 5) As palavras destacadas no texto acima são figuras de linguagens 

classificadas como:  

A) Metáforas  

B) Antíteses  

C) Hipérboles   

D) Metonímia 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

 

QUESTÃO 6) Esta caixa de chocolate tem o formato de um prisma de base 

triangular; ela tem: 

A) 6 vértices, 9 arestas e 3 

faces. 

B) 6 vértices, 9 arestas e 2 

faces. 

C) 5 vértices, 6 arestas e 5 

faces. 
 



D) 6 vértices, 9 arestas e 5 

faces. 

 

Questão 7) As lutas de MMA (Mixed Martial Arts) têm sido cada vez mais 

adoradas no mundo todo. O UFC (Ultimate Fighter Championship) é o maior 

dos campeonatos desse esporte e cada vez ele é mais visto em todas as 

regiões do planeta. O octógono de MMA é o palco dos gladiadores do mundo 

moderno e com a popularização desse esporte, muitas pessoas começaram a 

praticar esse tipo de luta e tornar-se um profissional é um sonho bastante 

comum entre os jovens. Essas lutas ocorrem dentro de um octógono que é um 

polígono regular com oito lados de mesma medida como a representação a 

seguir: 

Se cada lado do 

octógono é cercado 

por uma tela de 

aproximadamente 3,9 

metros de 

comprimento e 2,0 

metros de altura, a 

medida do perímetro 

do octógono é: 

A) 31,2 metros. 

B) 16 metros. 

C) 23,4 metros. 

D) 5,9 metros. 
 

 

Questão 8) O médico receitou um remédio, mas orientou ao paciente para 

tomar 8 gotas para cada 12 kg de sua massa. Se o paciente tem 72 kg, ele 

deve tomar:  

A) 96 gotas. 

B) 48 gotas.  

C) 78 gotas.  

D) 36 gotas. 

 

Questão 9) Um atleta maratonista profissional percorre todos os dias, em 

treinamento vinte mil metros. Por semana, este atleta percorre quantos 

quilômetros? 

A) 14000 

B) 140 

C) 1400 

D) 140000 

 

 

 



 

 

 

Questão 10) A figura abaixo mostra a localização dos apartamentos de um 

edifício de 3 pavimentos que só tem alguns apartamentos ocupados: 

 
Sabe-se que: 

- Maria não tem vizinhos no seu andar, e seu apartamento localiza-se o mais a 

Leste 

possível; 

-Taís mora no mesmo andar de Renato e dois apartamentos a separam dele; 

- Renato mora num apartamento no segundo andar exatamente abaixo do de 

Maria; 

- Paulo e Guilherme moram no andar mais baixo, não são vizinhos e não 

moram 

abaixo de um apartamento ocupado. 

- No segundo andar estão ocupados apenas dois apartamentos. 

Se Guilherme mora a Sudoeste de Taís, o apartamento de Paulo pode ser: 

A) 1 ou 3 

B) 1 ou 4 

C) 3 ou 4 

D) 3 ou 5 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 11) Em 1847, o médico francês, João Maurício Faivre, fundou na 

beira do Rio Ivaí, a "Colônia Tereza Cristina" que mais tarde daria origem aos 

Municípios de Cândido de Abreu e Reserva. Porque Faivre colocou esse nome 

na colônia?  

A) Em homenagem à sua esposa que morreu no parto.  

B) Em homenagem à sua filhinha que morreu logo depois de nascer.  

C) Em homenagem à Imperatriz do Brasil, que o apoiou.  



D) Em homenagem à sua avó que tinha esse nome. 

 

QUESTÃO 12) O Poder Legislativo tem suas várias funções ligadas à criação 

de leis e fiscalização do executivo. Qual dessas afirmativas contém somente 

representantes do Poder Legislativo?  

A) Senadores, deputados estaduais, ministros e vereadores. 

B) Senadores, deputados estaduais, ministros, deputados federais e 

vereadores. 

C) Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. 

D) Vereadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais e 

senadores. 

 

QUESTÃO 13) Observando o mapa dos limites do município de Cândido de 

Abreu, com qual município faz divisa ao leste? 

 

 

A) Rio Branco do Ivaí. 

B) Reserva. 

C) Prudentópolis. 

D) Ivaí. 

QUESTÃO 14) Dentre os nomes aqui citados, qual deles nunca foi prefeito de 

Cândido de Abreu?  

A) Elio Marques de Oliveira Vieira. 

B) Olgierde Malanowski. 

C) Richard Golba.  

D) Clemente Adamowicz.  

 

QUESTÃO 15) Uma “mata de transição” no Paraná que também ocupa parte 

dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Recebe esse nome uma 

vez que a região está repleta de pinheiro-do-paraná. Outras espécies vegetais, 

que fazem parte da região são: imbuia, cedro, jacarandá, guabiroba, canela, 

erva-mate, ipês. Este texto descreve um tipo de vegetação paranaense e 

recebe o nome de: 

A) Mata Atlântica. 

B) Mata das Araucárias. 



C) Manguezais. 

D) Campos. 

 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16) Qual desses dispositivos não é um dispositivo de saída? 

A) Impressora 

B) Monitor 

C) Teclado 

D) Modem 

 

QUESTÃO 17) Todos os computadores devem ter: 

A) Software de processamento de texto 

B) Um sistema operacional 

C) Uma impressora conectada 

D) Um programa de verificação de vírus 

 

QUESTÃO 18) O termo ____________ se refere a componentes físicos do 

computador, como o monitor, teclado, chips de memória e disco rígido. 

A) Firmware 

B) Output 

C) Hardware 

D) Software 

 

QUESTÃO 19) No MS-Word, qual combinação de teclas o usuário deverá 

pressionar para copiar um texto selecionado em um arquivo origem o colar o 

mesmo texto em um arquivo destino? 

A) Ctrl + C ... Ctrl + V 

B) Ctrl + X ... Ctrl + V 

C) Ctrl + C ... Ctrl + X 

D) Alt + C ... Alt + X 

 

QUESTÃO 20) No MS-Excel, os arquivos de planilhas são salvos por padrão, 

em um dos formatos “Pasta de Trabalho Excel” ou “Pasta de Trabalho Excel 

97-2003” conhecidos, respectivamente, como: 

A) .EXC e .EXCX 

B) .PLN e .PLNX 

C) XLS e .XLSX 

D) .DOC e .DOCX 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21) Em relação ao distúrbio do processamento auditivo central 

(DPAC):  



I-o índice de reconhecimento de fala obtido com monossílabos necessita obter 

o mínimo de 70% de acertos em cada orelha, e a diferença dos resultados 

entre as orelhas direita e esquerda não deve ser superior a 20%, para que o 

teste para DPAC seja realizado em pacientes portadores de perdas auditivas 

severas. 

II-desatenção, dificuldade de compreender solicitações podem ser sinais 

sugestivos de prejuízo das habilidades auditivas de um indivíduo que são 

passíveis de avaliação para determinar a presença de desordens no 

processamento auditivo central. 

III-aplica-se o teste de avaliação do processamento auditivo central em 

pacientes com acuidade auditiva normal. Não é possível realizar esses testes 

em portadores de perdas auditivas neurossensoriais ou condutivas. 

Quais alternativas estão corretas?   

 

A) Apenas I.  

B) Apenas  II.  

C) Apenas III.  

D) Apenas I E II. 

E) I, II E III. 

 

QUESTÃO 22) A qualidade vocal é um dos principais parâmetros de 

análise perceptivo-auditiva da voz. A qualidade vocal, caracterizada por 

uma emissão rude e desagradável, percebida nas vozes produzidas com 

esforço excessivo, tensão laríngea e constrição do trato vocal, é 

denominada: 

 

A) Tremor 

B) Rouquidao 

C) Soprosidade 

D) Aspereza 

 

 

QUESTÃO 23) Em relação às afirmativas sobre o tratamento em fissuras 

labiopalatinas, assinale v para verdadeiro ou f para falso e depois 

assinale a alternativa correta: 

( ) para eliminação das articulações compensatórias, o princípio básico é o 

aprendizado dos fonemas com o direcionamento do fluxo aéreo expiratório 

para a cavidade oral.  

( ) a intervenção em articulações compensatórias apresenta melhores 

resultados quando são atendidos pacientes após seus 8 anos de idade; quanto 

maior a idade maior a facilidade de automatização.  

( ) deve ser indicada aos pais e cuidadores a realização da manobra de 

oclusão das narinas a partir da fase de balbucio dos bebês, para estimular os 

sensores de pressão intraoral.  



( ) para a correção do distúrbio articulatório compensatório (DAC), deve-se 

aguardar pela correção cirúrgica da fissura ou da disfunção velofaríngea.   

( ) em fonoterapia são utilizadas pistas visuais, auditivas e tátil-sinestésicas 

para percepção da produção correta do fonema. 

A) V, F, F, V, F 

B) V, V, V, F, V 

C) F, V, V, V, F 

D) V, F, V, F, V 

 

QUESTÃO 24) Disfunção de linguagem que pode envolver deficiência na 

compreensão ou expressão de linguagem, comunicação oral e escrita. 

Distúrbio adquirido, decorrente de lesão de áreas de linguagem do 

sistema nervoso central, denomina-se: 

A) dislexia 

B) disfagia 

C) disartria  

D) afasia 

QUESTÃO 25) A respeito dos tipos de avaliações auditivas para 

diagnóstico precoce, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

( ) imitânciometria. 

( ) bera. 

( ) avaliação comportamental. 

( ) otoemissões acústicas. 

I. Investiga a cóclea (orelha interna - onde estão situadas as células auditivas). 

II. Investiga as condições da orelha média (onde estão situados os ossículos e 

a tuba auditiva). 

III. Investiga a condição retro-coclear, nervo auditivo e tronco cerebral. 

IV. Investiga a reação da criança ao estímulo sonoro. 

A) I – II – III – IV. 

B) IV – I – II – III. 

C) III – IV – I – II. 

D) II – III – IV – I. 

 

QUESTÃO 26) Assinale a opção que indica lesão no sistema nervoso 

central  e/ou no sistema nervoso periférico, refere-se a um grupo de 

desordens da fala com alterações das funções motoras da respiração, 

fonação, ressonância, articulação e prosódia.  

A) Apraxia 

B) Dislexia 



C) Disatrofonia 

D) Disartria 

QUESTÃO 27) Quadro clínico que se caracteriza por incapacidade de 

decodificação fonológica grave, manifestada por desempenho muito ruim 

na leitura de estímulos não familiares e palavras inventadas ou 

pseudopalavras (palavras formadas por combinação de sons e letras, 

mas que não existem no léxico de uma língua). 

Essa dificuldade é classificada corretamente como: 

A) dislexia ortográfica 

B) dislexia lexical 

C) dislexia profunda 

D) dislexia fonológica 

 

QUESTÃO 28) Com base nos diferentes tipos de frênulo lingual, assinale 

a alternativa incorreta: 

A) Frênulo lingual curto e anteriorizado: apresenta uma combinação das 

características do frênulo curto e do anteriorizado. 

B) Frênulo lingual em anquiloglossia: língua totalmente fixada no assoalho 

da boca  

C) Frênulo lingual normal: fixação no meio da face inferior da língua e, no 

assoalho. 

D) Frênulo lingual anteriorizado: quando, na face inferior da língua, a 

fixação estiver abaixo da metade. 

QUESTÃO 29) Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e 

representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. 

A fonologia busca interpretar os sons da fala e os fonemas são 

segmentos usados para distinguir palavras através dos traços distintivos. 

As palavras “caça” e “casa” diferenciam-se foneticamente pelo uso 

respectivo de:  

A) Fricativa alveolar surda; fricativa alveolar sonora. 

B) Fricativa velar surda; fricativa velar sonora. 

C) Oclusiva alveolar surda; oclusiva alveolar sonora. 

D) Oclusiva velar surda; oclusiva velar sonora 

 

QUESTÃO 30) Com base na avaliação do frênulo lingual onde o objetivo é 

investigar as relações existentes entre o frênulo e outros aspectos, como 

antecedentes familiares, problemas de saúde, amamentação, mastigação, 

deglutição, hábitos orais, fala, voz e cirurgias de frênulo já realizadas. 

O exame específico em relação à avaliação do frênulo lingual em 

indivíduos acima de 6 anos de idade, devem-se considerar:  

( ) movimentos de protrusão, elevação e lateralização de língua 

(  ) fixação do frênulo na língua e no assoalho da boca 



(  ) presença de estalos durante a sucção. 

(  ) produção e  distorções na fala ( compensações utilizadas). 

(  ) postura de lábios em repouso. 

A) V, F, F, V, F 

B) V, V, V, F, V 

C) F, V, V, V, F 

D) V, F, V, F, V 

 


