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LÍNGUA PORTUGUESA

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a
7% ou 8%.

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de
número 1 e 2.

(Disponível em: (https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-eresponsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/ Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante
tema da atualidade:
a) Alertar a população a respeito das consequências que o
excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de
atividade física e má alimentação.
b) Prever que o número de mortes por excesso de peso
pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas
e consumirem alimentos saudáveis.
c) Afirmar que o excesso de peso é o único responsável
pelo número de mortes por câncer em 2012.
d) Ilustrar as consequências da má alimentação e da
necessidade de praticar uma atividade física nos dias
atuais.
4) De acordo com as regras de colocação pronominal,
assinale a alternativa que preenche respectivamente
as lacunas abaixo:
I- “Olhos ______ cor ilumina o meu mundo.”
II- “O carro ______ motor tinha fundido foi rebocado.”
III- “O menino cometeu uma infração. _____ será
calculada.”
IV- “Diga-me ________ você vai, que irei contigo.”
V- “Essa é a menina ________ fez o teste.”
a) cuja, que o, essa, aonde, cuja
b) cuja, cujo, esta, aonde, a qual
c) que a, que o, esta, onde, cujo
d) cujo a, cujo, essa, onde, a qual

(Disponível em:
http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhascalvin/)

1)Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa
CORRETA.
a) Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em
prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
b) Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo
valor solicitado.
c) O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por
Calvin.
d) Nenhuma das alternativas.

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém
confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com
a norma-padrão de emprego e colocação pronominal,
é:
a) Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
b) Convém confiá-lo esta responsabilidade.
c) Convém o confiar esta responsabilidade.
d) Convém confiar esta responsabilidade.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a
locução “Ainda assim”, que é um conector de:
a) Consequência.
b) Adversidade.
c) Concessão.
d) Restrição.
Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 3.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão
reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser
substituída, sem prejuízo no seu significado, por:
a) vinham aparecendo
b) apareceu
c) havia aparecido
d) aparecia

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no
mundo
Um relatório da Sociedade Americana do Câncer
apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca
de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do
relatório afirmam que o número deverá crescer nas
próximas décadas, dadas as tendências.
Sistemas políticos, econômicos, práticas de
mercado que promovem o consumo de alimentos muito
energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de
atividade física estão aumentando os casos de pessoas
com excesso de peso, diz o relatório.
Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e
18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso
de peso. O número cresceu em praticamente todos os
países, mas os maiores aumentos foram em países
subdesenvolvidos.
Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes
foram associadas ao excesso de peso. O impacto
econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de
dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por
544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos
da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e
assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do
acento indicativo de crase:
I- Reagirei _____ situação _____ qual estamos
acostumados.
II- Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
III- _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
IV- Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
V- Você deve estar ciente de que terá de obedecer
_____ normas.
a) à...à, às, à, àquela, às
b) à...a, às, à, aquela, as
c) a...a, às, a, aquela, às
d) a...à, as, à, àquela, as
8) Assinale a alternativa em que há erro de regência,
de acordo com a língua culta.
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4 – PEATE com presença da onda V bilateral, com
interpicos
normais.
Pesquisa
de
limiar
eletrofisiológico em 80 dB NA bilateral.
a) Sugere-se perda auditiva sensório neural de grau
severo bilateral.
b) Sugere-se perda auditiva mista de grau severo bilateral.
c) Sugere-se perda auditiva mista de grua profundo
bilateral.
d) Sugere-se perda auditiva sensório neural de grau
moderado bilateral.

a) Eu tinha trazido o livro.
b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
c) Esqueci-me de você há muito tempo.
d) Ele interviu nas nossas negociações.
9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o
gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na
oração, a função sintática de:
a) Objeto indireto.
b) Complemento nominal.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicativo do objeto.

14) Na avaliação fonoaudiológica de um respirador
oral é importante observar a existência ou não de má
oclusão e se esta é ou não característica da respiração
bucal. Assinale a alternativa CORRETA sobre as má
oclusões características de um respirador oral:
a) Classe II; maxila em forma de V; atresia do palato; terço
facial inferior alongado; padrão facial predominante
vertical; mordida cruzada uni ou bilateral; desvio de linha
média; mordida aberta anterior.
b) Classe III; maxila em forma de U; atresia do palato;
terço facial inferior alongado; padrão facial predominante
vertical; mordida cruzada uni ou bilateral; desvio de linha
média; mordida aberta anterior.
c) Classe II; maxila em forma de V; atresia do palato; terço
facial inferior alongado; padrão facial predominante
vertical; mordida cruzada uni ou bilateral; não há de linha
média apesar das outras alterações; mordida aberta
anterior.
d) Classe III; maxila em forma de V; atresia do palato;
terço facial inferior alongado; padrão facial predominante
horizontal; mordida cruzada uni ou bilateral; desvio de
linha média; mordida fechada.

10) Observe as sentenças:
I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”
II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”
III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”
IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”
As conjunções em destaque expressam valor
semântico de oração subordinada adverbial:
a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
c) consecutiva, temporal, causal, final.
d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) O sistema auditivo no feto e na criança tem uma
sequência própria de desenvolvimento. A parte
estrutural da cóclea na orelha interna está formada na
15ª semana de gestação. Assinale a alternativa
CORRETA sobre a idade gestacional em que a cóclea
está anatomicamente funcional:
a) 21ª semana gestacional.
b) 20ª semana gestacional.
c) 22ª semana gestacional.
d) 23ª semana gestacional.

15) Disartria é definida como a dificuldade de utilizar
os músculos da fala, ou então a fraqueza destes.
Embora disartria pareça ser um problema de
linguagem, é realmente um problema motor. Pode ser
causada por danos no tronco cerebral ou às fibras
nervosas que ligam a camada externa do cérebro
(córtex cerebral) ao tronco cerebral. Assinale a
alternativa CORRETA quanto aos sintomas da
disartria:
a) Fala arrastada; ritmo normal de fala; incapacidade de
falar mais alto do que um sussurro; discurso em
velocidade normal e fácil de entender; voz rouca; voz
anasalada; ritmo irregular ou anormal de fala; fala
monótona; dificuldade em mover a língua ou músculos
faciais.
b) Fala arrastada; ritmo lento de fala; incapacidade de falar
mais alto do que um sussurro; discurso muito rápido e
difícil de entender; voz rouca; voz anasalada; ritmo
irregular ou anormal de fala; fala monótona; dificuldade em
mover a língua ou músculos faciais.
c) Fala rápida; ritmo acelerado de fala; incapacidade de
falar mais alto do que um sussurro; discurso muito rápido
e difícil de entender; voz rouca; voz anasalada; ritmo
irregular ou anormal de fala; fala monótona; dificuldade em
mover a língua ou músculos faciais.
d) Fala arrastada; ritmo lento de fala; fala mais alto do que
um sussurro; discurso muito lendo e fácil de entender; voz
rouca; voz anasalada; ritmo irregular ou anormal de fala;
fala monótona; dificuldade em mover a língua ou músculos
faciais.

12) Paciente, gênero feminino, 30 anos comparece à
clínica fonoaudiológica para avaliação auditiva com os
seguintes achados auditivos: Perda auditiva mista de
grau moderado bilateral. Reflexos acústicos ausentes
e curva timpanométrica do tipo As bilateral. A paciente
levou um laudo de uma tomografia computadorizada
que apontou sinais de calcificação na orelha media.
Ainda referiu zumbido constante bilateral. Assinale a
alternativa CORRETA quanto a possível patologia
apresentada pela paciente:
a) Doença de Meniere.
b) Otosclerose.
c) Presbiacusia.
d) Otites de repetição.
13) Paciente, gênero masculino, 7 anos apresenta
paralisia
cerebral
compareceu
à
clínica
fonoaudiológica para avaliação auditiva encaminhado
pela escola. No momento da audiometria, o paciente
apresentou
respostas
inconsistentes,
sendo
considerado apenas o SRT realizado por meio de
perguntas. Desta forma, o fonoaudiólogo resolveu
fazer exames complementares. Análise o resultado
dos exames complementares e assinale a alternativa
CORRETA quanto ao laudo sugerido pela profissional:
1 – SRT em 85 à OD e 90 à OE.
2 – Curva timpanométrica do tipo A e reflexos
acústicos ausentes bilateral.
3 – Emissões otoacústicas DP e TE ausentes bilateral.

16) Em um banco de leite, uma mãe comparece com o
seu bebê de 15 dias com queixa de fissuras nos dois
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seios. Ao avaliar, o fonoaudiólogo observa que a
“pega” do neném está incorreta. Assinale a alternativa
CORRETA quanto às orientações sobre a pega do
bebê durante o aleitamento materno:
a) O neném pode pegar apenas o mamilo, pois isso não
vai trazer dificuldades durante o aleitamento. Os labios da
criança devem estar pra fora. A boca do bebê deve ser
levada em direção ao mamilo, e não o contrário. A mãe
deve posicionar o polegar acima da auréola e o indicador
abaixo, formando um „C‟.
b) Boca bem aberta para que o neném possa abocanhar
grande parte da aréola e o mamilo ficar no fundo da boca,
na área do palato. Desta forma, a criança consegue fazer
movimentos peristálticos com a língua contra a superfície
da mama. Os labios da criança não interferem. A boca do
bebê deve ser levada em direção ao mamilo, e não o
contrário. A mãe deve posicionar o polegar acima da
auréola e o indicador abaixo, formando um „C‟.
c) Boca bem aberta para que o neném possa abocanhar
grande parte da aréola e o mamilo ficar no fundo da boca,
na área do palato. Desta forma, a criança consegue fazer
movimentos peristálticos com a língua contra a superfície
da mama. Os labios da criança devem estar pra fora. A
boca do bebê deve ser levada em direção ao mamilo, e
não o contrário. A mãe deve posicionar o polegar acima da
auréola e o indicador abaixo, formando um „C‟.
d) Boca bem aberta para que o neném possa abocanhar
grande parte da aréola e o mamilo ficar no fundo da boca,
na área do palato. Desta forma, a criança consegue fazer
movimentos peristálticos com a língua contra a superfície
da mama. Os labios da criança devem estar pra fora. A
mãe deve estar em uma posição confortável para assim
levar o seio até a boca do neném, e não o contrário, pois
levando o seio até ele, é possível posicionar da forma que
fique mais confortável.

(uma vez que o bebé continua a crescer e a ganhar peso
de forma acentuada).
18) Analise a definição abaixo e assinale a alternativa
CORRETA sobre a qual disfonia ela pertence:
“Valeta ao longo da margem mediana superior das
pregas vocais. A extensão e profundidade é variável.
Quando muito profundo parece dividir a prega na
metade. A etiologia é incerta, embora alguns autores
atribuam ao mau uso e abuso vocal. Os sintomas
incluem uma qualidade de voz rouca e soprosa,
aparentemente devido ao fechamento incompleto das
pregas vocais. O tratamento é a fonoterapia nos casos
em que é relativamente raso. Quando se apresenta
profundo e com limites bem definidos a cirurgia é
indicada.
a) Edema.
b) Nódulos.
c) Pólipos.
d) Sulco.
19) Analise as questões abaixo sobre o atendimento
fonoaudiológico nos serviços de saúde mental e
assinale a alternativa CORRETA:
I - Participa de ações de acolhimento, convivência,
atendimento vincular, oficinas, grupos terapêuticos,
atendimento familiar, visitas domiciliares e articulação
da rede de saúde e intersetorial.
II - Seu objetivo é colaborar com os processos de
cuidado em situações de sofrimento mental, no
acompanhamento do desenvolvimento da linguagem e
promoção e mediação de espaços saudáveis de
comunicação, e realiza terapias específicas, quando
necessárias, com crianças, adolescentes e adultos
nos projetos terapêuticos singulares (PTS).
III - Os atendimentos podem ser individualizados, mas
são preferencialmente em grupo para incentivar as
relações e favorecer a inclusão social por meio de
atividades coletivas.
a) As alternativas I e III estão corretas.
b) As alternativas I e II estão corretas.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.

17) O leite materno altera a composição ao longo do
tempo após o nascimento para suprir as necessidades
nutricionais do crescimento do bebê. Desta forma,
assinale a alternativa CORRETA quanto aos tipos de
leite materno:
a) Colostro: o primeiro leite produzido pela mãe logo após
o nascimento do bebé; Leite de transição: é produzido 4
ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia
entre o colostro e o leite maduro; Leite maduro:
caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade
(uma vez que o bebé continua a crescer e a ganhar peso
de forma acentuada).
b) Leite de transição: o primeiro leite produzido pela mãe
logo após o nascimento do bebé; Colostro: é produzido 4
ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia
entre o de transição e o leite maduro; Leite maduro:
caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade
(uma vez que o bebé continua a crescer e a ganhar peso
de forma acentuada).
c) Colostro: o primeiro leite produzido pela mãe logo após
o nascimento do bebé; Leite maduro: é produzido 4 ou 5
dias após o parto e tem uma composição intermédia entre
o colostro e o leite de transição; Leite de transição:
caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade
(uma vez que o bebé continua a crescer e a ganhar peso
de forma acentuada).
d) Leite maduro: o primeiro leite produzido pela mãe logo
após o nascimento do bebé; Leite maduro: é produzido 4
ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia
entre o colostro e o leite transição; Leite de transição:
caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade

20) As definições de disfagia encontradas na literatura
são descritas de forma distintas. Porém, a noção mais
frequente entre os autores é que a disfagia é uma
dificuldade de deglutição. Desta forma, analise os
itens abaixo e assinale a opção CORRETA:
I - A disfagia é a dificuldade de deglutir. É uma doença,
não um sintoma.
II – A disfagia como uma alteração da deglutição que
pode ocorrer em qualquer parte do trato digestivo,
desde a boca até o estômago.
III - A disfagia altera a progressão dos alimentos pelo
trato digestivo (da boca ao estômago), podendo
acarretar déficits nutricionais e de hidratação ao
indivíduo, bem como comprometimentos do seu
estado
pulmonar
podendo
culminar
em
broncopneumonia aspirativa.
IV – Pode ser de origem mecânica, neurogênica,
medicamentosa, psicogênica.
a) As alternativas II, III e IV estão corretas.
b) As alternativas I e II estão incorretas.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Apenas a alternativa III está correta.
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