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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Das lesões estruturais mínimas, caracterizam a 

microdiafragma, EXCETO: 

 

 

A. Etiologia congênita ou adquirida. 

B. Manifestações clínicas: disfonia quando a lesão está 

associada a outras como nódulos vocias ou lesões 

estruturais mínimas como sulco e cisto. 

C. Achados na laringoscopia: pequena sinéquia em forma 

de membrana com 1 ou 2mm de extensão, junto à 

comissão anterior. 

D. Diagnóstico: durante laringoscopia ambulatorial ou 

palpação intraoperatória. 

E. Tratamento: secção cirúrgica isolada é rara. 

Geralmente é realizada como ato complementar à 

cirurgia de outras lesões concomitantes. 

 

17 – A ausência do sulco retroarticular na porção superior da 

helix é denominada: 

 

A. Macrotia 

B. Criptotia 

C. Poliotia 

D. Coloboma 

E. Microtia 

 

18 – A principal causa da perda súbita da audição por etiologia 

bacteriana é: 

 

A. Meningite 

B. Tuberculose 

C. Coqueluche 

D. Sífilis 

E. Herpes 

 

19 – Os principais sintomas do refluxo faringolaríngeo são, 

EXCETO: 

 

A. Alteração vocal 

B. Sensação de globus faríngeo 

C. Refluxo à noite, ao deitar 

D. Tose seca persistente 

E. Dor de garganta 

 

20 – São fatores associados ao Edema de Reinke, EXCETO: 

 

A. Tabagismo 

B. Etilismo 

C. Refluxo faringolaríngeo 

D. Hipotireoidismo 

E. Intubação 

 

21 – São limites da caixa timpânica, EXCETO: 

 

A. Lateral: membrana timpânica 

B. Posterior: antro mastóide 

C. Anterior: tuba auditiva 

D. Medial: óstio faríngeo da tuba 

E. Superior: sistema nervoso central (tegmen tympani) 

22 – A imagem abaixo demonstra que tipo de curva da 

impedanciometria? 

 

 
A. Tipo A 

B. Tipo Ar 

C. Tipo Ad 

D. Tipo B 

E. Tipo C 

 

23 – Na aquisição fonológica do português, são fonemas 

plosivas: 

 

A. p, t, k, b, d, g 

B. m, n, ñ 

C. v, f, s, z, S, Z 

D. l, R, lh, r 

E. rr, pl, cl, br 

 

  

24 – Durante a alimentação de idosos, deve-se ter alguns 

cuidados para evitar a disfagia, destes, está INCORRETO: 

 

A. Manter a postura ereta e confortável, nunca comer 

deitado, salvo em caso de orientações específicas. 

B. Comer sem pressa. 

C. Manter a prótese dentária bem adaptada. 

D. Preferir alimentos mais líquidos ou pouco 

engrossados. 

E. Evitar roupas apertadas. 

 

25 – Tem como objetivo verificar a as palavras com integridade 

e o processo maturacional das vias auditivas aferentes e 

eferentes e as respostas dessas estruturas frente a um estímulo 

sonoro ativador de reflexos, geralmente um tom puro de 500Hz 

a 4000Hz. É feita por meio de fones auriculares ou fones de 

inserção, com estímulos calibrados em dBNA; 

 

O texto descreve: 

 

A. Estabelecimento da medida timpanométrica. 

B. Pesquisa da medida do reflexo acústico.  

C. Obtenção das Emissões Otoacústicas (EOA). 

D. Registro do potencial evocado auditivo de 

troncoencefálico (PEATE). 

E. Pesquisa da medida do reflexo acústico registro do 

potencial evocado auditivo de troncoencefálico 

(PEATE). 

http://beta.consultaremedios.com.br/conteudo/tosse-pode-ser-sinal-de-coqueluche
http://beta.consultaremedios.com.br/conteudo/sifilis-uma-dst-que-pode-levar-a-morte
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26 – A TANU é um direito do recém-nascido, garantido pela 

Lei Federal nº 12.303 desde 2010. Quanto a TANU é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. O diagnóstico e o início do tratamento da deficiência 

auditiva devem ocorrer o mais cedo possível, no 

máximo até o 3º mês de vida da criança, devido à 

grande plasticidade do sistema nervoso central nessa 

fase da vida. 

B. As técnicas recomendadas atualmente são 

procedimentos eletrofisiológicos e eletroacústicos, 

conhecidos como o registro das Emissões Otoacústicas 

Evocadas e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico, considerados testes sensíveis e específicos 

para identificar as perdas auditivas mais importantes, 

que podem afetar o desenvolvimento da linguagem e 

psicossocial das crianças. 

C. A TANU deve ser realizada na maternidade, antes da 

alta da criança, entre 24 e 48 horas após o nascimento. 

D. Em maternidades de pequenos municípios ou com 

poucos nascimentos por mês, a TANU pode ser 

realizada de forma ambulatorial, imediatamente após a 

alta hospitalar, ainda no 1º mês de vida. 

E. A TANU deve ser realizada por profissionais 

capacitados e legalmente habilitados. Os 

fonoaudiólogos e os otorrinolaringologistas são os 

únicos profissionais capacitados e habilitados para a 

realização da TANU, e só estes podem realizá-la. 

 

27 – Gonçalves (2003), relata cinco sistemas funcionais 

relacionados com funções cognitivas.  A responsável por 

funções ligadas ao processamento fonológico, sendo que sua 

disfunção ocasionará transtornos disléxicos é: 

 

A. Região perisilviana esquerda. 

B. Área do hipocampo e amígdalas de ambos os 

hemisférios. 

C. Região posterior do hemisfério cerebral direito.  

D. Região anterior do hemisfério cerebral direito. 

E. Lobo pré-frontal.  

 

28 – Nos casos de Distúrbios Específicos de Leitura e Escrita 

(ou Dislexias), o processo de desenvolvimento inicial da 

criança não revela alterações. Dificuldades significativas 

começarão a surgir no aprendizado da leitura-escrita, desde o 

início do processo de alfabetização. Algumas características 

estão descritas abaixo, das quais é INCORRETO afimar:  

 

A. Dificuldades na correspondência som-letra, gerando 

prejuízos para a escrita e para a leitura.  

B. Nível de leitura encontra-se abaixo do esperado para a 

escolaridade.  

C. Ausência de problemas neurológicos, cognitivos, 

sensoriais, emocionais e educacionais primários que 

possam justificar as dificuldades.  

D. Habilidades sintáticas, semânticas e pragmáticas da 

linguagem oral estão preservadas, sendo que problema 

está centrado na linguagem escrita.  

E.  As habilidades fonológicas, a elaboração de narrativas 

(recontagem), a função expressiva e o processamento 

de informações não apresentam de forma alguma, 

comprometimentos.  

 

29 – Estão entre os principais indícios de ocorrência de lesão 

cerebral em crianças que podem causar  gagueira, EXCETO: 

 

A. Prematuridade e traumatismo craniano 

B. Acidente com fórceps 

C. Meningite 

D. Epilepsia 

E. Doenças degenerativas 

 

30 – Exemplifica um quadro de sigmatismo: 

 

A. Palanta (planta), confilito (conflito) 

B. Tadeira (cadeira), dato (gato) 

C. Omei ao ola (tomei coca-cola) 

D. Caça (casa), acedo (azedo) 

E. Atelântico (Atlântico) 

 

31 – Na audiologia ocupacional, o exame audiométrico será 

realizado, sempre, pela via aérea nas frequências de________. 

No caso de alteração detectada no teste pela via aérea ou 

segundo a avaliação do profissional responsável pela execução 

do exame, o mesmo será feito, também, pela via óssea nas 

frequências de________. 

 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. 500, 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 Hz / 500, 2.000 

e 4.000 Hz 

B. 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz / 500, 

1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz 

C. 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz / 500, 1.000, 

2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz. 

D. 500, 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz / 

500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz 

E. 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz / 500, 1.000, 

2.000, 3.000, 4.000 e 6.000 Hz 

 

32 – Dos símbolos audiométricos recomendados no registro das 

respostas obtidas na pesquisa de limiares de audibilidade, os 

símbolos abaixo se refere a: 

 

 
 

A. Via aérea (FONES ) não mascarada 

B. Via aérea (FONES ) mascarada 

C. Via óssea (MASTÓIDE ) resposta não mascarada 

D. Via óssea (MASTÓIDE ) resposta mascarada 

E. Campo livre 

 

33 – Do 1 aos 3 anos geralmente se introduz na fala, EXCETO: 

 

A. P 

B. pl 

C. K 

D. Nh 

E. ch 
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34 – Na ficha audiológica, devem constar, EXCETO: 

 

A. Identificação, endereço e telefone da empresa 

prestadora de serviço. 

B. Identificação (nome e número de inscrição no CRFa) e 

rubrica ou assinatura do profissional responsável pelo 

exame. 

C. Dados pessoais do examinado (nome completo, data 

de nascimento, sexo, profissão e número do 

documento de identificação). 

D. Modelo, marca, número de registro e data de 

calibração dos equipamentos com local onde foi feita. 

E. À inspeção do meato acústico externo, constar apenas 

se há ou não obstrução no conduto auditivo externo. 

 

35 – Dentre as várias atribuições, cabe à fonoaudiologia no 

Programa Saúde da Família, EXCETO: 

 

A. Participar de reuniões integradas com as equipes de 

saúde e de reuniões com a comunidade. 

B. Contribuir para o diagnóstico da situação de saúde da 

área de abrangência, incluindo aspectos que podem 

interferir na comunicação humana (ruído, poluição do 

ar, falta de vacinação, de pré-natal, presença de maus 

hábitos orais, respiração oral etc.). 

C. Desenvolver atividades coletivas de promoção e 

proteção à saúde em geral e da comunicação humana 

(aleitamento, desenvolvimento infantil, saúde auditiva, 

vocal, idosos etc.), na unidade, instituições e 

comunidade, a partir do levantamento das 

necessidades locais. 

D. Realizar visitas domiciliares, para detecção de fatores 

ambientais e familiares que possam gerar agravos à 

saúde geral e da comunicação humana. 

E. Atuar e Participar diretamente da Educação 

Continuada (capacitação dos agentes comunitários de 

saúde e agentes multiplicadores, tais como auxiliares 

de desenvolvimento infantil, professores, líderes 

comunitários e familiares). 

 

36 – Da Atuação Fonoaudiológica: pré e pós-operatório em 

cirurgia ortognática; Na avaliação da deglutição, o enfoque 

maior será dado nas fases preparatória e oral pela facilidade de 

observar suas características e também por serem fases 

conscientes e voluntárias, podendo ser reeducadas. As 

características que devem ser observadas são, EXCETO: 

 

A. Presença de contração da musculatura perioral e do m. 

Mentoniano, de sincinesias compensatórias (como os 

movimentos associados de cabeça). 

B. Interposição de lábio superior. 

C. Contração de masséteres e temporais. 

D. Resíduos alimentares no vestíbulo. 

E. Movimentos alterados da língua quanto a sua postura, 

direção e força muscular. 

 

37 – São aquelas de caráter cognitivo linguístico onde, 

processos linguísticos superiores, simbólicos, abstratos estão 

controlando mal a articulação 

 

A. Dislalia Evolutiva 

B. Dislalia Funcional 

C. Dislalia Audiôgena 

D. Dislalia Fonética 

E. Dislalia Fonológica 

 

38 – Da Classificação da perda auditiva de acordo com a 

configuração audiométrica tem-se uma Configuração 

descendente acentuada: 

 

A. Piora entre 5 a 10 dB por oitava em direção às 

frequências altas. 

B. Piora entre 15 a 20 dB por oitava em direção às 

frequências altas. 

C. Limiares das frequências extremas melhores do que as 

frequências médias com diferença ≥ 20 dB. 

D. Limiares das frequências extremas piores do que as 

frequências médias com diferença ≥ 20 dB. 

E. Curva horizontal com descendência acentuada em uma 

frequência isolada, com recuperação na frequência 

imediatamente subsequente. 

 

39 – Comportamento normal na sucção de neonatos, EXCETO: 

 

A. Contração do músculos orbiculares e bucinadores. 

B. Ausência de compressão labial e formação de leve 

sulco nas comissuras labiais. 

C. Movimentação dos masseteres, sulco na bochecha. 

D. Movimentos mandibulares. 

E. Movimentos ântero-posteriores de língua. 

 

40 – São ações do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na 

Média Complexidade, EXCETO: 

 

A. Promover a saúde auditiva e a prevenção de problemas 

auditivos, junto à comunidade, em ações articuladas 

com as equipes da atenção básica que deverão ser 

coordenadas pelo gestor local. 

B. Realizar diagnóstico de perda auditiva em crianças até 

03 (três) anos de idade; em pacientes com perdas 

unilaterais; em pacientes com afecções associadas 

(neurológicas, psicológicas, síndromes genéticas, 

cegueira, visão subnormal) e naqueles pacientes que 

apresentaram dificuldade na realização da avaliação 

audiológica em serviço de menor complexidade. 

C. Realizar consulta otorrinolaringológica, avaliação 

audiológica e avaliação fonoaudiológica de 

linguagem; triagem e monitoramento da audição em 

neonatos, pré-escolares e escolares e em trabalhadores 

com exposição frequente a níveis de pressão sonora 

elevados referenciados da atenção básica. 

D. O paciente que não necessitar de protetização deverá 

ser contra-referenciado para a atenção básica com a 

orientação a ser seguida por aquele nível de atenção, 

sendo marcado o retorno ao atendimento, quando 

necessário. 

E. Garantir avaliação e terapia psicológica, atendimento 

em serviço social, orientações à família e à escola. 

 

 

 

 


