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Texto base para responder às questões 01 à 05.  

 

MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO 
A Fifa informou que se manterá neutra sobre as questões 

envolvendo erros clamorosos da arbitragem ocorridos 
neste domingo. Dois lances chamaram a atenção: o gol 

que não valeu de Lampard no duelo entre Inglaterra x 

Alemanha, além do gol irregular da Argentina frente ao 
México, mas validado pela arbitragem. 

Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão 
sobre a possibilidade de utilização de mecanismos 

eletrônicos para facilitar o comando de jogo. Porém, não 
há qualquer perspectiva de mudanças para a melhoria do 

sistema de comando dos jogos. 

“A Fifa não fará comentários sobre decisões da arbitragem 
dentro de campo”, resumiu a entidade. 

A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo ainda 
distante. A International Board, órgão que regulamenta as 

regras do futebol, cessou no começo do ano experimentos 

eletrônicos voltados ao auxílio de árbitros. Estão 
arquivados projetos de chips na bola, que acionariam 

assim que passasse a linha do gol. 
A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz uruguaio 

Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no travessão e 
superou a linha do gol, mas a arbitragem não deu gol. 

A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2 

aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com 
vitória alemã por 4 a 1. 

Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que não 
percebeu que a jogada do gol de Tevez estava irregular. A 

partida estava empatada por 0 a 0. Tevez cabeceou em 

impedimento, abrindo o marcador. Ao término dos 90 min, 
o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1. 

No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar 
Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após o 

gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no estádio 

exibiu o replay. Os jogadores mexicanos pressionaram o 
auxiliar pedindo para que a arbitragem recorresse à ajuda 

externa para comprovar a ilegitimidade do gol. Mas sem 
sucesso. 

UOL – Das agências internacionais – Em Johanesburgo 
(África do Sul) – 27/06/2010  
 

QUESTÃO 01 
As expressões sublinhadas são complementos verbais, 

exceto: 
a) “resumiu a entidade” 

b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1” 

c) “O telão no estádio exibiu o replay” 
d) “não há qualquer perspectiva de mudanças” 

 
QUESTÃO 02 

Observe o emprego do “que” nas frases abaixo. 
I – “que se manterá neutra” 

II – “que regulamenta as regras do futebol” 

III – “que acionariam assim que passasse a linha do gol” 
IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu” 

V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular” 

     O “que” possui a mesma função apenas em: 

a) I, III e IV. 

b) II, III e IV. 
c) I, III e V. 

d) II, IV e V. 
 

QUESTÃO 03 

Observe as frases. 
I – “para facilitar o comando de jogo” 

II – “para que a arbitragem recorresse” 
III – “para discutir a jogada” 

IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol” 
    A preposição sublinhada expressa relação de: 

a) consequência. 

b) lugar. 
c) fim. 

d) proporção. 
 

QUESTÃO 04 

Nas frases: 
I – “mas validado pela arbitragem” 

II – “mas a arbitragem não deu gol” 
III – “Mas sem sucesso” 

   A conjunção sublinhada expressa noção de: 
a) comparação. 

b) adversidade. 

c) adição. 
d) consequência. 

 
QUESTÃO 05 

Observe os verbos nas frases abaixo. 

I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a 
discussão” 

II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro” 
III – “A bola bateu no travessão”  

IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 

a 2” 
V – “A partida estava empatada por 0 a 0” 

    Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo 
verbal são: 

a) I, II e III apenas. 
b) III, IV e V apenas. 

c) I, III e V apenas. 

d) II e IV apenas. 
 

QUESTÃO 06 
Qual o valor de x que satisfaz a equação 3x + 4(1+x)+2= 

5x-x-6? 

a) -4 
b) 4 

c) 3 
d) 8 

 
QUESTÃO 07 

O sistema de equações  
2136

425

yx

yx
tem como solução: 

a) x=2  ; y=3   
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b) x=3 ; y=2 

c) x=4 ; y=3 

d) x=3 ; y= 4 
 

QUESTÃO 08 
A média aritmética do conjunto numérico {2, 3,4} é : 

a) 3,5 

b) 3 
c) 4 

d) 5 
 

QUESTÃO 09 
Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200 peças. 

Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30 minutos? 

a) 1.400 peças.  
b) 1.500 peças. 

c) 1.600 peças. 
d) 1.650 peças. 

 

QUESTÃO 10 
Um professor escreveu a seguinte frase durante uma aula 

de matemática: 
         “Se 2 está para 4, então 3 está para x” 
O número x que completa a frase é: 
a) 5 

b) 6 

c) 7 
d) 9 

 
QUESTÃO 11 

O número da lei que regulamenta a profissão do 

fonoaudiólogo, bem como a data de sua publicação, são 
respectivamente: 

a) nº 6956; 9/12/81 
b) nº 6596; 8/12/81 

c) nº 6965; 9/12/81       

d) nº 6659; 8/12/81 
 

QUESTÃO 12 
A Equidade, como doutrina do Sistema Único de 

Saúde,destaca-se por 
a) Garantir que todos os cidadãos tenham acesso universal 

aos serviços de saúde públicos e privados 

conveniados,em todos os níveis  do sistema de saúde; 
b) O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a 

toda população em condições de igualdade, não 
importando o gênero, a situação econômica, social, 

cultural ou religiosa, ou seja deve garantir o acesso ao 

atendimento em todos os níveis de complexidade, a 
partir da necessidade de cada indivíduo ou familiares; 

c) Ver o ser humano de forma integral, não apenas os 
casos de doença já instalada, mas a integralidade na 

promoção e proteção à saúde do indivíduo; 
d) É garantir a participação da comunidade no 

planejamento municipal de saúde, assim como nas 

ações desencadeadas a partir do planejamento.   
 

 

QUESTÃO 13 

A VIII Conferência Nacional de Saúde (17 a 21 de março 

de 1986), grande marco para o SUS, passa a  definir 
Saúde como: 

a) Completo bem estar físico, social e mental e não 
simplesmente a ausência de doença; 

b) O perfeito bem-estar físico, social, mental e espiritual; 

c) A resultante da construção de postos de saúde, 
ambulatórios e hospitais gerais e especializados; 

d) A resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e 
acesso a serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 14 
O Nível de Atenção Secundária está definido como:  

Assinale a alternativa correta: 
a) Período patogênico e pós-patogênico; 

b) Diagnóstico precoce e tratamento imediato; 

c) Assistência médica e hospitalar; 
d) Promoção da saúde e reabilitação. 

 
QUESTÃO 15 

O SUS ( Sistema Único de Saúde) obedecerá  diretrizes 
consideradas pilares de sustentação do Sistema. A esse 

respeito é incorreto afirmar: 

a)  Universalidade do acesso e a integralidade da atenção 
ao indivíduo é uma das diretrizes do SUS; 

b)  A participação da comunidade na formulação das 
políticas de saúde, controle, fiscalização e 

acompanhamento das ações e dos serviços, é um dos 

princípios organizativos de grande relevância no SUS; 
c)  Equidade, como forma de suprir as deficiências do 

tratamento igualitário de casos e situações, assim como 
a resolutividade dos serviços e ações de saúde em 

todos os níveis de assistência é diretriz do SUS. 

d)  A assistência  dentro do SUS deve ser focada no 
indivíduo e no trabalho assistencial  exclusivamente. 

 
QUESTÃO 16 

O Pacto pela Vida, faz parte da consolidação do SUS e 
deve compreender: 

a) Controle das doenças emergentes e endemias; 

b) Controle do câncer de colo uterino e mamário 
c) Prioridade para a atenção básica e controle da 

mortalidade infantil 
d)  Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 17 
Um dos instrumentos básicos para a organização local de 

serviços de atenção primária é o conhecimento e o 
diagnóstico do território. Sendo o território a área de 

abrangência de uma Unidade de Saúde.Assinale (V) nas 
alternativas que julgar verdadeiras e (F) nas que julgar 

falsa e logo abaixo escolha a correta:   

( )É entendido como um espaço em permanente 
construção  e reconstrução, produto de uma dinâmica 

social; 
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( ) Possui dimensões políticas, econômicas, culturais e 

epidemiológicas; 

( ) Não faz referência a área de moradia do indivíduo, pois 
normalmente os serviços básicos de saúde se 

encontram distantes, centralizados e disponíveis em 
regiões centrais dos Municípios; 

( ) Configura-se nesse espaço social uma determinada 

realidade de saúde da população que nele vive, 
realidade esta também em permanente movimento, Por 

isso denominada de processo saúde-doença; 
( ) É definido com base na política partidária local, onde 

líderes da comunidade é que definem a estruturação 
dos serviços no território. 

a) V, V, V, V, V; 

b) F, V, F, V, F; 
c) V, V, F, F, F; 

d) V, V, F, V, F    
 

QUESTÃO 18 

O Conselho Municipal de Saúde, devidamente constituído 
na Lei 8142/90 tem como responsabilidades: 

a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos 
membros que integram o Conselho, pois eles 

representam a comunidade e são os escolhidos para 
decidir tudo pela comunidade, não necessitando da 

participação da mesma; 

b) A participação apenas dos gestores municipais no 
processo de acompanhamento da gestão em saúde;  

c)  Ser paritário na sua composição 
d) A obrigatoriedade do Secretário Municipal de Saúde 

presidir o mesmo 

 
QUESTÃO 19 

Observe as informações abaixo, que indicam pressupostos 
básicos de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS: 

I) Participação da comunidade na definição de necessidade 

no encaminhamento de soluções e na avaliação dos 
serviços prestados. 

II) Descentralização do processo de planejamento e 
administração. 

III) Regionalização e hierarquização dos serviços públicos 
e privados. 

IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde. 

Assinale a alternativa correta 
a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são 

verdadeiras. 
b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são 

falsas. 

c)  As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira. 
d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa. 

 
QUESTÃO 20 

A Lei Orgânica da Saúde, de nº 8.080/90, sofreu vários 
vetos em seus artigos, atingindo aqueles que tratavam do 

detalhamento do artigo 198, inciso III da Constituição 

Federal, sobre: 
a) A participação da comunidade no controle social; 

b) A regulamentação do repasse direto dos recursos do 

governo federal para o governo municipal; 

c) O financiamento do SUS, cuja responsabilidade era 
única e restrita do poder executivo; 

d) As alternativas a e b estão corretas.  
 

QUESTÃO 21 

É dever do fonoaudiólogo de acordo com o código de 
ética: 

a)  empenhar-se para melhorar as condições de 
atendimento a população e assumir sua parcela de 

responsabilidade em relação à saúde e a educação 
b)  pelo exercício profissional atender somente os casos 

que desejar 

c)  escolher um procedimento mais adequado ao cliente 
d)  ter liberdade para realizar estudos e pesquisas 

 
QUESTÃO 22 

Não é considerado infração ética para o profissional 

fonoaudiólogo: 
a) elaborar, fornecer relatório, resultado de exame, 

parecer e laudo fonoaudiológico, quando solicitado           
b) assinar qualquer procedimento fonoaudiológico 

realizado por terceiros 
c) utilizar títulos acadêmicos ou de especialidade que não 

possua 

d) abandonar o cliente, salvo por motivo justificável 
 

QUESTÃO 23 
A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu: 

a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; 
b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT 

c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita 
transferido regularmente aos municípios; 

d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.  

 
QUESTÃO 24 

São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela 
Saúde”, todas abaixo exceto: 

a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de 
Gestão; 

b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 

Gestão; 
c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto 

de Integração; 
d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto 

pela Integralidade. 

 
QUESTÃO 25 

Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que 
_________________________________ realizar-se-a, de 

quatro em quatro anos, com a representação dos vários 
segmentos de saúde e propondo diretrizes para a 

formulação de políticas de saúde. 

Assinale abaixo a resposta que completa o traçado: 
a) o Conselho Municipal de Saúde; 

b) a Conferência Nacional de Saúde; 
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c) a Participação da Empresa Privada; 

d) o Conselho do Adulto e do Idoso.  

 
QUESTÃO 26 

São doenças que podem resultar em perda auditiva: 
a) toxoplasmose, rubéola, herpes, citomegalovírus 

b) citomegalovírus, rubéola, herpes, cardiopatias 

c) herpes, citomegalovírus, dengue, toxoplasmose 
d) toxoplasmose, sífilis, febre amarela, rubéola 

 
QUESTÃO 27 

São fonemas fricativos surdos e seus correspondentes 
sonoros, respectivamente: 

a) f, s, x  e  v, z, p  

b) f, s, k  e  v, z, j 
c) f, s, x  e v, z, j 

d) f, s, t  e  v, z, l 
 

QUESTÃO 28 

Quanto à maturação das respostas auditivas em bebês de 
0-24 meses, podemos esperar para a faixa dos 7 aos 9 

meses: 
a) desperta do sono e localiza fonte sonora para o lado 

b) localiza a fonte sonora para o lado e indiretamente para 
baixo 

c) localiza a fonte sonora indiretamente para baixo e para 

cima 
d) respostas reflexas e desperta do sono 

 
QUESTÃO 29 

Podemos dizer que são patologias vocais: 

a) disfonia orgânica e afasia 
b) disfagia e ataxia 

c) disfonia funcional e demência 
d) paralisia laríngea e disfonia funcional 

 

QUESTÃO 30 
As principais características eletroacústicas dos aparelhos 

de amplificação sonora individual (AASI) são: 
a) ganho acústico, saída máxima e resposta de frequência 

b) ganho acústico, potência e tonalidade 
c) tonalidade, resposta de frequência e ganho acústico 

d) saída máxima, tonalidade e corte de picos 

 
QUESTÃO 31 

Quando um paciente apresenta um audiograma tipo rampa 
ao ser testado um AASI (aparelho de amplificação sonora 

individual)  ou prótese auditiva, é solicitado molde com 

ventilação. Nesse caso a ventilação permite: 
a) redução da amplificação de alta frequência 

b) aumento da amplificação de alta frequência 
c) redução da amplificação de baixa frequência 

d) aumento da amplificação de baixa frequência 
 

QUESTÃO 32 

Considera-se sucção nutritiva e não nutritiva, 
respectivamente: 

a) chupeta e dedo 

b) dedo e ingestão de alimentos 

c) ingestão de alimentos e chupeta 

d) dedo e chupeta 
 

QUESTÃO 33 
Definem o decréscimo fisiológico da audição e da voz, 

observados nos indivíduos idosos, respectivamente: 

a) presbivoz e disacusia 
b) presbiacusia e disfonia 

c) presbifonia e presbiacusia 
d) presbiacusia e presbifonia  

 
QUESTÃO 34 

A deglutição envolve: 

a) cavidade oral, faringe, laringe e esôfago      
b) laringe, pescoço, boca e esôfago 

c) cavidade oral, pescoço, cabeça e coração 
d) esôfago, faringe, laringe e pulmão 

 

 
QUESTÃO 35 

O fonoaudiólogo atua diretamente na reabilitação na(s) 
seguinte(s) fase(s) da deglutição: 

a) oral   
b) oral, faríngea e esofágica 

c) oral e faringogástrica 

d) oral e esofágica  
 

QUESTÃO 36 
Devem ser incluídos na avaliação do paciente disfágico: 

a) órgãos fono-articulatórios, audição, mastigação 

b) reflexos (tosse, vômito, mordida), deglutição, 
mastigação      

c) deglutição, reflexos e quadro fonêmico 
d) mastigação, audição e reflexos 

 

QUESTÃO 37 
A terapia fonoaudiológica para eliminar a respiração oral 

visa principalmente: 
a) trabalhar com rinite e sinusite 

b) ajudar no desenvolvimento da maxila 
c) fazer o paciente limpar o nariz 

d) levar o paciente a respirar pelo nariz na ausência de 

alterações mecânicas ou funcionais         
 

QUESTÃO 38 
Os fatores que influenciam favoravelmente a reabilitação 

da deglutição são: 

a) digestão adequada e oclusão normal 
b) ATM normal e fala sem alterações 

c) respiração nasal e lábios evertidos 
d) oclusão normal e amígdalas normais     

 
QUESTÃO 39 

São alguns instrumentos utilizados para avaliação auditiva: 

a) luva, dedeira, espátula, agogô 
b) agogô, sino, chocalho, guizo 

c) máscara, apito, black-black, espelho 
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d) agogô, sino, soro, guizo 

 

QUESTÃO 40 
São considerados hábitos vocais inadequados: 

a) falar alto, gritar, pigarrear, falar muito     
b) sussurro, falar baixo, cantar forte, gritar 

c) pigarrear, gritar, falar pouco, falar baixo 

d) falar forte, gritar, falar baixo, falar pouco 
 

QUESTÃO 41 
Os músculos elevadores da mandíbula são: 

a) masseteres, pterigóideos e elevadores 
b) masseteres, temporais, pterigóideos mediais e laterais      

c) masseter e temporal 

d) orbicular, masseter e temporal 
 

QUESTÃO 42 
Na avaliação do comportamento vocal, interessa saber 

sobre: 

a) patologia vocal, audiometria, tempo máximo de 
fonação 

b) audição, relação s/z, tempo máximo de fonação 
c) articulação, tempo máximo de fonação, disfagia 

d) articulação, tempo máximo de fonação, coordenação 
pneumo-fônica  

 

QUESTÃO 43 
É importante atentar no caso de pacientes fissurados: 

a) transforame incisivo, alterações vocais, alteração de 
leitura/escrita 

b) mecanismos compensatórios de fala, pré-forame 

incisivo, alterações vocais 
c) coordenação pneumofonoarticulatória, mecanismos 

compensatórios, alterações vocais    
d) pós-forame, transforame, coordenação 

pneumofonoarticulatória 

 
 

QUESTÃO 44 
Sobre a voz no envelhecimento, podemos afirmar: 

a) com o avançar da idade, a voz feminina tende a reduzir 
e chegar a tons baixos, semelhantes ao timbre 

masculino       

b) mudanças na voz não ocorrem apenas no período da 
menopausa 

c) mudanças psicossomáticas são explicadas pelo 
aumento da produção de estrógeno, quando há 

preponderância da atividade adrenocortical 

d) todas as alternativas acima estão incorretas 
 

QUESTÃO 45 
A filosofia de reabilitação vocal, cuja indicação é a melhor 

orientação nos casos complexos de disfonia orgânico-
funcional multifatorial como, por exemplo, nos nódulos 

vocais e granulomas de laringe: 

a) terapia vocal sintomatológica 
b) terapia vocal fisiológica 

c) terapia vocal etiológica 

d) terapia vocal eclética     

 

QUESTÃO 46 
A opção de tratamento para tumores transglóticos que 

consistem na ressecção de toda laringe, exceto da 
cartilagem cricóide e, no máximo, de uma aritenóide, é 

denominada: 

a) laringectomia frontolateral ampliada 
b) laringectomia frontolateral 

c) laringectomia supracricóidea (cricohioidopexia)    
d)  faringolaringectomia 

 
QUESTÃO 47 

São atribuições do fonoaudiólogo, exceto: 

a) medicar paciente, dar aulas, realizar atendimento 
médico hospitalar,  

b) realizar atendimento clínico, orientar pais, realizar 
triagem auditiva 

c) orientar pais, sugerir atividades para estimulação de 

linguagem, realizar atendimento clínico 
d) orientar pais, palestras para médicos e terapeutas, 

triagem das crianças 
 

QUESTÃO 48 
Alterações da fluência da fala são descritas em doenças de 

origem neurológica, com manifestações na respiração, 

fonação, ressonância, articulação e prosódia, como no 
quadro de: 

a) disartria 
b) respiração oral 

c) distúrbio do sono 

d) dislexia 
 

QUESTÃO 49 
A fala, quando alterada por problemas que afetam as 

estruturas envolvidas na articulação, deve ser trabalhada 

em relação: 
a) à aquisição de linguagem 

b) aos aspectos musculares     
c) às trocas surdas-sonoras 

d) aos fonemas linguo-dentais 
 

QUESTÃO 50 

A noção de “fatores de risco” para a linguagem pressupõe 
a interação de elementos intrínsecos e extrínsecos ao 

indivíduo, tais como: 
a) aspectos sócio-econômicos do meio, dinâmica relacional 

da família e condições audiológicas do indivíduo 

b) habilidades motoras, inteligência e memória do 
indivíduo e as oportunidades de escolarização 

c) condições de escolarização e capacidade de 
acolhimento da mãe e condições de inteligência do 

indivíduo 
d) condições sociais e culturais de inserção do indivíduo e 

suas condições biológicas, emocionais e cognitivas        

 


 
 



