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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta- se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião) 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 
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classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 
há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.   
 
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro.  
 
Sobre isto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12. 
b) R$ 21441,75. 
c) R$ 31423,21. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações. 
b) 4230 combinações. 
c) 16777216 combinações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435. 
b) 495. 
c) 493. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20. 
b) 19. 
c) 0. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) A musculatura da laringe é dividida em dois 
grupos: músculos intrínsecos e extrínsecos.  O 
músculo intrínseco da laringe que é denominado 
músculo da vida por ser abdutor das pregas 
vocais e permitir assim a respiração é o: 
 
a) Músculo cricotireóideo. 
b) Músculo aritenóideo.  
c) Músculo cricoaritenóideo posterior. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre a inervação dos músculos que compõe 
a laringe assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e em 
seguida encontre a alternativa correspondente: 
 
( ) O nervo laríngeo recorrente inerva todos os 
músculos laríngeos intrínsecos, exceto o 
cricotireóideo que recebe inervação do nervo 
laríngeo superior. 
( ) O músculo cricotireóideo é o único músculo 
intrínseco da laringe que recebe inervação do 
nervo laríngeo recorrente. 
( ) Os músculos extrínsecos da laringe são 
divididos em supra-hiódeos e infra-hióideos. A o 
nervo responsável pelos principais músculos infra-
hiódeos é o XII par craniano, o nervo hipoglosso. 
(  ) Todos os músculos extrínsecos da laringe são 
inervados pelo nervo hipoglosso. 
 
a) F, V, F, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
23) As funções mais importantes da laringe são: 
função respiratória, função deglutitória e função 
fonatória. Sobre a movimentação da laringe ou de 
seus músculos na execução dessas funções 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Na respiração a laringe é tracionada 
ligeiramente para baixo durante a inspiração e 
ligeiramente para cima durante expiração. 
b) Na fonação a laringe deve estar sempre 
elevada garantindo assim a coordenação 
pneumofonoarticulatória. 
c) Na deglutição a sequência de eventos 
relacionados à laringe ocorre da seguinte maneira: 
a laringe é elevada, anteriorizada e fechada de 
baixo para cima. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Em relação à avaliação vocal assinale a 
alternativa CORRETA: 
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a) O teste de vogais sustentadas indica a 
habilidade do paciente em controlar as forças 
aerodinâmicas da corrente pulmonar e as forças 
mioelásticas da laringe. 
b) Utilização de tempos máximos de fonação de 
vogais, assim como a relação s/z, ou seja, a 
divisão dos valores obtidos na emissão sustentada 
dos sons /s/ e /z/, não são testes de eficiência 
glótica. 
c) A avaliação perceptivo-auditiva da voz é a mais 
utilizada por ser muito objetiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Relacione, a impressão auditiva 
frequentemente encontrada na avaliação da voz 
com a provável alteração e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
I – Rouquidão  (II) Sulco vocal 
II - Aspereza              (I) Nódulo vocal 
III – Soprosidade           (III) Fendas glóticas 
  
a) II, I, III. 
b) III, II, I. 
c) I, III, II. 
d) III, I, II. 
 
26) As alterações estruturais mínimas da 
cobertura da prega vocal diferenciadas (AEMCD) 
são alterações histológicas típicas, de 
características próprias e bem definidas. Podemos 
incluir nas AEMCD as seguintes patologias de 
prega vocal: 
 
a) Nódulo vocal, fenda em ampulheta, ponte de 
mucosa, microdiafragma laríngeo e 
vasculodisgenesia. 
b) Sulco vocal, cisto epidermóide, ponte de 
mucosa, microdiafragma laríngeo e 
vasculodisgenesia. 
c) Edema de Reinke, cisto epidermóide, ponte de 
mucosa, microdiafragma laríngeo e 
vasculodisgenesia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) A fissura submucosa é caracterizada 
principalmente por apresentar: 
 
a) Voz nasal e úvula bífida. 
b) Voz hiponasal e úvula bífida. 
c) Voz laríngea e fissura labial unilateral. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) O ato de deglutir é dividido em três fases:  
 
a) Nasal, oral e traqueal. 
b) Oral, faríngea e esofágica. 
c) Oral, laríngea e esofágica. 
d) Oral, laríngea e traqueal. 

 
29) Nos casos de disfagias algumas consistências 
são facilitadoras para determinados tipos de 
dificuldades. Sobre esse assunto considere a 
alternativa CORRETA: 
  
a) A consistência líquida é frequentemente 
indicada em casos de alteração de manipulação 
de o bolo alimentar e dificuldade no transito oral 
ou faríngeo, porém sem alteração no fechamento 
laríngeo. 
b) A consistência líquida não é indicada em casos 
de alteração de manipulação de o bolo alimentar, 
dificuldade no transito oral ou faríngeo e sem 
alteração no fechamento laríngeo. 
c) A consistência sólida é indicada nos diversos 
casos de disfagia, principalmente nos casos com 
alteração de mastigação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Os músculos denominados músculos da 
mastigação e que movimentam a mandíbula nos 
sentidos crânio-caudal e lateral são: 
 
a) Bucinador, digástrico e milo-hióideo 
b) Temporal, masseter, pterigoideo lateral e 
medial. 
c) Estilofaríngeo, masseter, pterigoideo lateral e 
medial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Uma mulher de 40 anos com queixa de 
dificuldade de ouvir e de zumbido procurou um 
otorrinolaringologista que solicitou avaliação 
audiológica. A avaliação constatou perda auditiva 
condutiva bilateral, com timpanogramas tipo Ar e 
ausência de reflexos acústicos. De acordo com o 
caso clínico, podemos dizer que a provável 
patologia neste caso é: 
 
a) Doença de Menière. 
b) Otite média aguda. 
c) Otosclerose. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A deglutição atípica se caracteriza: 
 
a) Pelo padrão inadequado da língua, como a 
interposição anterior, sem que haja alteração da 
morfologia da cavidade oral; 
b) Pelo padrão inadequado da língua, como a 
interposição anterior, com alteração da morfologia 
da cavidade oral; 
c) Pelo padrão adequado da língua e sem que 
haja alteração da morfologia da cavidade oral; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Assinale qual nervo craniano que é 
responsável pela sensibilidade gustativa do 1/3 
posterior da língua.  
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a) Olfatório. 
b) Glossofaríngeo. 
c) Vago. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Marina sofreu um AVC (Acidente vascular 
Cerebral) e depois disso apresentou compreensão 
gravemente comprometida e expressão marcada 
por um discurso fluente e abundante. De acordo 
com essas características pode-se dizer, segundo 
a literatura, que ela apresenta: 
 
a) Dislexia. 
b) Afasia de Broca. 
c) Afasia de Wernicke. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Tomando como ponto de referência o forame 
incisivo, as fissuras podem ser classificadas em: 
 
a) Fissura pré-forame incisivo, fissura pós-forame 
incisivo e transforame incisivo, podendo ocorrer 
manifestações associadas. 
b) Fissura pré-forame incisivo, fissura pós-forame 
incisivo e transforame incisivo, não podendo 
ocorrer manifestações associadas. 
c) Fissura pré-forame incisivo e fissura pós-
incisivo apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Sobre as emissões otoacústicas (EOA) 
assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a 
alternativa correspondente a sequência 
CORRETA: 
 
(  ) As EOA podem registrar mudanças discretas 
na função coclear antes mesmo dos sintomas 
serem revelados no audiograma. 
(   ) As EOA não substitui um audiograma, pois 
tem objetivos diferentes. 
(  )  As EOA reflete a integridade das células 
ciliadas internas. 
(  ) As EOA reflete a integridade das células 
ciliadas externas. 
    
a) F, V, F, V. 
b) V, V, F, V. 
c) V, F, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Assinale a alternativa que apresenta uma 
sentença INCORRETA sobre as alterações 
encontradas em uma avaliação fonoaudiológica. 
 
a) A alteração de fala de caráter fonológica afeta a 
representação mental dos sons da fala, ou seja, o 
modo como à informação sonora é armazenada e 
representada no léxico mental.  
b) A alteração de fala de caráter fonética afeta a 
representação mental dos sons da fala, ou seja, o 

modo como à informação sonora é armazenada e 
representada no léxico mental.  
c) A alteração de fala de caráter fonético se reflete 
em uma inabilidade para articular os sons da fala 
em indivíduos com uma dificuldade de 
comunicação envolvendo um componente motor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) A respeito da audiometria tonal limiar 
considere as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a (s) afirmativa (s) 
CORRETA (S): 
 
I- Para a realização da audiometria tonal limiar o 
paciente não precisa estar dentro de uma cabine 
acústica, pois o ruído não interfere nos resultados.  
II- Através somente dos limiares de via aérea 
(VA), não será possível classificar a deficiência 
auditiva quanto ao tipo de perda. 
III- Não será possível determinar o local da lesão 
no sistema auditivo ao identificar um rebaixamento 
na VA, sem realização de outros exames, uma vez 
que esta perda pode ser resultado de uma 
alteração na orelha externa, média ou interna, 
alteração nas vias nervosas que conduzem o sinal 
ao cérebro ou a combinação de todos eles. 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e II. 
d) Nenhuma das alternativas. 
         
39) Considerando a anatomia e fisiologia da 
audição humana, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) O nervo vago, X par craniano, é o responsável 
por transmitir as informações auditivas da cóclea 
até o cérebro. 
b) Os ossículos martelo, bigorna e estribo ficam 
localizados na orelha interna. 
c) A principal função da orelha externa é conduzir 
o som para a orelha média. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) São características da doença de Parkinson, 
EXCETO:  
 
a) Voz monótona;  
b) Voz de alta intensidade;  
c) Articulação travada;  
d) Nenhuma das alternativas. 
 


