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tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3.
Ciao
(...) Nasceu (...), na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus
e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.
Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciaoadeus sem melancolia, mas oportuno.
(...) Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor,
fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna
cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.
Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó--e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição
correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter,
responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada
em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa.
(...) O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não
ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de
espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não
compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território
livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles.
Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é
limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.
(...) Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. (...) Em certo
período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser
homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias
como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer
estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista
eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. (...) A duas grandes casas do jornalismo brasileiro
ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã (...) e o Jornal do Brasil (...). Quinze anos
de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho
jornalista.
E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica (...)
Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Ciao.
Jornal do Brasil, São Paulo, 29 set. 1984.
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01)

A partir da leitura do texto, para Drummond,
a crônica deve ser:

(A)

Um texto literário que leve o leitor a aceitar o
ponto de vista do autor.
(B) Um texto literário que tenha como principal
objetivo o entretenimento do leitor.
(C) Um texto científico ou literário com uma
linguagem objetiva, direta e simples.
(D) Uma composição literária com comentários
precisos, livres da imaginação.
02)

“O que lhe pedimos é uma espécie de loucura
mansa, que desenvolva determinado ponto de
vista não ortodoxo (...)”
(que segue
qualquer doutrina)
(B) “Não se compreende, ou não compreendo,
cronista faccioso (...)” (parcial)
(C) “Claro que ele deve ser um cara confiável,
ainda na divagação.” (direção do assunto)
(D) “Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras (...) (teimoso)
“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo,
porém jamais deixou de ser homem de
jornal, leitor implacável de jornais (...)”

O termo destacado na frase acima estabelece uma
relação de ideia de:
(A) Oposição.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Condição.
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Analise as afirmativas e marque a incorreta:

(A)

As palavras “décadas” e “paletó” são,
respectivamente, proparoxítona e oxítona.
(B) A palavra “implacável” é acentuada por ser
paroxítona terminada em “l”.
(C) A palavra “jogo” não é acentuada por ser
paroxítona terminada em “o”.
(D) A palavra “distraísse” é acentuada no
ditongo.
05)

O termo destacado pode ser substituído pela
palavra entre parêntese, exceto em:

(A)

03)

04)

“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo
(...),

Assinale a alternativa que justifica corretamente a
vírgula nessa frase:
(A) Separar oração antecipada.
(B) Separar termos com mesma função sintática.
(C) Separar adjunto adverbial deslocado.
(D) Separar aposto.
06)

“O que lhe pedimos é uma espécie de
loucura mansa, que desenvolva determinado
ponto de vista não ortodoxo (...)”

É correto afirmar sobre a classificação das
palavras destacadas na ordem em que aparecem
na frase:
(A) Pronome oblíquo - conjunção.
(B) Pronome oblíquo – advérbio.
(C) Pronome indefinido - advérbio.
(D) Pronome relativo - conjunção.
07)

Leia as seguintes orações:

I. Logo que chegamos ao teatro, o espetáculo
começou.
II. Para que a paz seja mantida, é necessário um
diálogo franco.
III. Ele poderá ficar aqui, desde que se comporte
bem.
IV. O concurso será realizado como está
previsto no regulamento.
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A oração subordinada sublinhada em cada item
estabelece, com a oração principal, relação de:
(A) tempo / finalidade / condição / conformidade.
(B) condição / causa / tempo / comparação.
(C) tempo / condição / finalidade / causa.
(D) condição / finalidade / tempo / conformidade.
08)

10)

Os períodos abaixo apresentam diferença de
pontuação. Assinale a alternativa que
corresponde ao período de pontuação
CORRETA:

(A)

Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos, povo nórdico que
habitava o norte da França, instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país sofreu nova
invasão; os normandos povo nórdico, que
habitava o norte da França instalaram-se ali,
e submeterem-se os anglo-saxões, ao seu
domínio.
Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos povo nórdico que
habitava o norte da França instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões; ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país, sofreu nova
invasão os normandos, povo nórdico que
habitava, o norte da França instalaram-se,
ali e submeterem-se, os anglo-saxões ao seu
domínio.

Assinale a alternativa que NÃO está de
acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República:
(B)

(A)

O vocativo a ser empregado em
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder
é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo.
(B) Vossa Senhoria é empregado para as demais
autoridades e para particulares. O vocativo
adequado é: Senhor Fulano de Tal.
(C) A forma Vossa Magnificência é empregada,
por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade.
(D) Vossa Reverendíssima é empregado para
sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
09)

A frase que está de acordo com a norma
padrão escrita da língua, encontra-se na
opção:

(C)

(D)

(A)

Todos os jogadores de basquete enfrentaram
impecilhos durante as competições estaduais.
(B) Protestos no Brasil ganham repercursão
mundial.
(C) As sobrancelhas muito finas já não estão na
moda.
(D) O combate entre as forças do bem e
do mau é eterno.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 20
11)

A Lei 8.142/90 estabelece que os seguintes
órgãos terão representação no Conselho
Nacional de Saúde:

(A)

Ministério
da
Saúde
e
Comissão
Intergestores Regional
(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems).
(C) Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa.
(D) Comissão
Intergestores
Tripartite
e
Comissão Intergestores Bipartite.
12)

As comissões intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais não abrangerá a seguinte
atividade:

(A)

Ciência e tecnologia.
(B) Recursos humanos.
(C) Saúde indígena.
(D) Saneamento e meio ambiente.
13)

Na perspectiva de superar as dificuldades
apontadas, os gestores do SUS assumiram o
compromisso público da construção do Pacto
pela Saúde (2006), que será anualmente
revisado, com base nos princípios
constitucionais do SUS, ênfase nas
necessidades de saúde da população e que
implicará o exercício simultâneo de definição
de prioridades articuladas e integradas nos
três componentes:
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(A)

Pacto pela Humanização, Pacto pelo SUS e
Pacto de Atenção Básica.
(B) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Saúde no
SUS e Pacto pelas redes de atenção.
(C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.
(D) Pacto pela Vida, Pacto pela Humanização no
SUS e Pacto de Atenção à saúde.
14)

Para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, não caberá aos entes
federativos, a seguinte atribuição:

(A)

Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
(B) Ofertar regionalmente as ações e os serviços
de saúde.
(C) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.
(D) Garantir o sigilo no acesso às ações e aos
serviços de saúde.
15)

A Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) compreende:

(A)

a seleção e a padronização dos principais
medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS e
na iniciativa privada.
(B) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS.
(C) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos mais prevalentes no mundo
atualmente.
(D) a seleção e a padronização de todos os
medicamentos autorizados para atendimento
de doenças ou de agravos no Brasil.
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16)

A elaboração e atualização periódica do
plano de saúde é atribuição de competência:

19)

(A)

da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(B) dos Municípios.
(C) dos Estados.
(D) da União.
17)

O processo de planejamento e orçamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) será:

(A)

Ascendente, do nível local até o federal.
(B) Descendente, do nível federal até o local.
(C) Ascendente, do nível federal até o local.
(D) Descendente, do nível local até o federal.

Estes princípios do SUS são classificados como
doutrinários ou organizativos. São classificados
como princípios organizativos do SUS:
(A) Descentralização,
Hierarquização
e
Regionalização.
(B) Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.
(C) Integralidade, Universalidade e Equidade.
(D) Eficiência, Publicidade e Centralização.
20)

18)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
participação da iniciativa privada no Sistema
Único de Saúde (SUS):

I. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante lei,
observadas, a respeito, as normas de direito
público.
II. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
III. Aos proprietários, administradores e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é permitido exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS).
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três,
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As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços
privados
contratados
ou
conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas na Constituição
Federal e devem ainda obedecer os princípios
apontados na Lei 8080/90.

De acordo com a Lei 8.142/90, é correto
afirmar que:

(A)

O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
cinco anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada cinco
anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 30

21) O sistema auditivo humano é único e difere do

(A) Leitura de palavras é feita de forma imprecisa ou

das outras espécies porque desenvolve a
capacidade de receber, interpretar e reagir à
linguagem de forma complexa. Sobre o sistema
auditivo é correto afirmar, exceto:

lenta, demandando muito esforço.
(B) Dificuldade para compreender o sentido do que é
lido.
(C) Dificuldade na representação numérica e
soletração.
(D) Dificuldade com a expressão escrita, podendo ser
identificados múltiplos erros de gramática ou
pontuação nas frases.

(A) O sistema auditivo é formado pelo órgão

sensorial da audição, pelas vias auditivas do
sistema nervoso e estruturas cerebrais que
recebem, analisam e interpretam as informações
sonoras.
(B) A privação sensorial da audição pode provocar
alterações biológicas, psicológicas e sociais, além
de interferir na capacidade de compreensão de
informações sonoras.
(C) O sistema auditivo não está completamente
desenvolvido ao nascimento e sua maturação
ocorre lentamente após o início do
funcionamento da orelha média.
(D) O funcionamento adequado do sistema auditivo
periférico e central é fundamental para o
desenvolvimento da linguagem oral e escrita.
22) A abordagem oralista, utilizada para a educação

dos surdos, tem como pressuposto que as crianças
com perda auditiva devem desenvolver a língua
oral como forma comunicativa primeira. São
fundamentos dessa abordagem, exceto:
(A) Diagnostico precoce.
(B) Avaliação precisa do grau e tipo de perda

auditiva.
(C) Imediata reeducação ao som e à fala
(D) Convívio com outras crianças surdas.
23) Dislexia

é um transtorno específico de
aprendizagem que acomete em torno de 3% a 5%
dos escolares. É desejável que o fonoaudiólogo
faça parte da equipe multidisciplinar que dá o
diagnóstico de dislexia, por isso, é de suma
importância que esse profissional conheça as
características desse transtorno. Dentre as opções
abaixo assinale a alternativa que não diz respeito
aos sintomas da criança com dislexia.
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24) O Distúrbio Específico da Linguagem-DEL é

caracterizado por importantes prejuízos, que se
configuram como atrasos e alterações
persistentes na aquisição da linguagem. Sobre o
DEL é correto afirmar que:
(A) As crianças com DEL apresentam maturação de

linguagem atrasada em pelo menos 2 anos.
(B) No DEL o desempenho de linguagem das

crianças não é compatível com a sua capacidade
intelectual não-verbal.
(C) Crianças com DEL têm deficiências sensoriais e
cognitivas, entretanto nunca apresentam
deficiências neurológicas.
(D) O DEL caracteriza-se por limitações significantes
da função linguística que podem ser atribuídas a
perda auditiva, déficit cognitivo ou alterações da
estrutura e função fonadora.
25) A gagueira infantil diferencia-se da gagueira dos

adolescentes e dos adultos por sua alta
possibilidade de remissão espontânea em
decorrência do amadurecimento das funções
neurais (estabilidade nos padrões motores,
temporais e linguísticos) da fala e linguagem. São
questões importantes na avaliação da gagueira
infantil, exceto:
(A) Verificar se a criança altera a velocidade e o tom

da fala.
(B) Verificar se o desenvolvimento da comunicação
oral é normal para a idade.
(C) Verificar se a criança apresenta fatores familiares
para a recuperação espontânea.
(D) Verificar se o desenvolvimento global da criança
é normal para a idade.
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26) O termo disfunção temporomandibular (DTM) é

(B) Nível de consciência: Não devem ser indicados

utilizado para reunir um grupo de doenças que
acometem os músculos mastigatórios, ATM e
estruturas adjacentes. Fazem parte da intervenção
fonoaudiológica em DTM, exceto:

para
essa
intervenção
pacientes
com
rebaixamento do nível de consciência, estado de
coma, torpor ou somente na presença de reação
ante o estímulo doloroso.
(C) Tempo de extubação: após 24h de extubação, os
pacientes liberados pela equipe médica e que
apresentem nível de consciência favorável devem
ser abordados para investigação quanto aos
critérios de risco para distúrbio da deglutição.
(D) Saturação de oxigênio: a porcentagem de
oxigênio arterial na corrente sanguínea do
paciente, realizada por meio da mensuração da
oximetria de pulso, deve ser maior que 91%.

(A) Terapia das funções estomtognáticas
(B) Realização de exercícios isocinéticos
(C) Relaxamento da musculatura cervical
(D) Aprimoramento dos movimentos da mandíbula
27) Considerando a atuação fonoaudiológica em

neonatologia, considere as afirmações a seguir a
respeito da habilidade oromotora e alimentação
do bebê:
I. Durante o período pré-natal a deglutição e a
sucção já ocorrem.
II. O leite de vaca não deve ser oferecido até o 6º
mês, pois pode acarretar deficiência de ferro,
anemia e sangramento do trato gastrintestinal.
III. Bebês prematuros têm as mesmas necessidades
nutricionais que bebês de termo saudáveis.
Assinale a alternativa correta:
(A) As afirmativas I e II estão corretas e a alternativa
III está errada.
(B) Somente a afirmativa II está correta.
(C) Somete a afirmativa I está correta.
(D) As afirmativas II e III estão corretas.
28) São

critérios de enquadramento para a
intervenção
(avaliação
e
reabilitação)
fonoaudiológica em disgafia orofaríngea
neurogênica em adultos na Unidade de Terapia
Intensiva – UTI, exceto:

(A) Estabilidade hemodinâmica: a abordagem ao

paciente na UTI deve acontecer após liberação
médica, no momento em que estejam favoráveis
condições
clínicas
como
frequência
cardiorrespiratória, pressão arterial e oxigenação,
entre outras.

29) A disfonia pode ser definida como uma alteração

ou enfraquecimento da voz. Sobre as disfonias é
correto afirmar que:
(A) Disfonias funcionais são alterações vocais,

causadas principalmente pelo uso incorreto da
voz, por fatores emocionais ou por fatores
orgânicos.
(B) Disfonias psicogênicas têm início brusco e típico
e são mais comuns em indivíduos do sexo
masculino.
(C) Inadaptações vocais, de natureza anatômica ou
funcional, favorecem o desenvolvimento de uma
alteração comportamental vocal, o que constitui a
categoria das disfonias funcionais secundárias.
(D) As disfonias por alterações psicogênicas podem
ser subdivididas em dois grupos: por formas
clínicas definidas ou relativas à muda vocal.
30) “Caracteriza-se por processo inflamatório da

prega vocal, geralmente unilateral, onde a massa
da lesão é maior que a sua base. Pode ter um
aspecto angiomatoso, fibroso ou edematoso”.
Essa descrição diz respeito a qual lesão de prega
vocal?
(A) Cisto
(B) Nódulo
(C) Edema de Reinke
(D) Pólipo.
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