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Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06.

O Brasão e a Bandeira de Rio
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

Negrinho

foram

instituídos

pela

(Fonte:

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. De acordo com a Aquisição Normal da Linguagem na criança é correto afirmar:
a) A criança inicia a vida como uma criatura verdadeiramente oral;
b) Cronologicamente, as primeiras palavras que a criança articula são os substantivos, verbos,
advérbios, adjetivos e pronomes respectivamente;
c) Pode-se considerar o nono mês em diante como o começo da linguagem expressiva
propriamente dita.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) As alternativas “A” e “C” estão corretas.

12. A Deglutição é uma função neurovegetativa que pode ser entendida como um processo
onde o alimento é transportado da boca até o estômago e que exige um controle
neuromotor fino com a participação do córtex cerebral, do tronco cerebral e dos nervos
encefálicos denominados:
a) Trigêmeo(V), Facial(VII), Glossofaríngeo(IX),Vago(X), Acessório espinhal(XI) e Hipoglosso(XII).
b) Trigêmeo(V), Abducente(VI), Facial(VII), Glossofaríngeo(IX), Vago(X) e Hipoglosso(XII).
c) Trigêmeo(V), Abducente(VI), Facial(VII), Vestibular(VII), Glossofaríngeo(IX) e Acessório
Espinhal(XI).
d) Trigêmeo(V), Facial(VII), Glossofaríngeo(IX), Acessório Espinhal(XI) e Hipoglosso (XII).
e) Nenhuma das alternativas está correta.

13. De acordo com o Quadro de Correspondência Fonêmica e Idade de Aquisição (HONORA;
FRIZANCO, 2009), marque V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa.
( ) 18 meses – b, m
( ) 2 anos – k, g, nh
( ) 3 anos – f, v, s, z
( ) 3 anos e 6 meses – x(ch), j(ge, gi)
A sequência correta é:
a) V-F-V-V
b) V-V-V-V
c) V-V-F-F
d) V-V-F-V
e) V-F-V-F

14. Segundo Irene Queiroz Marchesan, (1997), quando referE, Problemas Respiratórios na
fonoaudiologia podemos considerar marcando V para a alternativa verdadeira e F para a
alternativa falsa.
( ) As causas mais frequentes da respiração bucal de suplência são obstruções nasais e/ou
obstruções faríngeas;
( ) As queixas mais comuns trazidas pelos pacientes respiradores bucais são: halitose, acordar
muito durante a noite engasgado, sono durante o dia, problemas posturais, etc;
( ) Quando a amígdala palatina hipertrofia “mais para cima”, a queixa é em geral de alterações
vocais;
( ) Quase sempre, quando há hipertrofia das amígdalas a língua toma uma postura ântero-inferior
na tentativa de aumentar o espaço posterior e facilitar a respiração, evitando o contato com a
orofaringe durante a deglutição;
A sequência correta é:
a) V-V-V-V
b) V-V-F-F
c) V-V-F-V
d) V-F-F-V
e) V-F-V-F

15. Os audiologistas, denominam banana da fala como sendo:
( ) região em que todos os fonemas das línguas do mundo caem em um audiograma;
( ) quando os sons da fala ou fonemas de todas as línguas humanas conhecidas são transpostos
em um audiograma, eles se agrupam em uma região em forma de banana;
( ) pessoas com acuidade auditiva normal também podem ouvir sons fora da banana da fala;
( ) a perda auditiva que ocorre dentro da banana da fala não interfere no desenvolvimento das
habilidades de linguagem e da fala.
A sequência correta é:
a) V-V-V-V
b) V-V-F-F
c) V-V-F-V
d) V-V-V-F
e) V-F-V-F

16. Em relação ao exame de Processamento Auditivo Central, é correto afirmar que:
( ) inicia-se o exame com a realização de Audiometria Tonal, Audiometria Vocal e
Impedanciometria, para conhecimento das condições da audição periférica;
( ) em média são utilizados uma bateria de 6 testes que avaliam as diferentes habilidades
auditivas;
( ) o exame avalia o que acontece com a informação sonora depois que ela chega ao cérebro;
( )o exame não é indicado para crianças com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH).
A sequência correta é:
a) V-V-V-V
b) V-V-F-F
c) V-V-V-F
d) V-V-F-V
e) V-F-V-F

17. Nos pacientes com Parkinsonismo, observamos a qualidade vocal bastante alterada.
Podemos classificar como sendo uma Disfonia Hipocinética, apresentando uma VOZ do
tipo:
a) Soprosa;
b) Comprimida;
c) Pastosa;
d) Gutural;
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

18. Achados Audiológicos de:
- Queda abrupta para as duas vias nos agudos;
- Perda acentuada de discriminação auditiva;
- Perda progressiva da audição, geralmente bilateral;
- O recrutamento pode estar presente.
- Podemos considerar como sendo a seguinte patologia auditiva:
a)
b)
c)
d)
e)

Neuroma do Acústico;
Doença de Ménière;
Presbiacusia;
Síndrome da Articulação Temporo Mandibular;
Nenhuma das alternativas anteriores

19. A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), popularmente conhecida como teste da
orelhina, foi decretada pela Lei Nº 12.303, dispondo sobre a obrigatoriedade da realização
da avaliação auditiva em crianças em todos os hospitais e maternidades, sendo eles
públicos ou particulares.
Podemos afirmar que:
( ) é realizada em crianças com e sem Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA);
( ) o teste universal utilizado como base para essa avaliação é o exame de Emissões
Otoacústicas Evocadas;
( ) é indicado que a avaliação seja feita ainda no hospital ou maternidade;
( ) podem ocorrer falhas e serem encaminhados para reteste.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

V–V–V–F
F–V–V–F
V–V- V–V
F–F–V-V
Nenhuma das alternativas anteriores

20. Durante a amamentação, podemos considerar como sendo o seguinte trajeto para o
Reflexo de Ejeção do Leite. Assinale a alternativa correta:
a) estímulo da mamada -> Via nervosa aferente -> hipotálamo ->hipófise posterior -> oxitocina no
sangue -> ejeção de leite.
b) estímulo da mamada -> Via nervosa aferente -> hipotálamo ->hipófise anterior -> prolactina no
sangue -> ejeção de leite.
c) estímulo da mamada -> Via nervosa aferente ->hipófie posterior -> hipotálamo -> ejeção de
leite.
d) estímulo da mamada -> Via nervosa aferente -> hipotálamo ->hipófise anterior -> oxitocina no
sangue -> ejeção de leite.
e) estímulo da mamada -> Via nervosa aferente -> hipotálamo ->hipófise posterior -> prolactina no
sangue -> ejeção de leite.

