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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O rápido aumento das viagens para o exterior,
impulsionado por tarifas aéreas baratas e férias
anuais mais longas, estimulou o apetite pelo
exótico. Em Bonn, Toronto e outras 50 cidades
ocidentais, o número de restaurantes finos
cresceu – na França e na Itália já havia vários. O
banqueiro e a mulher, o advogado e a família, a
diretora da escola e o marido, bem como todas as
pessoas do mesmo estrato social, que na década
de 1930 entravam em restaurantes somente para
festas de casamento, passaram a sair para comer
fora com estilo. Os almoços de negócios
tornavam-se mais frequentes e mais longos. A
moda de comer fora se popularizou graças à
prosperidade crescente e às famílias menores,
auxiliada também pelo enfraquecimento dos
movimentos pela austeridade e abstinência,
vigorosos até mesmo durante a década de 1930
em países como Estados Unidos, Canadá, Nova
Zelândia e alguns outros. No ápice pela cruzada
pela moderação, grupos de protestantes evitavam
entrar em restaurantes ou hotéis que servissem
refeições, para não verem sobre a mesa a imagem
da tentação em forma de uma garrafa de vinho
alemão ou francês. No fim do século, essa
mudança profunda na maneira de as pessoas
cozinharem e comerem, bem como em outros
aspectos do dia a dia, encontrava-se em estágio
avançado. No início do século, a cozinha era o
centro de uma casa típica. Farinha, açúcar e
alimentos básicos ficavam guardados em latas e
tigelas, e das vigas pendiam réstias de cebola,
ervas e carne defumada. Em fogões a lenha ou a
carvão, praticamente todas as refeições eram
preparadas e também se fervia a água para beber
e lavar roupas. Grande parte da vida das
mulheres se passava na cozinha, onde
preparavam comida e faziam inúmeras outras
tarefas. Em 2001, esse modo de vida tornava-se
raro na Europa e em boa parte das Américas. A
comida pronta, enlatada e congelada tomava
conta das despensas. Fogões a gás ou elétricos e
fornos de micro-ondas substituíam os antigos
fogões e os estoques de carvão ou lenha. Foram
mudanças
extraordinárias,
ocorridas
rapidamente e experimentadas por cerca de
metade dos lares em todo o mundo. (BLEINEY,
Geoffrey. Uma Breve História do Século XX. 2
ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 237).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – No início do século XXI, metade dos lares
já experimentavam as mudanças ocorridas.
II – Na década de 1930, apenas banqueiros e
advogados podiam viajar ao exterior.
III – Itália e França sempre foram os destinos
turísticos mais procurados.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – No início do século XX, as mulheres
passavam grande parte do tempo na cozinha.
II – No início do século XX, as pessoas
preferiam fogões elétricos.
III – O forno de micro-ondas foi inventado no
ano de 2001.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
A palavra “exótico”, utilizada pelo autor na
linha 4 do texto, pode ser substituída por qual
das palavras abaixo?
(A) novo.
(B) arcaico.
(C) atrasado.
(D) repudiante.
(E) aviltante.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

No que se refere à colocação pronominal,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Se aplicarmos 60% sobre o montante de 300,
teremos a quantia de:

I – Pedro me pediu um livro muito bom.
II – Carlos nunca me pediu um livro
emprestado.
III – Foi André quem me pediu dinheiro
emprestado.

(A) 400.
(B) 420.
(C) 440.
(D) 460.
(E) 480.
QUESTÃO 08

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 05
No que se refere ao uso da crase, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

Qual é o máximo divisor comum (MDC) entre
75 e 125?
(A) 25.
(B) 30.
(C) 36.
(D) 44.
(E) 64.
QUESTÃO 09

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Uma concessionária de automóveis realizou
um balanço da quantidade de veículos que
foram vendidos. A razão entre o número total
de automóveis vendidos foi de 8 para 5.
Sabendo que na concessionária foram
vendidos 10 veículos, calcule a quantidade
total de automóveis:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) 14.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) 16.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(C) 18.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(D) 20.

I - O dinheiro foi entregue à ele.
II - Ele foi perdoado à partir do momento que
pediu desculpas.
III – Refiro-me às pessoas de boa índole.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06

(E) 22.
QUESTÃO 10

Uma máquina produz 5.100 peças em 3 (três)
horas de funcionamento. Nas mesmas
condições, quanto tempo ela levaria para
fabricar 11.900 peças?

Um galpão foi construído por 8 (oito)
trabalhadores em 30 (trinta) dias. Quantos dias
seriam necessários para a construção deste
mesmo galpão se fossem utilizados 12
trabalhadores?

(A) 4,5 horas.

(A) 15 dias.

(B) 5 horas.

(B) 18 dias.

(C) 6 horas.

(C) 20 dias.

(D) 7 horas.

(D) 22 dias.

(E) 8 horas.

(E) 24 dias.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

Os Jogos Pan-Americanos de 2019, realizado
na cidade de Lima, no Peru, teve os Estados
Unidos da América, como o país com o maior
número de medalhas.

No dia 03 de novembro de 2019, foi aplicada a
prova do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), prova utilizada para avaliar a
qualidade do ensino médio no país.
O tema abordado na redação foi:
(A) Manipulação do comportamento do
usuário pelo controle de dados na internet.
(B) Caminhos para combater a intolerância
religiosa no Brasil.

O Brasil, por sua vez, ficou em 2º lugar,
obtendo, inclusive, pela primeira vez, a
medalha de ouro em um dos esportes
disputados. Qual esporte foi esse?
(A) Esqui Aquático.
(B) Golfe.

(C) A persistência da violência contra a mulher
na sociedade brasileira.

(C) Patinação Artística.

(D) Democratização do acesso ao cinema.

(E) Raquetebol.

(D) Tiro Esportivo.

(E) Publicidade infantil em questão no Brasil.
QUESTÃO 15
QUESTÃO 12
O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
manifestou a sua preocupação com novo surto
de doença para o próximo verão.
O surto está relacionado à(ao):
(A) Sarampo.

O Museu Nacional, que em junho de 2018
completou 200 anos, pegou fogo no dia 02 de
setembro de 2018, o incêndio destruiu grande
parte do seu acervo. Em qual estado está
localizado o referido museu?
(A) São Paulo.
(B) Rio de Janeiro.

(B) Dengue.

(C) Rio Grande do Norte.

(C) Febre Amarela.
(D) Poliomielite.
(E) Rubéola.
QUESTÃO 13
No dia 13 de março de 2018, um adolescente e
um homem atacaram uma escola estadual, o
crime resultou na morte de cinco estudantes,
duas funcionárias da escola e onze feridos,
além da morte dos próprios criminosos.
Momentos antes do ataque na escola, um dos
assassinos matou o seu tio. Qual dos
municípios abaixo foi cenário dessa tragédia?

(D) Bahia.
(E) Mato Grosso do Sul.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Num documento Microsoft Word 2010 o
atalho Ctrl + X desempenha a operação:
(A) Copiar o texto selecionado para a área de
transferência.
(B) Recortar o texto selecionado para a área de
transferência.

(A) Suzano, em São Paulo.

(C) Colar o texto selecionado para a área de
transferência.

(B) Medianeira, no Paraná.

(D) Excluir o texto selecionado.

(C) Rio de Janeiro, no bairro Realengo.

(E) Desfazer a última ação.

(D) São Caetano do Sul, em São Paulo.
(E) Taiúva, em São Paulo.
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QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula
correta para inserir a hora atual num
documento Microsoft Excel 2010:
(A) =TEXTO(AGORA[];"HH:MM")
(B) =TEXTO(AGORA();"HH:MM")
(C) =TEXTO(AGORA{};"HH:MM")
(D) =TEXTO(AGORA;’HH:MM’)
(E) =TEXTO(AGORA(!);"HH:MM")
QUESTÃO 18
Um usuário está digitando um trabalho em um
slide do PowerPoint 2010 e acidentalmente
pressiona na tecla F4 do teclado.
Marque a alternativa que descreve a função
desta tecla neste caso:
(A) Desfazer.
(B) Repetir.
(C) Apagar.
(D) Inserir tabela automaticamente.
(E) Criar novo slide.
QUESTÃO 19
Analise os itens e em seguida marque a
alternativa correta:
I – Google é um programa de busca na internet.
II – Google e Bing são sites de busca na
internet.
III – Mozilla e Chrome são softwares de
navegação na internet.
(A) I e III são corretos.
(B) I e II são corretos.
(C) Apenas o II é correto.
(D) II e III são corretos.
(E) Apenas o III é incorreto.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 20
Um usuário do Windows notou que não
aparece a Barra de Tarefas em seu desktop e
deseja reverter o processo para que fique
novamente visível.
Marque a alternativa correta sobre como
executar essa reversão:
(A) Clique com o botão direito na barra de
tarefas > Propriedades > Desmarque a opção
“Ocultar automaticamente a barra de tarefas”.
(B) Clique com o botão direito na barra de
tarefas > Propriedades > marque a opção
“Fixar automaticamente a barra de tarefas”.
(C) Clique com o botão direito na barra de
tarefas > Gerenciador de tarefas > Desmarque
a opção “Ocultar automaticamente a barra de
tarefas”.
(D) Clique com o botão direito na barra de
tarefas > Bloquear barra de tarefas >
Desmarque a opção “Ocultar automaticamente
a barra de tarefas”.
(E) Clique com o botão direito na barra de
tarefas > Bloquear barra de tarefas, e
automaticamente ela se torna visível.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Considere os itens abaixo e em seguida
assinale a alternativa correta. A localização da
fonte sonora é possível em virtude das
estruturas externas da orelha:
I - meato acústico.
II - pavilhão auricular.
III - membrana timpânica.
(A) Apenas o item I está correto
(B) Apenas os itens I e II estão corretos.
(C) Apenas os itens II e III estão corretos.
(D) Apenas os itens I e III estão corretos.
(E) Todos os itens estão corretos.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

No que se refere à fonoterapia dos pacientes
laringectomizados totais, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

No que se refere à linguagem de crianças com
transtorno global do desenvolvimento, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

I – As próteses traqueoesofágicas têm como
vantagem o uso do ar pulmonar para a fonação.
II – A eletrolaringe ou laringe artificial tem
sido indicada, na realidade brasileira, como
último recurso de adaptação vocal.
III – A voz esofágica consiste em aproveitar o
esfíncter esofágico e o terço superior do
esôfago (que deve estar íntegro) para receber o
ar introduzido por uma das técnicas de
produção da referida voz.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 23
No que se refere à avaliação audiológica
pediátrica e seus procedimentos, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A imitância acústica é uma técnica utilizada
para verificar se há comprometimento de
orelha
média,
utilizando-se,
preferencialmente, sonda de 1.000 Hz em
crianças com idade inferior a 6 meses e de 226
Hz a partir dessa idade.
II – A audiometria lúdica é uma técnica
recomendada para crianças com idade
cognitiva superior a dois ou três anos, em que
a criança aprende a responder ao estímulo
auditivo por meio de um brinquedo simples,
como os de encaixe.
III – A audiometria de observação
comportamental visa a identificar respostas
comportamentais a estímulos sonoros
apresentados de forma controlada, sendo que
em crianças de 0 a 7 meses de vida observa-se
apenas respostas de atenção auditiva.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
Fonoaudiólogo

I – A teoria da mente de desenvolvimento
social defende que a capacidade de atribuir
estados mentais é a base fundamental para a
interação social humana.
II – Crianças com a Síndrome de Asperger têm
como característica importante apresentar um
campo limitado e peculiar de interesses.
III – O fenômeno da hiperlexia, definido como
a habilidade de leitura emergente no período
pré-escolar precoce, é muito comum nos casos
de Asperger.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 25
No tocante ao comportamento de linguagem e
seu desenvolvimento normal, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – O comportamento de linguagem inclui
apenas a imitação e a compreensão de
comunicações com outras pessoas.
II – As fases pré-verbais preparam o caminho
para as fases verbais.
III – As vocalizações inarticuladas e os signos
vocais antecedem às palavras, que são
aprendidas com outrem e reforçadas pelos
outros indivíduos do ambiente.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que indica o distúrbio
fonoaudiológico em que o paciente apresenta
uma lesão no sistema nervoso central e/ou
periférico, que ocasiona comprometimento nas
bases motoras da respiração, fonação,
ressonância, articulação e prosódia.

No que se refere aos diferentes tipos de voz,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

(A) Dislexia.
(B) Apraxia.
(C) Disartria.
(D) Disatrofonia.
(E) Afasia.
QUESTÃO 27
No que se refere às deformidades dentofaciais,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – O prognatismo está caracterizado pelo
desequilíbrio anteroposterior entre os
maxilares e por um perfil convexo.

I – A voz trêmula apresenta emissão tensa, com
abafamento dos harmônicos e acentuado
predomínio da ressonância laringofaríngea,
além de condições de projeção e volume vocais
limitadas.
II – Na voz soprosa, nenhuma parte do ar é
modulada pela glote, estando as pregas vocais
distantes da linha média e sem condição de
sonorizar o ar expiratório.
III – A voz tensa-estrangulada apresenta som
comprimido e entrecortado, com flutuações em
sua qualidade, podendo chegar a silvos
laríngeos, com pouca quantidade de ar
transglótica, quebras de frequência e
sonoridade.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

II – A mordida cruzada esquelética está
caracterizada pela redução vertical da maxila.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

III – A mordida aberta esquelética está
caracterizada pela desproporção encontrada
em faces curtas e arcada dentária alargada.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 28
Assinale a alternativa que apresenta a função
que mais altera o posicionamento da língua:
(A) a respiração bucal.
(B) o tônus.
(C) a sucção de dedo.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

QUESTÃO 30
Como se sabe, durante a Fase Preparatória Oral
do processo de deglutição em adultos ocorre a
apreensão alimentar, a mastigação (incisão,
trituração e pulverização) e a propulsão do
bolo alimentar. Dessa forma, pode-se afirmar
que essa fase é:
(A) completamente voluntária e automatizada.
(B) completamente reflexa e voluntária.
(C) completamente involuntária e reflexa.
(D)
completamente
automatizada.

involuntária

e

(E) completamente automatizada e reflexa.

(D) a postura da cabeça.
(E) a forma da face.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Inúmeros
autores
descrevem
o
desenvolvimento da leitura e da escrita em
quatro estágios, baseados na obra de Piaget.
Assinale a alternativa que apresenta o estágio
em que a criança adquire um vocabulário
visual, isto é, um pequeno grupo de palavras
que podem ser reconhecidas visualmente,
como se desenhos fossem:

Na avaliação do processamento auditivo são
avaliados os mecanismos fisiológicos e as
habilidades auditivas em tarefas dióticas,
monóticas e dicóticas. Assinale a alternativa
que apresenta a capacidade que permite
selecionar estímulos, ou seja, a habilidade em
focar um determinado estímulo sonoro em
meio a outros sons auditivos ou visuais:

(A) decodificação lexical.

(A) ordenação temporal.
(B) detecção do som.
(C) figura fundo.
(D) localização sonora.
(E) aspiração tangente.

(B) superação inata.
(C) aproximação visual.
(D) adivinhação linguística.
(E) decodificação sequencial.

QUESTÃO 32
No que se refere à ausculta na prática
fonoaudiológica, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – A posição adequada do estetoscópio para a
ausculta cervical é a parte anterior da laringe,
dependendo do tamanho do instrumento em
relação ao tamanho do pescoço do paciente.
II – Na ausculta cervical, busca-se ouvir
exterior, sibilos, estridores; na ausculta
torácica, busca-se ouvir explosão e estertor
crepitante.
III – Os principais itens que se tenta escutar na
ausculta cervical são: determinação da
integridade do mecanismo de proteção de vias
aéreas e “timing” desses sons associados à
deglutição.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 34
No que se refere à Disartria hipocinética,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Algumas das suas características são
qualidade
vocal
tensa-estrangulada,
imprecisão articulatória e excesso prosódico.
II – Algumas das suas características são
intensidade vocal reduzida, voz monótona e
imprecisão articulatória.
III – É uma desordem da fala causada pela
esclerose lateral amiotrófica.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 35

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

Como se sabe, disfagia é qualquer dificuldade
de deglutição que interfere no transporte do
bolo alimentar da boca ao estômago. Assinale
a alternativa correta no que tange à causa de
disfagia neurogênica:

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(A) alterações esofágicas.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) traqueostomia.
(C) cirurgia de ressecção de tumor de cabeça
ou pescoço.;
(D) intubação orotraqueal prolongada.
(E) parkinsonismo.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Durante a avaliação de um homem de 28 anos
de idade, o fonoaudiólogo detectou as
seguintes alterações: redução da amplitude do
movimento mandibular; aumento da atividade
da musculatura perioral; lateralização da
mandíbula na produção de /s/ e/z/; diminuição
da velocidade da fala e alterações de voz.
Nesse caso hipotético, é bem possível que esse
homem seja portador de:

Como se sabe, as disartrofonias acometem o
processo de produção de fala e deglutição.
Ademais, dependendo do nível da estrutura
neurológica acometida, apresentam traços
característicos e são classificados da seguinte
maneira:

(A) disfunções palatinas hipertrofiadas.
(B) disfunções mecânicas do tipo T.
(C) atresia do arco superior.
(D) tonsilas palatinas hipertrofiadas.
(E) frênulo
encurtado.

lingual

significativamente

QUESTÃO 37
O traumatismo cranioencefálico (TCE) pode
causar distúrbio cognitivo da comunicação
que:

(A) disartrofonia hipercinética para lesões do
neurônio motor superior.
(B) disartrofonia hipocinética para lesões
cerebelares.
(C) disartrofonia flácida para lesões do
neurônio motor inferior e unidade motora.
(D) disartrofonia atáxica para lesões dos
gânglios da base.
(E) disartrofonia
extrapiramidais.

espástica

para

lesões

QUESTÃO 40

(A) se caracteriza pela capacidade de
automonitoramento na fala automática.

No que se refere às impressões auditivas e à
fisiopatologia, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

(B) causa grande impacto no nível discursivo e
nas trocas sociais.

I – A soprosidade está relacionada ao escape
de ar transglótico não sonorizado.

(C) afeta a função cognitiva responsável pelo
aspecto práxico da comunicação.

II – A rouquidão está relacionada à
irregularidade de vibração das pregas vocais.

(D) causa grande impacto nos níveis formais
da linguagem.

III – A fonação delgada está relacionada à
tensão e à redução da massa vibrante.

(E) se caracteriza por discurso eficiente, porém
reduzido.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 38
Como se sabe, a qualidade vocal é considerada
um dos principais parâmetros de análise
perceptivo-auditiva. A qualidade vocal,
caracterizada por uma emissão rude e
desagradável, percebida nas vozes produzidas
com esforço excessivo, tensão laríngea e
constrição do trato vocal, é denominada:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(A) soprosidade.
(B) aspereza.
(C) leveza.
(D) diplofonia.
(E) tremor.
Fonoaudiólogo
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