
BARCOS DE PAPEL 
 
Quando a chuva cessava e um vento fino 
franzia a tarde tímida e lavada, 
eu saía a brincar pela calçada, 
nos meus tempos felizes de menino. 
 
Fazia de papel toda uma armada 
e, estendendo meu braço pequenino, 
eu soltava os barquinhos, sem destino, 
ao longo das sarjetas, na enxurrada... 
 
Fiquei moço. E hoje, pensando neles, 
que não são barcos de ouro, meus ideais: 
são feitos de papel, tal como aqueles, 
 
perfeitamente, exatamente iguais... 
- que os meus barquinhos, lá se foram eles! 
foram-se embora e não voltaram mais! 
 

Guilherme de Almeida 
 

1. A tarde era tímida porque: 
 
A)  estava chovendo. 
B)  as ruas estavam molhadas. 
C)  chovera e o sol não reaparecera. 
D)  a chuva a tinha lavado. 
E)  ventava. 
 
2. Os ideais do poeta são como barquinhos do menino: 
 
A) simples brincadeiras infantis. 
B) não conduzem a nenhum porto seguro; perdem-se sem destino. 
C) não revelam o seu verdadeiro estado de espírito. 
D) demonstram a ingenuidade infantil do poeta adolescente. 
E) dão grande prazer a seu possuidor. 
 
3. Quando ele diz que seus ideais são feitos também de papel, quer mostrar como 
são: 
 
A) infantis. 
B) ingênuos. 
C) frágeis. 
D) seguros. 
E) inatingíveis. 
 
4. Pelo poema conclui-se que: 
 
A) a juventude do poeta foi mais feliz que a infância. 
B) o poeta queria ficar rico. 
C) a vida lhe reservou decepções. 
D) o autor era um homem sem ambições. 
E) e vantajoso ter ideais. 
 



 
5. Qual das palavras abaixo deve ser completada com e e não com i ? 
 
A) pát....o 
B) mer....tíssimo 
C) crân....o 
D) ....mpecilho 
E) pr....vilégio 
 
6. Complete com a alternativa que completa corretamente a frase ao lado: “Já 
estavam ____ poucos metros, _____ qual foram ter por um atalho aberto _____ 
foice.” 
 
A) à – à - a 
B) a – à - a 
C) a – a - à 
D) à – a - à 
E) à – à - à 
 
07.   Identifique a alternativa em que o pronome destacado está empregado 
corretamente:  
 
A) Porque você não foi à festa ontem?  
B) Ela disse que faltou à aula  por que adoeceu.  
C) A mãe não sabia  por quê a criança chorava.  
D) Você não quis jantar hoje. Por quê? 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
8. Indique qual das frases, a seguir, está gramaticalmente correta. 
 
A) Os óculos escuros é do meu avô. 
B) A janela meia aberta deixava ver o interior da casa. 
C) A cinco anos que não tiro férias. 
D) Comprei duzentos gramas de presunto cozido. 
D) O posto de gasolina fica há três quilômetros daqui. 
 
09. Qual a tecla de atalho utilizada para abrir a Caixa de Diálogo Localizar e 
Substituir?  
 
A) Ctrl + S       
B) Ctrl + P       
C) Ctrl + Z       
D) Ctrl + A 
E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
10. São comandos de formatação em Layout de página no Word:  
  
A) tabela e símbolo.   
B) itálico e estilo de texto.  
C) recuar e espaçamento.   
D) fonte e tamanho da fonte   
E) adicionar texto e notas de rodapé. 
 
 
 



11.  Qual a finalidade do scanner:  
  
A)  Digitalizar textos e figuras para uma folha de papel.  
B)  Escanear textos e figuras para uma folha de papel.  
C)  Imprimir textos e figuras para uma folha de papel.  
D)  Digitalizar textos e figuras para uso no computador.  
E)  Exibir  textos  e  figuras  que  estão  contidos  no computador. 
 
12.  Tendo em vista o contido no Código de Ética do Fonoaudiólogo. 
 
I – Oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos gratuitos a entidade pública de qualquer 
natureza ou a empresas. 
II – Receber ou dar gratificação por encaminhamento de cliente. 
III – Receber ou cobrar, de cliente atendido por convênio ou contrato, valor adicional por 
serviço já remunerado. 
 
É (São) infração(ões) ética(s) o(s) procedimento(s) 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
13.  O aparelho auditivo divide-se em três porções, ouvido externo, ouvido médio e 
labirinto. Respectivamente compreendem cada porção, os seguintes itens: 
 
A) Cavidade da concha, ossículos da caixa do tímpano, cóclea; 
B) Meato acústico externo, bigorna e estribo, trompa de eustáquio; 
C) Pavilhão da orelha, janela oval, pirâmide; 
D) Hélix, cavidade da concha, cóclea; 
E) Martelo e estribo, meato acústico externo, tímpano. 
 
14.  Em qual destas estruturas se localiza as cordas vocais. 
 
A) Faringe 
B) Esôfago 
C) Base da língua 
D) Laringe 
E) véu palatino. 
 
15. Na fonoterapia com o paciente portador de fissura labiopalatina, o 
fonoaudiólogo deverá propor exercícios que visem a abordar a correção de: 
 
A) Articulação, motricidade e linguagem. 
B) Linguagem, voz e sucção. 
C) Deglutição, fala e voz. 
D) Fala, linguagem e voz. 
E) Fala, linguagem e respiração. 
 
 
 
 
 



16.  A definição: “Transtorno caracterizado por nível de leitura abaixo do esperado 
para a escolaridade, levando-se em consideração a ausência de problemas 
neurológicos, intelectuais, sensoriais, emocionais e educacionais” refere-se a: 
 
A) distúrbio de aprendizagem. 
B) dislexia. 
C) disfasia. 
D) disleria. 
E) distúrbio específico da leitura. 
 
Analise o caso clínico abaixo e responda às questões de números 17 e 18. 
 
Juca, 10 anos, sexo masculino, tinha o hábito diário de gritar na escola durante o recreio, 
enquanto jogava futebol. Com o passar do tempo, começou a apresentar irritação na 
garganta e alterações na voz. O exame laringoscópico indireto revelou a presença de 
nódulos bilaterais e Juca foi submetido a um programa de reabilitação e orientação vocal. 
Após um período de 20 semanas, Juca obteve significativa melhora na qualidade vocal e 
regressão dos nódulos vocais apresentados. 
 
17. Na avaliação fonoaudiológica realizada no caso Juca, foi diagnosticada uma 
disfonia classificada como: 
 
A) Ventricular. 
B) Espasmódica. 
C) Orgânica. 
D) Orgânico-funcional. 
E) Presbifonia. 
 
18. Os sintomas vocais e as alterações nas pregas vocais citadas no caso Juca, em 
decorrência do hiperfuncionamento vocal, foram causados por: 
 
A) Câncer de laringe. 
B) Abuso e mau uso vocal. 
C) Hemorragia submucosa. 
D) Nódulos. 
E) Fenda glótica. 
 
19. De acordo com a classificação das afasias associe as colunas abaixo e, em 
seguida, marque a opção VERDADEIRA. 
 
A) Afasias Emissivas   (      ) Afasia Global  
B) Afasias Receptivas   (      ) Afasia de Wernicke 
C) Afasias Mistas    (      ) Afasia de Broca 
      (      ) Afasia transcortical motora 
      (      ) Afasia Transcortical Sensorial 
 
 
 
A) B, A, A, B, C 
B) C, B, A, A, C 
C) A, A, B, B, C 
D) C, B, B, A, A 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
 



20.  Quanto às fases de prevenção fonoaudiológica, assinale a alternativa correta. 
 
A) A prevenção secundária tem como objetivo detectar e tratar as patologias já instaladas, 
evitando ou retardando possíveis complicações. 
B) A prevenção terciária compreende o nível de diagnóstico e tem como objetivo reduzir ao 
máximo as desabilidades decorrentes do processo patológico. 
C) A prevenção primária consiste comprovação de fatores responsáveis pela ocorrência e 
desenvolvimento das patologias de comunicação. 
D) A prevenção terciária engloba o nível diagnóstico e de tratamento precoce. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 


