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NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
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QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
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QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:
Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
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A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
FONOAUDIÓLOGO

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
O trato vocal é delimitado anteriormente pelos lábios e narinas e posteriormente pelas
pregas vocais, incluindo cavidade nasal, região de rinofaringe, cavidade oral, região de
orofaringe e a laringe. Referente a laringe e assinale qual a constituição anatômica desta
parte do trato vocal.
A) Osso hióide, membrana tireoidea, epiglote, amígdalas palatinas, músculo palatofaringeo,
musculo masséter, palato duro, tonsilas faríngeas, cartilagens tireoide, cricoide, aritenoide,
cuneiforme, corniculada e pregas vocais.
B) Osso hióide, membrana tireoídea, epiglote, pregas ventriculares também incluem falsos
pregas vocais, pregas ariepiglóticas, ventrículos de Morgagni, cartilagens tireoide, cricoide,
aritenoide, cuneiforme, corniculada e pregas vocais.
C) Osso hióide, cartilagens tireoide, cricoide, aritenoide, cuneiforme, corniculada, nervo vago, nervo
laríngeo, trompa de Eustáquio, musculos digástricos e glossofaríngeo, e as pregas vocais.
D) Osso hióide, membrana pneumática, tronco cerebral, nervos trigêmeos, glossofaríngeo, vago,
cartilagens tireoide, cricoide, aritenoide, cuneiforme, corniculada e pregas vocais.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
A Motricidade Orofacial é uma especialidade da Fonoaudiologia voltada para o
estudo/pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação,
aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e
cervical (Comitê de Motricidade Orofacial da SBFa, 2004). São áreas dessa especialidade:
A) Sucção, deglutição, respiração, fala, mastigação.
B) Linguagem, deglutição, mastigação, fala, sucção.
C) Mastigação, dentição, fala, sucção, reabilitação
D) Lábios, bochechas, língua, dentes, palato
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Os grandes pesquisadores no campo da voz humana afirmam que a voz é uma das extensões
mais fortes da nossa personalidade, do nosso sentido de inter-relação na comunicação
interpessoal, um meio essencial de atingir outro que só existe por causa de nossa
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comunicação. O uso incorreto da voz é chamado de disfonia. Assinale a alternativa abaixo
que indique a classificação das disfonias, que são o campo de domínio do fonoaudiólogo.
A) Disfonia orgânica.
B) Disfonia Orgânico funcional.
C) Disfonia funcional.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Sobre a fisiologia da produção vocal, é correto afirmar que não existe um sistema destinado
à produção de voz humana. Ela é uma função que utiliza órgãos pertencentes a outros
sistemas do organismo. É correto afirmar que:
A) A respiração e, principalmente, a inspiração são fundamentais para a vibração das pregas
vocais, através da pressão de ar subglótica e, portanto, para a produção da voz.
B) O ato respiratório consiste em duas fases: inspiração e expiração, e os músculos responsáveis
são os seguintes: diafragma, peitoral maior, peitoral menor, masseter.
C) O aquecimento e desaquecimento da musculatura envolvida no processo de fonação são
requisitos básicos para a boa performance e saúde da voz.
D) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 20 (Valor: 1)
Encontramos muitos autores que tem se dedicado a trabalhos que denotam a relevância de
uma boa hidratação do trato vocal para prevenção ou tratamento clínico dos distúrbios de
voz. Abaixo assinale a alternativa que NÃO é correta.
A) A cavidade oral recebe secreções produzidas pela glândula pineal.
B) Adequada hidratação, proporciona lubrificação laríngea.
C) Para que a vibração das pregas vocais ocorra de modo livre e com atrito reduzido, é essencial
que a laringe esteja bem hidratada.
D) Agentes farmacológicos podem provocar efeito de desidratação da laringe.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Sobre a respiração humana podemos afirmar que:
A) A respiração nasal é essencial para o crescimento e desenvolvimento adequado do complexo
neurológico.
B) Durante o crescimento podem aparecer problemas de linguagem que conduzam a um padrão
de respiração predominantemente oral.
C) O pulmão apresenta grande elasticidade e propicia o ato respiratório em duas fases: inspiração
e expiração, que se sucedem ininterruptamente.
D) A função fundamental da respiração é a fonação.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
A fala é um processo complexo que envolve estruturas do sistema nervoso central e
periférico como a área de Broca, córtex motor suplementar e primário, trato piramidal, trato
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
FONOAUDIÓLOGO

extra-piramidal, núcleos sub-corticais, tronco cerebral, cerebelo e nervos cranianos, e
também o sistema fonoarticulatório de natureza neuromuscular. É CORRETO:
A) Os órgãos articuladores envolvidos no processo podem ser passivos: palato duro, alvéolos
dentários, dentes e fossas nasais, ou ativos: como a língua, os lábios, o palato mole e pregas vocais.
B) A articulação da fala é a produção de sons realizada pelos órgãos articuladores e a fluência diz
respeito à velocidade da fala.
C) A ressonância é o equilíbrio do fluxo aéreo entre o nariz e a boca, e a prosódia corresponde à
acentuação e entoação das palavras.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Os aspectos linguísticos que classificam os sons da fala são divididos em dois grandes
grupos. Assinale a alternativa CORRETA:
A) Vogais e consoantes.
B) Prosódia e ressonância.
C) Fluência e disfluencia.
D) Surdas e sonoras.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
As letras definidas como consoantes e que compõe o Português do Brasil são classificadas
de acordo com o ponto e modo de articulação, a vibração das pregas vocais e altura do véu
palatino. Quanto a vibração das pregas vocais, podemos afirmar:
A) O ponto de articulação da língua portuguesa que faz vibrar as pregas vocais são os dentes e a
língua.
B) Temos características de sonoridade distintas entre surdas que não passam pelas cordas vocais
e sonoras que passam pelas cordas vocais.
C) Os sons nasais são produzidos pela vibração da prega vocal, palato mole e cavidade nasal que
mudam de posição a cada produção oral.
D) A função proprioceptiva das pregas vocais juntamente com comandos neurológicos produz
articulações orais de fonemas surdos e sonoros.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Nos distúrbios de linguagem abaixo descritos, assinale a alternativa CORRETA.
A) A Disartria é causada por lesão no SNC ou no SNP, refere-se a um grupo de desordens da fala
com alterações das funções motoras da respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia.
B) Apraxia é uma desordem da articulação da fala que resulta em perda da capacidade de
posicionamento da musculatura da fala e alteração no planejamento motor, sendo uma desordem
única, que afeta a fala sem relação a outras modalidades linguísticas.
C) Indivíduo com disartria espástica é observado claramente pelo fonoaudiólogo, poucos
movimentos linguais durante a fala; velocidade de fala reduzida; fonação e entonação deficientes;
inteligibilidade reduzida durante a conversação entre outros
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Na sociedade em que vivemos é inquestionável a importância da leitura e da escrita como
habilidades que permitem acessar, criar e acumular linguagens diversas com vocabulário
amplo. A falta de tais habilidades pode estar relacionada a algum distúrbio. Identifique a
alternativa INCORRETA:
A) Todos os distúrbios de leitura e escrita devem ser tratados de forma clínica terapêutica e
farmacológica de maneira contínua, pois estamos expostos a cultura letrada.
B) Distúrbio de leitura e escrita é nomenclatura genérica, utilizada para definir alterações que
impedem ou dificultam a aquisição e continuidade do processo de leitura e escrita.
C) Os distúrbio de escrita são neurológicos e afetam especificamente a produção escrita, podendo
aparecer de maneira isolada ou combinada a outras patologias.
D) A disgrafia é uma desordem de integração visual-motora.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre a anatomia da audição:
A) Orelha externa (lóbulo auricular e o canal auditivo), orelha média (membrana timpânica, cadeia
de ossículos), orelha interna (cóclea, sistema vestibular e tuba auditiva).
B) Orelha externa (concha auricular e o canal auditivo), orelha média (membrana timpânica,
bigorna, estribo), orelha interna (cóclea, nervo auditivo e nervo coclear).
C) Orelha externa (hélice auricular e o canal auditivo), orelha média (membrana timpânica, martelo),
orelha interna (cóclea, sistema vestibular e nervo auditivo).
D) Orelha externa (pavilhão auricular e o canal auditivo), orelha média (membrana timpânica, cadeia
de ossículos), orelha interna (cóclea, sistema vestibular e nervo auditivo).
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Afirmamos que é pela integridade das vias auditivas que podemos localizar a fonte sonora e
cabe ao homem, por possuir grande habilidade em distinguir e reconhecer o significado dos
sons, assim como simbolizar enorme variedade deles, que se desenvolve a comunicação
humana. Assinale a alternativa que indicam e sugerem achados audiológicos sem alterações.
A) Indivíduo de 38 anos, masculino, com sensação de plenitude auricular, com uma schwannoma
no acústico procurou exame de audiometria.
B) Indivíduo de 48 anos, masculino, três episódios cefaléias e distúrbios visuais no último ano, com
aneurisma sacular de 03cm, procurou exame de audiometria.
C) Indivíduo de 18 anos, masculino, três episódios de enjoo, vomito e secreção nasal no último ano,
procurou exame de audiometria para admissão laboral.
D) Indivíduo de 15 anos, masculino, descontinuidade de cadeia ossicular na orelha esquerda,
procurou exame de audiometria para admissão laboral como menor aprendiz.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
A conclusão dos exames audiométricos é também um importante momento do trabalho do
fonoaudiólogo. Assinale a alternativa abaixo que, segundo Davis & Silverman (1970),
classificam as perdas auditivas:
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A) Normal de 0 a 20dB; Leve de 21 a 40dB; Moderada de 41 a 70 dB; Severa de 71 a 90dB;
Profunda acima de 90dB.
B) Normal de 0 a 21dB; Leve de 21 a 41 dB; Moderada de 41 a 71 dB; Severa de 71 a 90dB;
Profunda acima 90dB.
C) Normal de 0 a 25dB; Leve de 25 a 40dB; Moderada de 45 a 70 dB; Severa de 75 a 90dB;
Profunda acima de 91dB.
D) Normal de 0 a 20dB; Leve de 21 a 40dB; Moderada de 41 a 80 dB; Severa de 80 a 90dB;
Profunda acima de 90dB.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Assinale qual Medida Acústica refere-se os possíveis achados audiológicos segundo a
classificação de Jerger (1970). Curva Tipo A, indicando mobilidade normal. Curva Tipo Ad,
indicando Hiper-mobilidade; Curva Tipo Ar indicando baixa-mobilidade. Curva Tipo B
indicando ausência de mobilidade. Curva Tipo C indicando pressão de ar da orelha média
desviada para pressão negativa.
A) Timpanometria.
B) Audiometria.
C) Reflexo estapediano.
D) Densitometria.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Encontramos, no Código de Ética dos Fonoaudiólogos (2016), seus direitos e deveres
enquanto profissionais. Assinale a alternativa que constitui infração ética do fonoaudiólogo
em relação às redes sociais:
A) Criar canais de comunicação com a população.
B) Criar ou participar de grupos de discussão, desde que respeitados os preceitos deste código de
ética.
C) Discutir casos ou esclarecer dúvidas relativas à prestação de serviço ao cliente quando este for
exposto ou facilmente identificável.
D) Ter consentimento e autorização formal por escrito do cliente, ou de seu(s) representante(s)
legal(is), para publicação de fotos ou vídeos.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
A Triagem Auditiva Neonatal Universal é um direito do recém-nascido, garantido pela Lei
Federal, sendo uma estratégia que deve ser realizada em todos os recém-nascidos para a
identificação daqueles com grande possibilidade de terem nascido com uma deficiência
auditiva. Assinale o número dessa Lei Federal e o respectivo ano.
A) Lei Federal nº 06.965 / 1981
B) Lei Federal nº 12.303 / 2010
C) Lei Federal nº 8.142 / 1990
D) Lei Federal nº 8.080/ 1990
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QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A legislação estruturante do SUS, através da Portaria GM/MS Nº 1.399, de 15 de dezembro
1999, orienta, em seu Art. 3º, que compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde
(SUS):
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde.
B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada
do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
C) Executar serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição;
de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Quando falamos em Princípios do Sistema Único de Saúde falamos em:
A) Universalização, que é um direito de cidadania de todas as pessoas, independentemente de
sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
B) Equidade: princípio que busca diminuir igualdade, entendendo que as pessoas não são iguais e,
por isso, têm necessidades semelhantes.
C) Participação popular, onde as prefeituras municipais, através das Secretarias de Saúde, devem
participar no dia a dia do sistema, devendo também criar os Conselhos e as Conferências de Saúde.
D) Integralidade, que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas
necessidades de tratamento, internação e medicação.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
O SUS ordena o cuidado com a saúde em níveis de atenção, que são de básica, média e alta
complexidade. Essa estruturação visa à melhor programação e planejamento das ações e
dos serviços do sistema de saúde. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A atenção básica em saúde constitui o primeiro nível de atenção à saúde adotada pelo SUS. É
um conjunto de ações que engloba promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.
Desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios delimitados, pelos quais assumem
responsabilidade.
B) A atenção básica em saúde busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de
doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de
viver de modo saudável e é o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
C) Para o SUS, todos os níveis de atenção são igualmente importantes, e o que melhor está
organizado e em funcionamento são os serviços de média e alta complexidade realizados na
atenção básica que resolvem os problemas de saúde do usuário.
D) Alta complexidade é um conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta
tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados,
integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde
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QUESTÃO 36 (Valor: 1)
No Brasil, a atenção à Saúde sofreu uma mudança de paradigma com a promulgação da
Constituição de 1988 e a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, ao ser
instituído o SUS – Sistema Único de Saúde e vários profissionais da saúde foram
incorporados à rede de assistência para atender. O fonoaudiólogo é um desses profissionais.
Então é CORRETO afirmar que:
A) Sua contribuição ocorre desde a gestação até a velhice, pois seu campo de atuação envolve o
processo de amamentação, respiração, deglutição, voz, audição e linguagem oral e escrita.
B) O Fonoaudiólogo inserido na UBS e na ESF pode, após análise das necessidades de cada
território, promover a interface com as instituições educacionais do território, tendo como objetivo a
saúde escolar, voltada a todos os atores sociais: alunos, pais ou responsáveis, equipe diretiva,
educadores e equipe de apoio.
C) A Portaria GM nº 336, de 19/02/02, que define e estabelece diretrizes para o funcionamento dos
Centros de Atenção Psicossocial, explicita a presença do fonoaudiólogo no CAPS infantil (CAPSi).
Porém, para os demais CAPS (I, II, III, AD) também há a possibilidade de inclusão do fonoaudiólogo.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde. O exercício do controle social aparece como instrumento para uma gestão
democrática e participativa, levando em consideração, sobretudo, os mecanismos que
intermedeiam esse processo. É correto afirmar que:
(A) Para a participação no controle social, os principais espaços que configuraram essa
oportunidade são: conferências de saúde, conferências de educação, Conselhos de Saúde,
Conselhos de Assistência Social, debates públicos sobre as temáticas, reuniões de orçamento,
entre outras.
(B) A participação da comunidade é irrelevante para que o exercício do controle social seja
estabelecido, porém destaca-se a importância dos profissionais de saúde e gestores em
comprometerem-se a influenciar práticas e permitir a socialização de saberes no trato desse
processo.
(C) Na história da saúde pública do país, o controle social e o Conselho Federal de Fonoaudiologia
se apresentam como maior instrumento de defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o que mostra
a participação dos fonoaudiólogos na luta pela democracia, qualidade de vida e defesa de uma
política de saúde pública e transparente.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
A Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia apresenta todos os
descritivos, buscando contemplar a amplitude e diversidade das ações praticadas pelo
fonoaudiólogo na atualidade. Então:
A) A classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia representa importante
referencial do exercício profissional, devendo ser utilizada tanto pelos fonoaudiólogos como pela
sociedade em geral, refletindo a importância e participação da Fonoaudiologia na saúde dos
brasileiros.
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B) Indica, no tributo de modalidade de atendimento fonoaudiológico, que o mesmo pode ser:
Ambulatorial, Hospitalar, Hospital dia, Atendimento domiciliar.
C) Indica, no tributo local de atendimento fonoaudiológico, que o mesmo pode ser:
Serviços/unidades de saúde, Domicílios, Instituições educacionais, Empresas, Outras instituições.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Observe a descrição das características abaixo de um sujeito masculino, 5 anos de idade. A
seguir, assinale a alternativa que mais se assemelha com a síndrome que foi diagnosticada:
olhos oblíquos, puxadinhos para cima; nariz pequeno e ligeiramente achatado; boca
pequena mas com língua maior que o normal; apenas uma linha na palma da mão; mãos
largas com dedos curtos;
A) Síndrome de Turner.
B) Síndrome de Down.
C) Síndrome de Klnefelter.
D) Síndrome de Patau.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
As fissuras labiopalatinas são os defeitos congênitos mais comuns entre as malformações
que afetam a face do ser humano, atingindo uma criança a cada 650 nascidas, de acordo com
a literatura especializada. Então, pode-se afirmar que:
A) As fissuras labiopalatinas são defeitos de fusão de estruturas ósseas corporais na fase
embrionária.
B) No diagnóstico das fissuras as mesmas recebem uma classificação a partir do ponto anatômico
de referência, o forame incisivo.
C) Os distúrbios articulatórios compensatórios em sujeitos com fissura são provenientes de
tentativas em compensar a articulação da fala e a respiração.
D) A intervenção deve ser a partir de 1 ano de idade, sendo que a presença da fonoaudiologia nas
equipes de Atenção Básica tem favorecido a alimentação.
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