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CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 1 e 2: 

  

1 - Com relação ao exposto na tirinha é INCORRETO o que se afirma em: 

a) No último quadrinho há uma crítica explícita ao desmatamento da floresta Amazônica para o 

uso da terra em atividades relativas a  pecuária. 

b) O autor da tirinha utiliza pronomes (ela) e substantivos sinônimos (ave) como recursos 

coesivos de retomada do referente andorinha.  

c) A expressão “abundância” pode ser substituída, sem alteração de sentido,  pelo vocábulo 

“fartura”. 

d) No discurso da cena  3  há marcas de oralidade. 

e) Na afirmação: “Chegamos” e na interrogação: “Certeza que nossa árvore era aqui?” os dois 

vocábulos referenciam a mesma pessoa do discurso, ou seja, a 1ª pessoa do plural.   

2 - Quanto à separação silábica ou regra de acentuação assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as falsas: 

( ) as palavras abundância e migratória não são classificadas como proparoxítonas segundo as 

regras em vigência no Brasil. 

( )  as palavras abundância e migratória são classificadas como paroxítonas pois segundo as 

regras em vigência no Brasil acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos 

crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 
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( )  As palavras abundância e banquetear possuem o mesmo número de letras porém com o 

número de sílabas diverso. 

( )  Pela divisão em sílabas a palavra outono é uma trissílaba e também possui um ditongo. 

a) V – V – V – V  

b) F – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) F – V – V – V  

e) F – F – F – V  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Em um determinado hospital todos os funcionários receberam vacina contra a gripe e a febre 

amarela, sendo que 85% receberam vacina contra a gripe e 43% receberam vacina contra a febre 

amarela. A porcentagem de funcionários que recebeu os dois tipos de vacina é: 

a) 36% 

b) 43% 

c) 38% 

d) 28% 

e) 42% 

 

4 - Observe a figura abaixo. 

 

A área da parte hachureada na figura é: (considere ) 

a) 20,52  
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b) 77,04  

c) 17,16  

d) 15,48  

e) 92,56  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Complete o texto com informações pertinentes aos aspectos geográficos, climáticos e/ou 

estatísticos do Brasil segundo informações disponibilizadas pelo IBGE. 

O Brasil, com uma área territorial de mais de _____________ milhões de km², possui a estimativa de 

aproximadamente ______________ milhões pessoas (2019) e uma taxa de analfabetismo de 

_______________ % (PNAD, 2018) considerando pessoas com 15 anos ou mais.  O Brasil é um país 

com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas, em geral, 

nosso clima é quente em quase todo o território. Há três tipos de clima no 

país:__________________________________________.  Com relação ao relevo, o país é 

constituído, principalmente, por __________________________________________.  

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens.  

a) 8,5 – 210 - 6,8 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e depressões.   

b) 10 – 210 – 6,1 - equatorial, tropical e subtropical -  planaltos, planícies e montanhas.   

c) 8,5 – 180  - 2,5 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

d) 8,3 – 210  - 5,2 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e picos.   

e) 8,5 – 190  - 6,8 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

6 - Complete as sentenças com V (verdadeiro) ou F (falso) e selecione a alternativa que ratifique sua 

resposta: 

( ) De acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua) 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população 

brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres.  

https://educa.ibge.gov.br/jovens
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( ) Considerando a faixa etária de até 12 anos de idade, os meninos são maioria (50,9%), 

diferente do que acontece na população brasileira em geral, em que as mulheres correspondem a 

51,7%. 

( )  Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem 

subindo desde então, e chegou a 76,2 anos em 2018. Enquanto a expectativa de vida dos homens é 

de 72,7 anos, a das mulheres chega a 79,8 anos (Fonte: Projeção da População Brasileira- IBGE). 

( ) O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas na faixa etária dos 60 anos ou mais, número 

que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, 

segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE. 

a) V – F – V – F  

b) V – F – V – V  

c) V – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) F – F – V – V  

7 - Considerando os dados divulgados pelo IBGE, observe as afirmativas relativas ao Estado de 

Santa  Catarina e assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 

pouco mais de 95 mil km², o menor Estado do Sul do Brasil. 

b) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH).  

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico.  

c) Com relação à população residente, o estado de SC ocupa a 11ª posição, em ordem 

decrescente, perdendo para os dois estados do Sul: Rio Grande do Sul e Paraná que ocupam, 

respectivamente,  a 5ª e 6ª posições.  

d) Segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
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72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. Regionalmente, Santa 

Catarina apresenta a maior expectativa de vida, de 79,4 anos. 

e) Com relação à renda, Florianópolis, assim como inúmeras capitais nacionais ocupa o topo do 

ranking considerando o PIB, configurando-se como o município mais rico do estado. Em 

seguida, Joinville, Itajaí e Blumenau destacam-se também pelas respectivas economias.   

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama 

8 - No início de setembro do corrente ano o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou uma 

Medida Provisória que garante pensão vitalícia para crianças: 

a) vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. 

b) órfãs descendentes de haitianos. 

c) com microcefalia causada pelo Zika Vírus. 

d) órfãs vítimas do rompimento da barragem de Mariana. 

e) orfãos de agentes da polícia federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FONOAUDIÓLOGO 

9 - O tratamento fonoaudiológico com base em pares mínimos utiliza pares de palavras que se 

diferenciam entre si em apenas um contraste de fonemas.  

I – zebra/ziper  

II – faca/vaca  

III – galo/calo  

IV – tatu/tapete  

Sendo assim:  

a) Somente a assertiva I está correta.  

b) Somente a assertiva II está correta.  

c) Somente a assertiva III está correta.  

d) As assertivas II e III estão corretas.  

e) As assertivas I e IV estão corretas. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama
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10 - Segundo Mara Behlau e Paulo Pontes, para uma adequada avaliação da emissão dos sons da fala, 

os parâmetros que devem ser analisados, são:  

I – Tempo máximo de fonação 

II – Relação s/z 

III – Ataques vocais 

IV – Qualidade da emissão 

V – Extensão 

VI – Registro vocal 

Sendo assim:  

a) As assertivas I, II, III e VI estão corretas.  

b) As assertivas II, III, IV e V estão corretas.  

c) As assertivas I, III, V e VI estão corretas.  

d) As assertivas II, III, IV, V e VI estão corretas.  

e) As assertivas I, II, III, IV, V e VI estão corretas. 

11 - Um dos parâmetros com que se obtém de modo mais fácil as medidas respiratórias podendo ser 

empregado, tanto como um meio de diagnóstico ou como de acompanhamento e evolução de terapia 

de pacientes disfônicos é chamado de: 

a) medida de ressonância.  

b) registro vocal.  

c) tempo máximo de fonação. 

d) ataque vocal. 

e) registro modal. 

12 - Dentre as orientações para profissionais da voz, pode-se citar: 

a) O profissional que utiliza a sua voz como ferramenta de trabalho deve ingerir, pelo menos, 2 

copos de água por dia em temperatura ambiente. 

b) Explicação sobre o mecanismo de produção da voz e conscientização sobre saúde vocal e 

uso correto da voz. 

c) Aulas expositivas sobre anatomofisiologia do processo de produção de fala. 

d) O fonoaudiólogo, no trabalho com o profissional da voz, não necessita conhecer os 

comportamentos abusivos. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

9 
 
 

e) Em uma situação de quadro gripal ou crise alérgica, orienta-se o paciente a realizar repouso 

vocal absoluto. 

13 - O método de alfabetização e reabilitação, multissensorial, fonovisuoarticulatório desenvolvido 

pela fonoaudióloga Renata Jardim foi denominado: 

a) Métodos das boquinhas. 

b) Método dos dedinhos. 

c) Método fônico. 

d) Método pictográfico. 

e) Método de letramento. 

14 - Na avaliação perceptiva da voz, a característica de aspereza relaciona-se a: 

a) hipofunção das cordas vocais. 

b) irregularidade vibratória. 

c) rigidez de mucosa. 

d) presença de ruído de fundo. 

e) aumento da atividade muscular extrínseca da laringe. 

15 - A técnica que tem demonstrado efetiva na reabsorção de nódulos das pregas vocais é: 

a) técnica do empuxo. 

b) som basal. 

c) fonação inspiratória. 

d) fonação sussurrada. 

e) método mastigatório. 

16 - A família de Francisco, 6 anos de idade, procura o fonoaudiólogo, porque a criança “fala 

errado”, omite o arquifonema r e substitui o r intervocálico por l, diante disso, marque (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

( ) Sugere-se que a família aguarde até a criança completar 7 anos, por ser esta idade o marco 

para aquisição fonética. 

( ) O fonoaudiólogo deverá avaliar detalhadamente a fala da criança para pesquisar outras 

possíveis alterações. 

( ) Conforme amostra de fala do paciente, o fonoaudiólogo constata que Francisco pronuncia 

/pota/ para porta e /molango/ para morango. 

Sendo assim, a ordem que corresponde a alternativa correta é: 
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a) V – V – V.   

b) V – F – V.  

c) F – F – F.  

d) F – F – V.  

e) F – V – V. 

17 - A Constituição Federal de 1988, em relação ao tema saúde, trata: 

I – A assistência à Saúde é competência exclusiva do Poder Público. 

II – É uma das competências do Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos 

na área da saúde. 

III - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Sendo assim:  

a) Somente a assertiva I está correta.  

b) Somente a assertiva II está correta.  

c) Somente a assertiva III está correta.  

d) As assertivas I e III estão corretas.  

e) As assertivas II e III estão corretas. 

18 - Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, assinale (V) para verdadeiro e (F) 

para falso: 

( ) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

( ) Formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 8.080/90. 

( ) Assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

Sendo assim, a ordem que corresponde a alternativa correta é: 

a) V – V – V.  

b) V – F – V.  

c) V – F – F.  

d) F – F – F.  

e) F – V – F. 
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19 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002, aprovada nos termos do 

Anexo II da Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, trata sobre:  

I - Amplia as responsabilidades dos Municípios na Atenção Básica. 

II - Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde e de busca de maior equidade.  

III - Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. 

IV - Atualiza os critérios de habilitação de Estados e Municípios. 

Sendo assim:  

a) As assertivas I, e II estão corretas.  

b) As assertivas II e IV estão corretas.  

c) As assertivas I e III estão corretas.  

d) As assertivas II, III, IV estão corretas.  

e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

20 - De acordo com a Lei Federal nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, é da competência do 

Fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da legislação específica, exceto: 

a) Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, 

privadas, autárquias e mistas. 

b) Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, 

voz e audição. 

c) Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e 

audição. 

d) Desenvolver trabalho de prevenção exclusivamente no que se refere à área de comunicação 

oral. 

e) Dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição. 

 


