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CARGO: FONOAUDIÓLOGO (A) 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Concurso Público: 

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 

tubo transparente, 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 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 é subsídio para as questões 1 a 3: 

 

Fonte: http://www.jornaldepiracicaba.com.br/tag/charges/ Acesso em: 25 nov. 2019 

1 - Observe o valor semântico dos vocábulos em destaque e assinale a alternativa que, 

respectivamente, classifica-os segundo as classes de palavras: 

I - E aí, cadê o seu 13º? 

II - Ele estava bem aqui do meu lado, querida, mas eu me distraí.... 

III - ...enquanto entrava na lotérica, na farmácia, na padaria e no mercado e ele desapareceu. 

a) numeral – pronome demonstrativo – pronome interrogativo – conjunção – substantivo  

b) numeral – pronome pessoal – pronome pessoal – conjunção – substantivo 

c) numeral – pronome possessivo – pronome interrogativo – preposição– substantivo 

d) numeral – pronome possessivo – pronome pessoal – conjunção – substantivo  

e) numeral – pronome pessoal – pronome interrogativo – conjunção – verbo 

http://www.jornaldepiracicaba.com.br/tag/charges/
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2 - Na Língua Portuguesa temos os verbos que são vocábulos que expressam, na sua grande maioria 

ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos podem ser classificados e flexionados quanto ao 

tempo, modo, número, morfologia, entre outros. No exemplo: “...enquanto entrava na lotérica, na 

farmácia, na padaria e no mercado e ele desapareceu” , temos um exemplo de verbo no tempo 

passado, ou seja no Pretérito Perfeito do modo Indicativo. Nesse sentido, assinale a alternativa que 

apresenta o verbo “desaparecer” conjugado no Pretérito Imperfeito do modo Indicativo:  

a) O menino foi avisado do desaparecimento de seu cachorrinho. 

b) Toda manhã aquele garoto desaparecia por alguns minutos. 

c) Naquele momento só queria desaparecer. 

d) Fiquei sabendo que ele tinha desaparecido. 

e) Nenhuma criança desaparecera daquele parque. 

3 - Na frase: “Ele estava bem aqui do meu lado, querida, mas eu me distraí....” temos um exemplo de 

uso de pronome reflexivo. Segundo Bechara, 2009 a voz reflexiva ocorre quando a ação 

desempenhada pelo verbo não é transferida a outra pessoa, mas é refletida no sujeito, ou seja, 

são pronomes pessoais oblíquos átonos que, embora funcionem como objetos direto ou indireto, 

referem-se ao sujeito da oração e indicam que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. 

Seguindo as considerações apresentadas, identifique a alternativa na qual o pronome em destaque 

NÃO enquadra-se como pronome reflexivo. 

a) João se banha. 

b) Se está doente, trate-se. 

c) Ele se achou culpado por ter perdido a luta. 

d) A bailarina se impôs um treino muito severo.  

e) Alugam-se casas aqui. 

4 - Quanto ao significado das palavras lúgubre e ovacionar temos, respectivamente um significado 

possível e plausível em:  

a) imponderado – ridicularizar  

b) triste – aclamar  
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c) fantástico – vaiar  

d) distinto – virilizar  

e) distante – arremessar  

5 - Observe o emprego das palavras destacadas e considere os seus respectivos significados dentro de 

cada contexto.  Identifique, posteriormente, em qual alternativa há o emprego EQUIVOCADO do 

vocábulo em destaque: 

a) Recebi de presente um buquê de orquídeas fragrantes.   

b) Independente do estrato social, todos deveriam ter acesso à educação de qualidade. 

c) Preciso retificar o gabarito da prova de Arte antes de publicá-lo.  

d) Foi expedido, ainda no período matutino, o mandato de segurança. 

e) Espero que viajem sem chuva, fico mais tranquila quando há sol. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Na divisão de um número por 0,75 obteve-se como quociente 42,08 e resto zero. Esse número é: 

a) 31,560 

b) 56,110 

c) 31,528 

d) 48,740 

e) 32,660 

7 - A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico. Considere a afirmação: “Se você estuda, então 

aprende”. A negação dessa afirmação é: 

a) Se você estuda, então não aprende. 

b) Se você não estuda, então aprende. 

c) Você estuda e não aprende. 

d) Se você não estuda, então não aprende. 

e) Você não estuda ou não aprende. 

8 - Os termos da sequência  foram obtidos segundo uma lei de formação. De 

acordo com essa lei, o valor do 12º temo somado ao 5º termo dessa sequência é igual a: 

a) 566 
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b) 686 

c) 644 

d) 648 

e) 724 

9 - Sejam as funções  e  definidas por e  . Assinale com V as 

proposições verdadeiras e com F as proposições falsas. 

 Os gráficos de  e  se interceptam no ponto . 

  é decrescente e  é crescente 

   

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

a) V – V – V – V  

b) F – V – V – V 

c) V – F – V – V  

d) F – F – F – F  

e) V – F – V – F  

10 - Um reservatório cúbico tem capacidade para 8.000 litros de água. Se duplicarmos as dimensões 

do reservatório, a nova capacidade do reservatório será de: 

a) 16.000 litros 

b) 24.000 litros 

c) 64.000 litros 

d) 32.000 litros 

e) 51.200 litros 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e cabe ao Banco 

Central (BC) adotar as medidas necessárias para alcançá-la. O índice de preços utilizado é o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). A meta se refere à inflação acumulada no ano. Por exemplo, a meta para 2020 

é de uma inflação de 4,00%. (Adaptação de:  https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao Acesso em 

28 nov. 2019). 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao
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Assinale a alternativa que indica o percentual da inflação definida pelo CMN e o Banco Central 

como meta inflacionária para o ano de 2019: 

a) 4, 50% 

b) 5,00% 

c) 3,75% 

d) 4,00 % 

e) 4, 25% 

12 - Observe os seguintes excertos:  

I - Terra amada onde eu nasci 

Nos rios e nas matas 

Na imensa plantação 

Em tudo enfim retratas 

Trabalho e união. 

III - Não mais diferenças de sangues e raças 

Não mais regalias sem termos fatais 

A força está toda do povo nas massas 

Irmãos somos todos e todos iguais  

II - Sagremos num hino de estrelas e flores 

Num canto sublime de glórias e luz 

As festas que os livres frementes de ardores 

Celebram nas terras gigantes da cruz 

IV - Os grilhões que nos forjava 

Da perfídia astuto ardil 

Houve mão mais poderosa 

Zombou deles o Brasil 

Temos excerto do Hino de Xavantina em: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I.  

d) Apenas III. 

e) Apenas IV. 
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13 - O Prêmio Nobel da Paz é um dos cinco Prêmios criados pelo sueco Alfred Nobel em 1901, com 

o intuito de homenagear personalidades que contribuíram para avanços nas áreas de física, química, 

fisiologia ou medicina, literatura e para a paz.  As premiações acontecem anualmente em Estocolmo, 

na Suécia. Entre as personalidades que já venceram o Nobel da Paz estão Martin Luther King Jr., 

Madre Teresa de Calcutá e Nelson Mandela. 

(Disponível em: https://observatorio3setor.org.br/carrossel/brasileiros-indicados-ao-premio-nobel-da-paz/ Acesso em 29 

nov. 2019.) 

Neste ano, 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para: 

a) Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro da Etiópia.  

b) William G. Kaelin Jr, professor da Faculdade de Medicina Universidade de Harvard. 

c) Nadia Murad, ex-escrava sexual do grupo extremista Estado Islâmico.    

d) Malala Yousafzai, ativista paquistanesa. 

e) Denis Mukwege,  médico ginecologista. 

14 - Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova 

York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável.  Ao adotarem o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), os países comprometeram-se a tomar medidas ousadas e 

transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos sem deixar 

ninguém para trás. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, 

que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 

ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do 

planeta. Nesse sentido, observe os itens abaixo: 

I - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

II - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável. 

III - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.  

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/brasileiros-indicados-ao-premio-nobel-da-paz/
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IV - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

V - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

(Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/ods/1/ Acesso 28 nov. 2019) 

Dos itens expostos acima, são, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS previstos na 

Agenda 2030 : 

a) Apenas os itens I, II, III são ODS da Agenda 2030. 

b) Apenas os itens I, II, III e IV são ODS da Agenda 2030. 

c) Todos os itens apresentados são ODS da Agenda 2030. 

d) Apenas os itens I e IV são ODS da Agenda 2030. 

e) Todos os itens apresentados são ODS da Agenda 2030, exceto o item IV. 

15 - O ano de emancipação política-administrativa do município de Xavantina está em: 

a) 1933 

b) 1962 

c) 1975 

d) 1964 

e) 2001 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FONOAUDIÓLOGO (A) 

16 - Uma desordem da articulação que resulta na perda da capacidade de organizar o posicionamento 

da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de 

uma sequência de fonemas, se refere à(ao): 

a) Desvio fonológico.  

b) Apraxia de fala.  

c) Desvio fonético.  

http://www.agenda2030.org.br/ods/1/
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d) Disfagia.  

e) Atraso na aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

17 - É definida como uma dificuldade de fala, caracterizada pelo uso inadequado dos sons, de acordo 

com a idade e com as variações regionais, podendo envolver erros na produção, percepção ou 

organização dos sons. Tal afirmação se trata de: 

a) Um quadro disfônico.  

b) Transtorno articulatório.  

c) Desvio fonético.  

d) Um quadro de disfagia. 

e) Desvio fonológico evolutivo.  

18 - A aquisição do sistema fonológico da língua, incluindo o inventário fonético e as regras 

fonológicas ocorre gradativamente até aproximadamente: 

a) Sete anos de idade.  

b) Dois anos de idade. 

c) Quatros anos de idade.  

d) Dez anos de idade. 

e) A adolescência. 

19 - Entre as sentenças abaixo, assinale a alternativa correta: 

a) O termo “fonoaudiológico” refere-se à organização e classificação dos sons da fala que são 

usados de forma contrastiva numa dada língua. 

b) O termo “fonológico” refere-se à organização e classificação dos sons da fala que são usados 

de forma expressiva numa dada língua.  

c) O termo “fonológico” refere-se à organização e classificação dos sons da fala que são usados 

de forma contrastiva numa dada língua.  

d) O termo “fonético” refere-se à organização e classificação dos sons da fala que são usados 

de forma contrastiva numa dada língua.  

e) O termo “fonético” refere-se à organização e classificação dos sons da fala que são usados de 

forma expressiva numa dada língua.  

20 - Dentre as orientações para as pessoas que utilizam a voz profissionalmente, a conduta do 

fonoaudiólogo deve ser: 

I - Orientar a pessoa a ingerir, preferencialmente, alimentos condimentados e derivados do leite. 

II - Explicar o mecanismo de produção da voz e orientar sobre saúde vocal e uso correto da voz. 
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III - Em uma situação de quadro gripal ou crise alérgica, prescrever ao paciente o consumo de 

pastilhas com efeito anti-inflamatório e analgésico. 

Sendo assim:  

a) Somente a assertiva I está correta.  

b) Somente a assertiva III está correta.  

c) As assertivas I e III estão corretas.  

d) Somente a assertiva II está correta.  

e) As assertivas II e III estão corretas. 

21 - De acordo com o estudo longitudinal que Lamprecht (1990) realizou com crianças entre 2: 9 a 5: 

5 anos de idade, é possível verificar alguns processos fonológicos naturais que atuam sobre a fala da 

criança: 

I - A amostra de fala /molango/, /bulaco/ e /caleca/ se referem a substituição de líquida. 

II - A amostra de fala /pofe/, /peto/ e /cavo/ se referem a redução de encontro consonantal. 

III - A amostra de fala /pata/, /pote/ e /pita/ se referem a apagamento de fricativa em fim de sílaba 

(dentro da palavra). 

Sendo assim:  

a) Somente a assertiva I está correta.  

b) Somente a assertiva II está correta.  

c) As assertivas I e II e III estão corretas. 

d) As assertivas I e III estão corretas.  

e) As assertivas II e III estão corretas.  

22 - O fonoaudiólogo quando está desenvolvendo atividades junto aos profissionais da voz, deve 

deixar claro que: 

I - Mudanças bruscas de temperaturas são prejudiciais a voz. 

II - Não é necessário que o profissional da voz se preocupe em manter uma alimentação 

equilibrada. 

III - O cigarro e qualquer tipo de droga não estão entre os elementos que prejudicam a voz. 

IV - Para diminuir a tensão na região dos ombros e pescoço é recomendável o bocejar. 

Sendo assim:  

a) As assertivas I e IV estão corretas.  

b) As assertivas I e III estão corretas.  

c) As assertivas I e III estão corretas.  

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

23 - Quando se trata de Terapia Fonoaudiológica da Criança Surda: 

I – A precisão no estabelecimento de limiares auditivos e a perícia do fonoaudiólogo na indicação 

e adaptação de dispositivos eletrônicos é um dos pré-requisitos para o acesso à oralidade. 

II – O processo de diagnóstico e intervenção em bebês e crianças pequenas surdas/deficientes 

auditivas coloca diante do fonoaudiólogo o desafio de estabelecer clinicamente a relação entre 

capacidade e desempenho auditivo. 

III – É somente nas etapas finais da intervenção que a observação clínica possibilita o 

esclarecimento das inconsistências dos exames que independem da resposta ativa da criança. 

Sendo assim:  

a) Somente a assertiva I está correta.  

b) Somente a assertiva II está correta.  

c) As assertivas I e III estão corretas.  

d) As assertivas I e II estão corretas.  

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

24 - O fonoaudiólogo deve considerar, quando da realização da avaliação de desenvolvimento da 

linguagem, determinadas situações. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

( ) Os comportamentos comunicativos do paciente em diversos contextos e sua atividade lúdica 

no momento da avaliação e ao longo do desenvolvimento. 

( ) Os comportamentos aprendidos a partir de estímulos oferecidos e reforçados pelo ambiente 

em que o paciente está inserido. 

( ) Amostras de comunicação verbal receptiva e expressiva, caracterização das semelhanças 

com padrões universais e desenvolvimento normal e avaliação da audição. 

( ) A história relatada de antecedentes familiares de distúrbios de audição. 

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

a) V – F – V – V  

b) V – V – V – V   

c) F – F – F – F  

d) F – F – F – V  

e) V – F – V – F  

25 - Entre as assertivas abaixo, marque a alternativa correta: 

I - A pesquisa do fenômeno do recrutamento pela imitanciometria é objetiva, não necessitando, 

portanto, da colaboração do paciente. 
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II - A pesquisa do fenômeno do recrutamento pela imitanciometria é indicada para identificar 

lesões retrococleares. 

III - A pesquisa do fenômeno do recrutamento pela imitanciometria é determinada mais rápida do 

que aquela feita pelo método de Fowler. 

Sendo assim:  

a) Somente a assertiva I está correta.  

b) As assertivas I e III estão corretas. 

c) Somente a assertiva II está correta.  

d) Somente a assertiva III está correta.  

e) As assertivas I e II estão corretas.  

26 - Calcule o somatório das assertivas corretas, em relação aos conceitos envolvidos em casos de 

atraso do desenvolvimento da linguagem: 

(1) Crianças com atraso no desenvolvimento de linguagem apresentam frequentemente problemas 

de compreensão, podendo ser previstas perdas auditivas. Geralmente leve, jargão persistente e 

distúrbios de articulação. 

(2) O atraso de linguagem está associado a privação de estímulos ou fornecimento de modelos 

inadequados. 

(4) Deve-se excluir, quanto a critérios de diagnósticos de atraso do desenvolvimento da 

linguagem, quadros compatíveis com deficiência mental, síndromes genéticas e paralisia cerebral. 

(8) Crianças que apresentam o não surgimento da linguagem em idade esperada. 

a) 10. 

b) 8 

c) 7 

d) 6 

e) 5  

27 - Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em relação a inserção do fonoaudiólogo no 

contexto escolar: 

( ) A busca da integração do fonoaudiólogo no contexto escolar é imperativa tanto para nortear 

as discussões na área da comunicação quanto pela necessidade do profissional fonoaudiólogo se 

co-responsabilizar pelo redimensionamento da filosofia da instituição escolar.  

( ) O fonoaudiólogo privilegia o aspecto preventivo, incide seu trabalho na assessoria e 

orientação aos professores, tentando fazer-se coautor do processo de produção do saber na escola. 
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( ) A prioridade da atuação preventiva na escola por parte do fonoaudiólogo ocorre como 

consequência da estrutura de um amplo programa de atuação fonoaudiológica que preveja o 

atendimento como retaguarda do serviço público em um contexto extraescolar. 

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

a) F – F – F  

b) V – F – V  

c) V – F – F   

d) V – V – F  

e) V – V – V  

28 - De acordo com as assertivas abaixo, assinale a alternativa incorreta: 

a) Identificar quantos sons estão ocorrendo sucessivamente considerando o intervalo de silêncio 

entre eles. O nome dado a essa habilidade é resolução temporal. 

b) Identificar sons em relação à variação de frequência, duração, intensidade. Os nomes dados a 

essa habilidade são: resolução de frequência, resolução de intensidade e resolução de duração. 

c) Identificar sons de fala no silêncio. O nome dado a essa habilidade é reconhecimento de fala. 

d) Identificar sons de fala acusticamente incompletos. O nome dado a essa habilidade é síntese. 

e) Identificar sons não-verbais na presença de outros sons. O nome dado a essa habilidade é 

figura-fundo para sons não-verbais. 

29 - Marque a alternativa que corretamente relaciona mecanismos fisiológicos, habilidades auditivas 

com testes comportamentais, respectivamente: 

a)  Discriminação da direção da fonte sonora/Localização/Presença de inversões no SSW. 

b) Discriminação de padrões sonoros/Ordenação temporal simples/Teste de padrão de 

frequência de sons –TPF. 

c) Reconhecimento de sons fisicamente distorcidos recebidos em uma orelha por 

vez/Fechamento/Teste de fala filtrada. 

d) Discriminação de sons em frequência/Síntese binaural/Teste de padrão de duração de sons –

TPD. 

e) Reconhecimento de sons verbais em escuta dicótica/Figura-fundo para sons verbais/Teste de 

localização de cinco direções. 

30 - Entre as assertivas abaixo, marque a alternativa correta: 

I - A audiometria de reforço visual é uma técnica muito útil na avaliação audiológica infantil, pois 

permite, a partir do quinto ao sexto meses, estabelecer os limiares tonais. 
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II - A audiometria lúdica só é válida quando aplicada a crianças de até 24 meses de idade, 

condicionando a criança a executar uma tarefa de encaixe cada vez que perceber o estímulo 

sonoro. 

III - Nos testes de reconhecimento de fala é proibido o uso de figuras, devido ao fato de 

influenciar a criança a responder os estímulos.  

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 II estão corretas.  

e) As assertivas I e III estão corretas. 

31 - A forma de expressão que uma criança utiliza como única possibilidade comunicativa de repetir 

sistemática a última palavra emitida pelo interlocutor, é denominada: 

a) Dislogia. 

b) Ecolalia. 

c) Alaria. 

d) Dislalia. 

e) Jargonofasia. 

32 - Em relação ao ponto de articulação e o traço de sonoridade, o fonema /v/ se classifica em: 

a) Labiodental e surdo. 

b) Velar e sonoro. 

c) Lábio-dental e sonoro. 

d) Língua-alveolar e sonoro. 

e) Linguodental e sonoro. 

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

I - A assistência à Saúde é livre à iniciativa privada. 

II - A formação de recursos humanos não é uma das competências do Sistema Único de 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.  
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d) As assertivas I e III estão corretas.  

e) As assertivas II e III estão corretas. 

34 - Em relação as competências do sistema único de saúde, assinale (V) para verdadeiro e (F) para 

falso: 

( ) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos. 

( ) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

( ) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação. 

( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano. 

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

a) V – V – V – V  

b) V – F – V – F  

c) V – F – F – V   

d) F – F – F – F  

e) F – V – F – V  

 35 - 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 - Restringe as responsabilidades dos Municípios na Atenção Básica. 

II - Estabelece o processo de federalização 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 III, IV estão corretas.  

e) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
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36 - 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, assinale (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

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

privadas, autarquias e mistas. 

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

oral. 

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

audição. 

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

a) F – F – F  

b) V – F – V  

c) F – V – F   

d) V – V – F  

e) V – V – V  

37 - Aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia competem, de acordo com a Lei Federal nº 6.965, 

de 9 de dezembro de 1981, exceto: 

a) Agir, com a colaboração do Conselho Federal de Fonoaudiologia, nos assuntos relacionados 

com a presente Lei. 

b) Elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-as à aprovação 

do Conselho Federal. 

c) Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à presente Lei e ao Código de 

Ética. 

d) Funcionar como Conselhos Regionais de Ética, conhecendo, processando e decidindo os 

casos que lhes forem submetidos. 

e) Publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados. 

38 - Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, ao que se constituem infração disciplinar: 

( ) Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. 

( ) Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 

exercício aos não-registrados ou aos leigos. 

( ) Violar sigilo profissional. 

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

a) F – F – F  
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b) V – F – V  

c) F – V – F   

d) V – V – F  

e) V – V – V  

39 - Marque a alternativa que corresponde a sequência correta da gradação das penalidades 

disciplinares: 

a) Multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; suspensão do exercício 

profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; repreensão; advertência; cancelamento do registro 

profissional. 

b) Multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; advertência; suspensão do 

exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; repreensão; cancelamento do registro 

profissional. 

c) Advertência; repreensão; multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 

suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; cancelamento do registro 

profissional. 

d) Advertência; multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; repreensão; 

suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; cancelamento do registro 

profissional. 

e) Repreensão; advertência; multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 

suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; cancelamento do registro 

profissional. 

40 - O fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS) deve se dar principalmente nas seguintes dimensões, exceto:  

a) Avaliação da organização do sistema e do modelo de gestão. 

b) Relação com os prestadores de serviços. 

c) Qualidade da assistência e satisfação dos usuários.  

d) Resultados e impacto sobre a saúde da população. 

e) Em estudos encomendados pelos órgãos de regulamentação e fiscalização das profissões 

envolvidas no SUS.  

 


