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CADERNO DE PROVA 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

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 

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 3 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 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (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 Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

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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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - O excerto apresentado é um verso do poema “Língua de Gilberto Mendonça Teles”, cujo tema 

explora aspectos do objeto histórico-social „língua‟. Considerando aquilo que se encontra 

evidenciado assinale as alternativas que apresentam informações CORRETAS: 

“Esta língua é como um elástico 

Que espicharam pelo mundo (...)” 

I - O excerto em destaque evidencia que o escritor criou uma metáfora em torno da semelhança 

entre „língua‟ e „elástico‟. 

II - A metáfora produz, no excerto, a ideia de flexibilidade das línguas, demonstrando dessa forma 

a difusão das línguas pelo mundo. 

III - O excerto em destaque não apresenta sentido metafórico pelo fato de conter a conjunção‟ 

como‟. 

IV - No excerto, ao comparar „língua e elástico‟ o poeta reiterou que a língua está desgastada pelo 

tempo e pode desaparecer. 

a) Apenas as alternativas I e IV estão corretas; 

b) Todas as alternativas estão corretas; 

c) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas; 

e) Apenas a alternativa III está correta; 

2 - Assinale a alternativa na qual há a CORRETA e respectiva sequência de palavras que podem 

substituir, pelo processo de sinonímia, os seguintes vocábulos: 

“esdrúxulo – espichar – amputado – cerceado – polvorosa” 

a) excêntrico – estender – mutilado – demarcado – alvoroço 

b) excêntrico – estender – mutilado – colorido – explosivo  

c) normal – restringir – completo – escrachado – sossego 

https://www.sinonimos.com.br/excentrico/
https://www.sinonimos.com.br/excentrico/
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d) bizarro – estender – mutilado – abreviado – ordenado 

e) desleixado – estender – seccionado – estupefato - tranquilo 

3 - Observe as palavras em destaque na sentença e assinale a alternativa que apresenta a correta 

informação: 

“O cenário florido da primavera encanta-nos os olhos.” 

a) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, substantivo e verbo. 

b) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo e substantivo composto.  

c) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, adjetivo e substantivo. 

d) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, substantivo e adjetivo. 

e) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, substantivo adjetivo e verbo. 

4 - Assinale a única alternativa que apresenta equívoco quanto à concordância verbal:  

a) Eram quatro horas quando Paulo chegou. 

b) Se houvesse mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho. 

c) Não o vejo fazem três meses.  

d) Fazia três meses que não se encontravam para conversar. 

e) Tenho certeza que ainda choverão aplausos. 

5 - Considerando que: Fonema é um elemento acústico e a letra é um sinal gráfico que o representa e, 

que nem sempre o número de fonemas de uma palavra corresponde ao número de letras que usamos 

para escrevê-la, assinale a alternativa na qual todos os vocábulos apresentam mais fonemas do que 

letras: 

a) chuva – hipopótamo – chuva – galinha – axila 

b) amplexo – anexo – fixo – conexão – intoxicar 

c) cachorro – pássaro – asfixia – paradoxo –coração    

d) anterior – nascimento – exceção – saxofone – guitarra  

https://www.sinonimos.com.br/bizarro/
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e) queijo - carro – ficha – furadeira – paradoxo 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Considere a expressão . O valor de  em metros é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 3  

7 - Em um acampamento estão presentes 150 pessoas, das quais 55% são jovens meninas, 5% são 

pessoas adultas e os demais são jovens meninos. A quantidade de meninos presentes no 

acampamento é de: 

a) 60 

b) 80 

c) 70 

d) 62 

e) 40 

8 - Seja a equação: . O valor de  é: 

a) 107 

b) 92 

c) 17 

d) 104 

e) 14 

9 - Em um determinado período uma unidade de saúde vacinou 276 pessoas contra a gripe H1N1, 

107 pessoas receberam a vacina antitetânica e 93 pessoas recebem outros tipos de vacinas. Ao todo 

foram vacinadas: 

a) 467 

b) 476 

c) 466 

d) 457 

e) 497 

10 - Nas operações abaixo as figuras representam números inteiros. Utilize o raciocínio lógico-

matemático para encontrar a solução. 
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∆  -  6  =  ⧠ 

 

O valor numérico da expressão:  é igual a: 

a) 96 

b) 92 

c) 76 

d) 84 

e) 78 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - O artigo 5º da Lei 10.406 2002 diz que “a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada a pratica de todos os atos da vida civil.” Qual é esta lei? 

a) Estatuto da Criança e do Adolescente 

b) Código Civil Brasileiro 

c) Estatuto do Menor Aprendiz 

d) Constituição Federal 

e) Código Nacional dos Direitos Humanos 

12 - Relacione a autoridade ao cargo e após marque a sequência correta: 

I – Cármem Lúcia Antunes Rocha (   ) Secretário de Estado da Agricultura 

II – Eunício Lopes de Oliveira (   ) Presidente da Câmara dos Deputados 

III – João Rodrigues (   ) Presidente da STF 

IV - Moacir Sopelsa (   ) Deputado Federal 

V – João Raimundo Colombo (   ) Presidente do Senado 
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VI – Rodrigo Maia (   ) Governador do Estado de Santa Catarina 

a) I, III, VI, IV, II, V 

b) I, II, VI, IV, III, V 

c) II, IV, VI, III, I, V 

d) IV, VI, I, III, II, V 

e) III, I, VI, V, II, IV 

 13 - “O presidente da Venezuela, em meio a violentos protestos e críticas de vários governos, 

buscará apoio de governos aliados durante um encontro de chanceleres da Alba realizado nesta 

segunda-feira em Havana. 

O presidente venezuelano, que chegou à ilha comunista no domingo, participará da cúpula de 

chanceleres da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América convocada em função da crise 

de seu país. 

Milhares de venezuelanos, que diariamente enfrentam a escassez de produtos básicos, têm saído às 

ruas para protestar contra a carestia e as decisões questionáveis por parte do Tribunal Supremo de 

Justiça, que assumiu os poderes do Legislativo dominado pela oposição e retirou a imunidade dos 

deputados.” 

Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017/04/10/interna_mundo Acessado em 20 de abril 2017 

O texto acima trata da crise na Venezuela que se estende há vários meses. Quem é o atual Presidente 

da Venezuela? 

a) Juan Manuel Santos 

b) Evo Morales 

c) Mauricio Macri 

d) Michelle Bachelet 

e) Nicolás Maduro 

14 - Foram fatores preponderantes para a colonização das terras onde futuramente seria o Município 

de Xavantina, exceto: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017/04/10/interna_mundo
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a) abundância de madeira 

b) estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul 

c) doação de propriedades rurais aos imigrantes 

d) boa qualidade do solo 

e) vinda dos imigrantes ítalo-brasileiros 

15 - Analise as assertivas sobre o Estado de Santa Catarina e após assinale a opção correta. 

I - O Estado de Santa Catarina é formado por 295 municípios. É o menor estado da região sul e 

destaca-se pela economia rica e diversificada.  

II – Em relação à extensão territorial o menor município de Santa Catarina é Bombinhas e o maior 

é Joinville. 

III - Santa Catarina é dividido em 8 principais regiões, sendo elas: Litoral, Nordeste, Planalto 

Norte, Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste e Oeste.  

a) I e III estão corretas 

b) I, II e III estão corretas 

c) I e II estão erradas 

d) I, II e III estão erradas 

e) II e III estão erradas 

INFORMÁTICA 

16 - Com relação aos componentes de um microcomputador, encontramos um tipo especial de  

memória ROM que pode ser reprogramada desde que seja antes apagada usando raios ultravioletas, 

esta memória é chamada de: 

a) CLOCK 

b) BIOS 

c) EEPROM 
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d) CACHE 

e) EPROM 

17 - Das opções abaixo, selecione aquela que NÃO REPRESENTA uma função do Sistema 

Operacional: 

a) Gerenciar de arquivos 

b) Gerenciar entrada de energia elétrica 

c) Gerenciar processador 

d) Gerenciar memória 

e) Gerenciar dispositivos de E/S (entrada/saída) 

18 - Em uma pasta hipotética aberta a partir do Windows Explorer ou Explorar de arquivos do MS 

Windows, se desejar selecionar ARQUIVOS ALTERNADOS (não blocos) através de cliques com o 

mouse, que tecla deve manter pressionada: 

a) SHIFT 

b) ALT 

c) TAB 

d) CTRL 

e) F3 

19 - Qual a função da tecla CTRL+F no MS Word: 

a) Localizar palavra ou expressão a ser digitada 

b) Ir para a próxima página do documento aberto 

c) Voltar para a página anterior 

d) Ir para a próxima palavra disponível 

e) Voltar à palavra anterior digitada 
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20 - Qual a função da tecla CTRL pressionada juntamente com a tecla D (CTRL + D) ao navegar em 

determinado endereço da WEB usando o MOZILA FIREFOX: 

a) Tentar localizar expressão ou palavra no site 

b) Fechar o site 

c) Enviar para impressão a página em leitura 

d) Enviar para e-mail o endereço ou site da página 

e) Abrir opção para salvar o endereço ou site em favoritos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FONOAUDIÓLOGO 

21 - A Fonoaudiologia tem se apresentado como uma ciência que pode colaborar e muito com a 

escola na diminuição do fracasso escolar. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa correta 

em relação à atuação do fonoaudiólogo na área escolar: 

a) Realizar pareceres técnicos. 

b) Realizar ações preventivas. 

c) Realizar diagnósticos clínicos. 

d) Realizar ações curativas. 

e) Encaminhar os alunos com dificuldades escolares para o seu consultório.   

22 - Diante de algumas situações detectadas pelo fonoaudiólogo escolar nas observações e triagens, 

tais como distúrbios articulatórios, atrasos na linguagem, gagueira, disfonias; identifique a relação 

adequada entre docente e fonoaudiólogo: 

a) O professor vai aprender tudo sobre fonoaudiologia para depois aplicar a terapêutica 

adequada. 

b) Não há como o fonoaudiólogo interferir na rotina de sala de aula. 

c) O fonoaudiólogo, para intervir na conduta do docente, deve ter uma especialização em 

docência. 
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d) O fonoaudiólogo deve preparar um plano de reabilitação, o qual será aplicado em sala de 

aula. 

e) O professor pode tirar dúvidas e buscar orientações com o fonoaudiólogo quanto à 

necessidade de encaminhamento e, principalmente, entender melhor o que acontece com seus 

alunos. 

23 - Em relação ao tripé de atuação do Fonoaudiólogo Escolar, marque a alternativa correta: 

a) Alunos da educação infantil, alunos do ensino médio e professores. 

b) Escola, alunos e fonoaudiólogo. 

c) Escola, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. 

d) Alunos, professores e família. 

e) Alunos, Secretaria Municipal de Educação e família.  

24 - O fonoaudiólogo, através de orientações de saúde vocal, pode auxiliar o professor a cuidar da 

sua voz. Alguns hábitos podem agravar ou mesmo desencadear uma alteração na produção vocal. 

Com base nisso, marque a alternativa incorreta: 

a) O uso de pastilhas ou sprays é muito indicado para que ocorra o aquecimento vocal. 

b) O ato de fumar pode causar dano à laringe. 

c) O ato de pigarrear é um hábito automático que passa despercebido para quem o possui e 

constitui um fator de forte atrito nas cordas vocais. 

d) Poupar a voz em ambientes ruidosos é indicado para não entrar em uma competição vocal. 

e) Qualquer corpo estranho entre as cordas vocais, por menor que seja, pode causar problemas, 

por exemplo, um professor que faz uso de giz pode ter a sua voz seriamente prejudicada. 

25 - A lei nº 6.965 de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

fonoaudiólogo, no artigo 4º, estabelece: 

I - desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e 

audição. 
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II - Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz 

e audição. 

III - Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências. 

Sendo assim: 

a) somente a assertiva I está correta. 

b) as assertivas I, II 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 - O fonema /f/ classifica-se quanto ao ponto de articulação e o traço de sonoridade em: 

a) velar sonoro. 

b) lábio dental sonoro. 

c) línguo alveolar. 

d) lábio dental, surdo. 

e) línguo sonoro. 

27 - A menor unidade linguística, dentro de uma linguagem, quando combinada com outras unidades, 

para estabelecer significados de palavras e distinguir sons entre eles: 

a) Fonética 

b) Articulação 

c) Fonema  

d) Arquifonemas 

e) Som de voz 

28 - O Método de Alfabetização e Reabilitação, Multisensorial, Fono-viso-articulatório, desenvolvido 

pela Fonoaudióloga Renata Jardine para promover o sucesso no aprendizado da leitura e escrita em 
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crianças que não conseguem alfabetizar-se, utiliza-se de, além das estratégias fônicas e visuais, as 

articulatórias. Este método é conhecido também como: 

a) Método das letras. 

b) Método das boquinhas. 

c) Método das cirandas. 

d) Método da linguinha. 

e) Método dos fonemas. 

29 - Com relação à disfonia infantil, é incorreto afirmar: 

a) A terapia fonoaudiológica nas disfonias infantis deverá iniciar somente após os 10 anos, 

idade em que a criança já tem condições de realizar mudanças significativas no seu 

comportamento vocal. 

b) Os aspectos vocais mais observados na criança disfônica são: intensidade elevada, fala tensa 

e abusos vocais constantes. 

c) As crianças disfônicas geralmente são: agitadas, mandonas, gritonas, falantes e ansiosas.   

d) Dentre as principais causas da disfonia infantil, podem-se citar abusos vocais que geram 

distúrbios laríngeos, alterações estruturais mínimas e deficiência alternativa. 

e) A conscientização dos abusos vocais cometidos, a mudança comportamental dos pais, 

oferecendo um bom exemplo vocal, reduzindo a competição sonora e levando a criança a 

emissão saudável de sons, são alguns dos elementos importantes a serem considerados na 

orientação à família. 

30 - É objetivo da avaliação vocal, exceto: 

a) Coletar dados para o diagnostico diferencial. 

b) Determinar o prognóstico. 

c) Encaminhar para tratamento cirúrgico. 

d) Conhecer o comportamento vocal do paciente. 
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e) Verificar a influência do comportamento vocal na disfonia. 

 31 - O tratamento fonoaudiólogico com base em pares mínimos é indicado para os casos em que a 

criança possui poucos processos atuantes em sua fala. Desta forma, são exemplos de palavras que 

formam um par mínimo: 

a) gato e gata. 

b) bato e batom. 

c) casa e para. 

d) anda e corre. 

e) vaca e faca. 

32 - No processo de reabilitação da criança com deficiência auditiva, são fatores fundamentais para o 

sucesso da terapia fonoaudiológica, exceto: 

a) idade em que foi concluído o diagnóstico de deficiência auditiva. 

b) o nível sociocultural da família da criança com deficiência auditiva. 

c) o tempo decorrido entre o diagnóstico e o início da reabilitação auditiva. 

d) o empenho da família em compreender as implicações da deficiência auditiva. 

e) o interesse dos familiares no desenvolvimento da linguagem da criança e querer participar da 

terapia fonoaudiológica. 

33 - O NASF 1 deverá ter uma equipe formada por uma composição de profissionais de nível 

superior escolhidos dentre as ocupações listadas abaixo que reúnam as seguintes condições: 

I - A soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular no mínimo 200 

horas semanais; 

II - Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 horas; e 

III - Cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 horas e no máximo 80 

horas de carga horária semanal. 

Sendo assim: 
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a) as assertivas I, II e III estão corretas. 

b) somente a assertiva I está correta. 

c) somente a assertiva II está correta. 

d) somente a assertiva III está correta. 

e) as assertivas I e II estão corretas. 

34 - Uma criança de 4 anos e 6 meses de idade, com vocabulário restrito e desenvolvimento aquém 

do esperado para a idade na qual se encontra, com padrões linguísticos típicos de crianças mais 

novas, levam o fonoaudiólogo à seguinte hipótese diagnóstica: 

a) disfonia infantil 

b) atraso de linguagem 

c) dislexia 

d) afasia 

e) desvio fonológico 

35 - Durante uma avaliação comportamental da voz, a relação s/z é uma medida empregada na 

análise da: 

a) ressonância 

b) capacidade vital 

c) frequência fundamental 

d) velocidade de fala 

e) eficiência glótica 

36 - A lei nº 6.965 de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

fonoaudiólogo, no artigo 21, trata dos itens que constituem infração disciplinar: 

I - Transgredir preceito do Código de Ética Profissional; 

II - Manter conduta incompatível com o exercício da profissão; 
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III - Violar sigilo profissional; 

Sendo assim: 

a) as assertivas I e III estão corretas. 

b) somente a assertiva I está correta. 

c) somente a assertiva II está correta. 

d) somente a assertiva III está correta. 

e) as assertivas I e II estão corretas. 

37 - A Lei federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, no seu Art. 2° dispõe sobre os recursos do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta; 

II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 

pelo Congresso Nacional; 

III - Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde; 

IV - Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 

Distrito Federal. 

Sendo assim: 

a) as assertivas I, II e III estão corretas. 

b) as assertivas II, III e IV estão corretas. 

c) as assertivas I, II e IV estão corretas. 

d) as assertivas II e III estão corretas. 

e) as assertivas III e IV estão corretas. 

38 - Quando um trabalhador está em torno de 6 meses em uma empresa ruidosa, deverá de acordo 

com a legislação brasileira realizar a: 

a) audiometria admissional 
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b) audiometria demissional 

c) impedanciometria 

d) medida de controle de risco 

e) audiometria periódica  

39 - O padrão adequado de sucção envolve: 

a) apenas força e frequência 

b) apenas força e ritmo 

c) ritmo, sustentação, força e frequência 

d) apenas sustentação e força 

e) apenas ritmo 

40 - A Lei Orgânica do Município de Xavantina relata no artigo 157 que o munícipio deve obedecer 

às seguintes diretrizes:  

I - Atendimento integral, com prioridade para ações preventivas e coletivas, adequadas à 

realidade epidemiológica, sem prejuízo das assistenciais individuais;  

II - Descentralização política, administrativa e financeira;  

III - Universalização da assistência de igual qualidade dos serviços de saúde à população 

urbana e rural;  

Sendo assim: 

a) as assertivas I, II e III estão corretas. 

b) somente a assertiva I está correta. 

c) somente a assertiva II está correta. 

d) somente a assertiva III está correta. 

e) as assertivas I e II estão corretas. 

 


