
FONOAUDIÓLOGO 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
 
01.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
02. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
 
 

04. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração 
 
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais: 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
07. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
09. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
 



(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
13. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
16. E.L., 45 anos, sexo masculino, história de zumbido, 
vertigens súbitas e intensas, dificuldade em entender as 
palavras, com desconforto a ruídos. Timpanograma tipo 
A, complacência estática normal, audiograma: 
 
  250 500 1K 2K 4K 8K 
Orelha Direita V.A 15 10 10 15 20 10 

V.A 50 50 40 30 25 15 Orelha Esquerda 
V.O 50 50 40 30   

 
Este caso é sugestivo de: 
 
(A) Presbiacusia.      
(B) Trauma Acústico.     
(C) Ototoxicose. 
(D) Doença de Meniere. 
 
 
 

17. Um fonoaudiólogo recém ingresso na Prefeitura para 
atuar em uma Unidade Básica de Saúde, foi convidado 
pelo Enfermeiro para participar de um grupo de 
orientações para mulheres.  
 
Ele deverá:  
 
(A) não aceitar, pois não faz parte de sua atuação 
(B) aceitar e deixar o Enfermeiro programar o conteúdo 
(C) aceitar e criar com o Enfermeiro o programa a ser 
desenvolvido nos grupos 
(D) aceitar e propor para o Enfermeiro uma programação a 
parte com seu conteúdo específico.  
 
18. Na Rede Básica de Saúde o fonoaudiólogo realiza: 
 
(A) Apenas atendimentos individuais. 
(B) Atendimentos individuais e em grupo. 
(C) Atividades de promoção à saúde e atendimentos. 
(D) Prevenção baseado em orientações.  
 
19. Durante a fonação nem sempre ocorre a coaptação 
das pregas vocais, resultando em fendas glóticas.  
 
A fenda triangular-posterior é: 
 
(A) restrita a região da área respiratória, pode não ter queixa 
na qualidade vocal ou discreto aumento do fluxo de ar a 
fonação.   
(B) atribuída a uma deficiência na atividade dos músculos 
cricotireóideos. 
(C) associada freqüentemente à alteração vocal, com queixa 
de fadiga e geralmente com presença de nódulos. 
(D) ausência de coaptação ultrapassa a linha de projeção dos 
processos vocais, atingindo parte membranácea das pregas 
vocais, frequentemente associada à alteração vocal. 
 
20. Em relação a alguns tipos de voz: 
  
 I - Voz rouca: é a mais comum alteração vocal, qualidade 
vocal tipo ruidosa. 
II - Voz áspera: rude e desagradável, com esforço do indívíduo 
ao falar. 
III - Voz comprimida: acentuado predomínio da ressonância 
laringo-faríngea. 
IV - Voz pastosa: redução no uso da ressonância orofaríngea.  
 
Responda a sequência, sendo V para Verdadeiro e F para 
Falso: 
 
(A)  V, V, F, V     
(B)  V, V, V, F  
(C)  V, F, V, F 
(D)  V, F, V, V 
 
21. Para acompanhamento fonoaudiológico nos casos de 
disfonia infantil é necessário: 
 
(A) que não haja comprometimento emocional associado. 
(B) repouso vocal após as sessões. 
(C) associar agravamento da voz com a articulação. 
(D) coordenar a expiração com exercícios. 
 
22. Os respiradores bucais podem desenvolver problemas 
associados como: 
 
(A) Ceceio anterior ou lateral. 
(B) Mastigação atípica. 
(C) Imprecisão articulatória. 
(D) Todas as anteriores. 
 
23. Os músculos responsáveis pela elevação da 
mandíbula são: 
 



(A) Bucinador, masseteres e pterigóideos laterais e mediais.   
(B) Orbicular da boca, masseteres e temporais.   
(C) Masseteres, temporais e pterigóideos mediais e  laterais. 
(D) Masseteres, zigomático maior e pterigóideos mediais e 
laterais. 
 
24. A contração dos músculos supra-hióideos, faríngeos, 
laríngeos e linguais pertence a: 
 
(A) fase preparatória da deglutição.    
(B) fase esofágica da deglutição.    
(C) fase oral da deglutição. 
(D) fase faríngea da deglutição. 
 
25. Qual destes fatores não influencia nos efeitos na 
deglutição em idosos? 
 
(A) Redução de massa muscular facial. 
(B) Diminuição de sensibilidade na região laringo-faríngea. 
(C) Refluxo gastroesofágico. 
(D) Higiene bucal. 
 
26. Com relação às disfagias, quando um paciente 
engasga e tosse após a deglutição suspeita-se de uma 
alteração: 
 
(A) incompetência velo-faríngea. 
(B) disfunção cricofaríngea. 
(C) paralisia/paresia bilateral ou unilateral das cordas vocais. 
(D) alteração da sensibilidade da câmera faríngea. 
   
27. Segundo Piaget, a representação diz respeito à 
diferença entre significantes e significados, este período 
representativo marca a passagem do plano: 
 
(A) Simbólico para evolutivo. 
(B) Gestual para articulatório. 
(C) Ação para representação. 
(D) Representativa para operacional.  
 
28. Para Vygotsky: 
 
(A) linguagem é uma capacidade inata do ser humano. 
(B) o desenvolvimento de linguagem é produto do 
conhecimento construído através da interação do sujeito e o 
meio. 
(C) o aprendizado é comportamental, seguido da 
apresentação de reforços. 
(D) o próprio processo de aprender gera e promove o 
desenvolvimento das estruturas mentais superiores. 
 
29. Uma criança não consegue escrever palavras ditadas, 
mas é capaz de escrever palavras soletradas e palavras 
sem sentido, então ela é portadora de agrafia: 
 
(A) fonológica 
(B) fonética 
(C) léxica 
(D) profunda 
 
 
30. A.P.S., 07 anos, sexo feminino apresenta a seguinte 
produção de fala: 
 
cadeira →[kadela], zebra → [sepra], porta→[poyta] 
 
Analise e identifique quais são os processos fonológicos 
que caracterizam sua fala: 
 
(A) semivocalização de líquida, dessonorização de obstruinte, 
redução de líquida. 
(B) substituição de líquida, dessonorização de obstruinte, 
semivocalização de líquida. 

(C) plosivização, sonorização prevocalica, apagamento de 
líquida. 
(D) substituição de líquida, anteriorização, plosivização de 
líquida. 
 
31. Segundo Código de Ética vigente, consiste infração 
ética: 
 
(A) Orientar adequadamente acerca dos propósitos, riscos, 
custos e alternativas de tratamento, bem como das 
implicações de tratamentos fonoaudiológicos equivalentes, 
praticados simultaneamente. 
(B) Atuar em comum acordo com outro fonoaudiólogo, quando 
o atendimento do cliente for simultâneo. 
(C) Recusar-se a exercer a profissão quando as condições de 
trabalho não forem dignas. 
(D) Deixar de reencaminhar ao profissional responsável o 
cliente que lhe foi enviado para procedimento específico ou 
por substituição temporária, salvo por solicitação do cliente ou 
prejuízo deste, devendo o fato ser obrigatoriamente 
comunicado ao colega. 
 

32. A participação popular é um dos princípios do Sistema 
Único de Saúde. A Lei nº. 8.142/90 prevê essa participação 
em todas as esferas de governo, nas seguintes instâncias: 
Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.  

 
 O Conselho Municipal de Saúde: 

 
(A) tem caráter deliberativo. Atua na formulação de estratégias 

e no controle da execução da política de saúde no 
município e é formado por representantes dos usuários 
em número equivalente aos dos representantes de outros 
segmentos 

(B) tem caráter consultivo. Pode contar com a participação de 
enfermeiras como representantes dos prestadores de 
serviço público, em número paritário e equivalente ao dos 
representantes dos usuários e dos privados. 

(C) deve ser a democratização da saúde. Tem o secretário 
municipal de saúde como presidente nato, que não 
poderá delegar esta função a representantes de usuários. 

(D) deve zelar pela proteção dos trabalhadores da saúde. É 
composto, de forma majoritária, por representantes dos 
usuários que devem reivindicar assistência médica com 
qualidade a toda comunidade. 

 
33. Uma criança que localiza a fonte sonora diretamente 
os sinais de som de 25 a 30 dB (NPS) na lateral, acima e 
abaixo, possui: 
 
(A) 09 a 13 meses    
(B) 13 a 16 meses     
(C) 16 a 21 meses  
(D) 21 a 24 meses  
 
34. D.A.S., sexo feminino, 10 anos, apresentou 
audiometria com perda auditiva neurosensorial, 
moderada, bilateral, timpanograma tipo A, complacência 
estática normal, reflexos acústicos presentes. Este caso é 
sugestivo de perda auditiva causada por: 
 
(A) sífilis      
(B) caxumba     
(C) alteração de nervo facial 
(D) herpes 
 
35. Segundo Andrade, para casos de disfluência é correto 
orientar aos pais:  
 
(A) Dar dicas para criança relaxar se acalmar ou pensar antes 
de falar, ajuda na fluência. 
(B) Repetir o conteúdo da mensagem, quando a criança disser 
uma frase disfluente a ajudará a reduzir a memória da 
disfluência. 



(C) Falar rápido e com vocabulário complexo, ajuda a criança 
com disfluência a ter mais habilidade de linguagem. 
(D) Completar o que a criança está falando irá ajudá-la a ter 
mais confiança como falante. 
 

INFORMÁTICA 
 

36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa? 
 
(A) Microsoft Word 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa? 
 
(A) Microsoft Windows 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, 
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual 
valor será retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 35 
(B) 0 
(C)15 
(D)29 
 
39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, 
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do 
Desktop, deve-se clicar em qual aba?   
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Área de trabalho 
 
40 – Escolha a alternativa INCORRETA. 
 
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação 
condicional, onde com base em condições é possível formatar 
dados e células. 
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações por ordem crescente e decrescente. 
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem 
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por 
Categoria. 
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações somente por ordem crescente. 
 
 
 


