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INSTRUÇÕES: 

1. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo a 

leitura das instruções. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrido 30 

minutos do início das provas. 

2. Com o início das provas, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o 

entendimento das questões é parte integrante da prova. 

2.1 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe da aplicação da prova e/ou autoridades presentes informações sobre o 

conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 

3. Durante a realização das provas é proibido: 

3.1 A comunicação entre os candidatos; 

3.2 A utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 

cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação; 

3.3 O porte mesmo que desligado, de quaisquer aparelhos eletro-eletrônicos tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie; 

3.4 O uso de óculos escuros, salvo se prescrito em receita médica, ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

3.5 O porte de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; 

3.6 O porte de qualquer tipo de armamento; 

3.7 A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

3.8 Ausentar-se da sala desacompanhado de pelo menos um fiscal; 

3.9 Entregar a prova antes de decorridos 30(trinta) minutos do seu início. 

4. O cartão resposta será o único documento para correção da prova, o candidato 

não poderá se identificar no caderno de provas e nem no cartão resposta, usando 

apenas um número que será dado aleatoriamente. O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE 

IDENTIFICAR NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

5. Será usado somente o cartão resposta para correção das provas. 

6. A simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local d aprova, corredor e banheiros, constitui-se 

desobediência às normas do presente processo seletivo e implicará na exclusão do 

candidato do processo seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

7. Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de provas 

simultaneamente. 

 



www.pciconcursos.com.br

Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

FONOAUDIÓLOGO 
 
01. A _____são danos _____ nas células sensoriais do sentido da audição e do 

equilíbrio no ouvido interno: pode resultar em _____, vertigens; surdez temporária 
ou permanente. 

 
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:  

a) Ototoxicidade – Progressivos – Ataxia; 
b) Exasperação – Progressivos – Anemia; 
c) Pantomima – Regressivos – Antologia; 
d) Reverberação – Regressivos – Profilaxia. 
 

02. Leia com atenção: 
 

I - Criação dos cursos da Universidade de São Paulo, vinculado à Clínica de 
Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, e da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, ligado ao Instituto de Psicologia; 

II - Lei n° 6965, que regulamentou a profissão de Fonoaudiólogo, veio ao 
encontro dos sonhos de uma categoria profissional, que ansiava ser reconhecida. Além 
de determinar a competência do Fonoaudiólogo, com a Lei, foram criados os Conselhos 
Federal e Regionais de Fonoaudiologia, tendo como principal finalidade a fiscalização 
do exercício profissional; 

III - As atividades do Conselho Federal de Fonoaudiologia tiveram início. 
 
Os acontecimentos acima obedecem à seguinte ordem cronológica:  
 

a) II, III e I; 
b) I, II e III; 
c) III, II e I; 
d) III, I e II. 

 
03. A função referencial da linguagem também pode ser chamada de função: 

a) Emotiva; 
b) Expressiva; 
c) Denotativa; 
d) Pejorativa. 

 
04. Leia com atenção: 
 

I – Inicialmente surgem as frases simples com grande significado como, por 
exemplo, “chão” para expressar que “caiu no chão”; 

II – Com a aquisição de um vocabulário mais rico começam a aparecer as frases 
afirmativas e negativas compostas por 3 e 4 elementos, mas com omissões de palavras 
(preposições, os artigos e os pronomes) com alterações de concordância, desvios de 
flexionamento nominal e inversão dos elementos. 
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A faixa etária a que ser referem os itens acima são: 
 

a) 6 meses a 1 ano / 1 ano a 1 ano e seis meses, respectivamente;  
b) 3 a 6 meses / 6 meses a 1 ano, respectivamente; 
c) 6 meses a 1 ano, ambos; 
d) 2 a 3 anos, ambos.  

 
05. A dicção é o modo em que uma pessoa articula e pronuncia as palavras de uma 

língua. Denota a pronúncia clara e na correta entonação de um texto. Uma 
articulação com sons bem definidos transmite ao ouvinte franqueza, desejo de ser 
compreendido e clareza de ideias (mesmo que na realidade elas não sejam tão 
claras). A emissão clara confere credibilidade ao falante, mesmo se ele não possuir 
uma voz de qualidade especialmente bela ou potente. A falta de exatidão na 
constituição das palavras, com sons distorcidos ou emitidos sem a necessária 
precisão, pode fazer com que fatos admiráveis passem despercebidos. É importante 
tornar a fala uma arte, possibilitando o numero de palavras corretas, distintas, 
expressivas e agradáveis 

 
Sobre o trecho acima: 
 

a) Está completamente correto; 
b) Está completamente incorreto; 
c) Apenas a primeira frase está correta; 
d) Apenas a primeira frase está incorreta. 

 
06. A surdez verbal pode também ser chamada de: 
 

a) Abasia, 
b) Acalculia; 
c) Acatafasia; 
d) Acamatesia acústica. 

 
07. A bradiartria pode ser definida como: 

 
a) Emissão anormalmente rápida de palavras em virtude de lesão central; 
b) Emissão anormalmente rápida de palavras em virtude de lesão secundária; 
c) Emissão anormalmente lenta de palavras em virtude de lesão central; 
d) Emissão anormalmente lenta de palavras em virtude de lesão secundária. 

 
08. A voz cavernosa é chamada tecnicamente na fonoaudiologia de: 
 

a) Voz gangosa; 
b) Voz esofágica; 
c) Voz anfórica; 
d) Voz anserina. 
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09. O movimento de vaivém das moléculas de um corpo sonoro num meio elástico é 
chamado de: 

 
a) Xenoglossia; 
b) Vibração; 
c) Úvula; 
d) Vocalização. 

 
10. A respiração acelerada é chamada de: 

 
a) Traquipnéia; 
b) Traquifonia; 
c) Taquilalia; 
d) Tautofonia. 

 
11. Não corresponde a um tipo de sigmatismo: 

 
a) Anterior; 
b) Anímico; 
c) Lateral; 
d) Ântero-lateral. 

 
12. A voz nasalada é chamada de: 

 
a) Projeção lingual; 
b) Pornologia; 
c) Rotacismo; 
d) Rinofonia. 
 

13. Fala excessiva proporcionada por distúrbio mental: 
 
a) Polilogia; 
b) Papilogia; 
c) Palingrafia; 
d) Palifrasia. 

 
14. A oclusão é o: 
 

a) Incorreto posicionamento das arcadas dentárias estando fechada a cavidade 
oral; 

b) Incorreto posicionamento das arcadas dentárias estando aberta a cavidade oral; 
c) Correto posicionamento das arcadas dentárias estando fechada a cavidade 

oral; 
d) Correto posicionamento das arcadas dentárias estando aberta a cavidade oral. 
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15. Nistagmo pode ser, exceto: 
 
a) Horizontal; 
b) Enviesado; 
c) Rotatório; 
d) Vertical. 
 

16.  A movimentação de lábios sem a pronúncia de palavras é denominada de: 
 

a) Mioclínias; 
b) Mogilalia; 
c) Motricidade; 
d) Mussitação. 

 
 
17. Assinale a alternativa incorreta. Lábio leporino pode ser: 

 
a) Protuberância distêmica; 
b) Depressão do lábio; 
c) Fenda alveolar; 
d) Fissura palatina. 
 

18. A impossibilidade de expressar ideias por palavras: 
 
a) Laringoplegia; 
b) Laringopatia; 
c) Logofasia; 
d) Logorréia.  

 
19. A exaltação da acuidade auditibva é denominada de: 

 
a) Hemifonia; 
b) Hiperacusia; 
c) Hipermimia; 
d) Hemiplegia. 

 
 
20. Dependem pouco do desempenho do paciente: 

 
a) Estimulações passivas; 
b) Estimulações volitivas; 
c) Estimulações neopalativas; 
d) Estimulações atávicas; 

 
 



www.pciconcursos.com.br

Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

21. Por meio da audição é que se adquire, normalmente, a comunicação oral. Doenças 
na gestação, infecções de ouvido, uso indiscriminado de medicamentos, exposição 
a ruídos intensos e outros podem causar alterações auditivas, comprometendo a 
comunicação e a qualidade de vida do indivíduo. 

 
A descrição acima refere-se à seguinte especialidade: 
 

a) Linguagem; 
b) Distúrbios excêntricos; 
c) Distúrbios exotéricos; 
d) Audiologia. 

 
22. Nesta especialidade, o fonoaudiólogo habilita/reabilita funções relacionadas a 

respiração, sucção, mastigação, deglutição, expressão facial e articulação da fala, 
propiciando melhores condições de vida e de comunicação. 

 
A descrição acima refere-se à seguinte especialidade:  
 

a) Motricidade; 
b) Saúde coletiva; 
c) Sequelação; 
d) Anomaliasd congênitas. 

 
23. Históricamente antes da atual denominação a Fonoaudiologia era chamada de: 

 
a) Fonioepedia; 
b) Terapia da fala; 
c)  Logopedia; 
d) Ecomertria. 

 
 
24. O Audiologista é o fonoaudiólogo especialista que se dedica ao estudo do sentido 

audição, desde a _____das ondas sonoras pelo ouvido até o completo 
processamento das informações auditivas pelo córtex do sistema nervoso central, 
dedicando-se ao estudo da anatomia, da fisiologia, da neurofisiologia e das 
patologias de todo o aparelho auditivo. A _____ se dedica a diagnósticos 
relacionados à função vestibular que participa do controle do equilíbrio do indivíduo, 
área de _____entre a fonoaudiologia, otorrinolaringologia e neurologia, cujas 
doenças desse sistema são popularmente conhecidas como "labirintires". 
Juntamente com o Otorrinolaringologista, o audiologista, participa da cirurgia de 
implante coclear (dispositivo eletrônico implantado no nervo da audição) fazendo 
exames antes e depois do implante para saber se o paciente reagiu bem ao 
aparelho, indicando ao Otorrino aonde colocar o aparelho na orelha do paciente. 

 
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:  
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a) Transmissão – Auto-acústica – Difusão; 
b) Recepção - Otoneurologia – Fusão; 
c) Recepção – Orto-acústica – Separação; 
d) Transmissão – Desinência – Divisão. 

 
25. Leia com atenção: 

 

I - O fonoaudiólogo é um profissional de Saúde, com graduação plena em 
Fonoaudiologia, que atua de forma autônoma e independente nos setores público e 
privado; 

II – O fonoaudiólogo é responsável pela promoção da saúde, prevenção, 
avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação e reabilitação) e 
aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, 
da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da 
fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição.  
 

a) Apenas I está correto; 
b) Apenas II está correto; 
c) Ambos estão corretos; 
d) Ambos estão incorretos. 
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PORTUGUÊS SUPERIOR 

 
26. Não é um dos significados possíveis da palavra frajola: 

a) Faceiro; 

b) Janota; 

c) Garrido; 

d) Deselegante. 

 
27. Está incorreto quanto à regência: 

a) Custou-me aceitar esta decisão; 

b) Uma boa faculdade era aspirada por todas; 

c) Custou ao aluno entender o fato; 

d) Sua atitude implicará demissão sumária. 

  
28. São pronomes invariáveis: 

 

a) Ninguém – Alguém; 

b) Algum – Nenhum; 

c) Muito – Pouco; 

d) Outro – Todo. 

 
29. É classificado como numeral cardinal: 

a) Triplo; 

b) Terço; 

c) Três; 

d) Terceiro. 

 
30. Corria __ boca pequena que ela iria por __ mostra toda __ sua exuberância. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 
 

a) À – À – A; 

b) A – A – À; 

c) A – A – A; 

d) A – À – À. 
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MATEMÁTICA SUPERIOR 
 
31. Qual o domínio da função abaixo: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

32. Qual a derivada da função: 

 
a) 3x 

b) 2x2 

c) 3x2 

d) 2x3 

 

33. Qual o volume de meia esfera que esta que esta dentro de um cubo de 8m³? 

(considerar que os limites da esfera são os limites do cubo 

 

a) 4,2m³ 

b) 2,1m³ 

c) 6,3m³ 

d) 8,4m³ 

 

34. Julia comprou um tablete de seu amigo em 2 parcelas com juros compostos de 5% 

por parcela. Quanto ela pagou se o preço a vista era de R$ 300,00? 

 

a) R$ 330,00 

b) R$ 330,25 

c) R$ 330,50 

d) R$ 330,75 

 

35. Qual a integral da função: 

 

a)    

b)  

c)  

d)  
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CONHECIMENTOS GERAIS  SUPERIOR 
   

36. Assinale a alternativa que apresenta os municípios de Santa Catarina do mais 

populoso ao menos populoso: 

 
a) Anitápolis - Apiúna – Araranguá; 

b) Anitápolis – Araranguá – Apiúna; 

c) Araranguá – Apiúna – Anitápolis; 

d) Apiúna – Anitápolis – Araranguá. 

 
37. É incorreto afirmar sobre Santa Catarina: 

 
a) É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial; 

b) É o décimo primeiro estado mais populoso; 

c) As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 736,165 km², sendo maior 

do que Portugal ou a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo com o Distrito Federal; 

d) Limita-se com os estados do Paraná (ao nordeste) e Rio Grande do Sul (ao 

sudeste), além do oceano Pacífico (a leste) e da Argentina (ao norte). 

 
38. Não é pertence à mesorregião do Vale do Itajaí: 

 
a) Trombudo Central; 

b) Canoinhas; 

c) Vidal Ramos; 

d) São João do Itaperiú. 

 
39. O poema do Hino Nacional Brasileiro é de autoria de: 

 
a) Joaquim Osório Duque Estrada; 

b) Francisco Manoel da Silva; 

c) Evaristo da Veiga; 

d)  D. Pedro I. 

 
40. Kátia Abreu e José Eduardo Cardoso são respectivamente ministros: 

 
a) Do Abastecimento e da Fazenda; 

b) Da Agricultura e da Justiça; 

c) Das Ciências e Tecnologia e da Saúde; 

d) Dos Esportes e dos Direitos Humanos. 
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RASCUNHO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE AQUI SEU GABARITO 
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