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CARGO: FONOAUDIOLOGO 

 

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; 

 

 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 conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

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

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3HORAS (três 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

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 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Saúde 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  05 (cinco) 

 

 

 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 objetivas 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 

1. A frase em que a concordância nominal contraria a norma culta é: 

a) O poeta considera ingrata a terra e o filho. 

b) O poeta considera ingrato o filho e a terra. 

c) O poeta considera ingratos o filho e a terra. 

d) O poeta fala de um filho e uma terra ingratas. 

e) O poeta fala de uma terra e um filho ingratos. 

2. Assinale a única alternativa que respeita as normas de regência verbal. 

a) Ninguém respondeu o questionário. 

b) Não sei onde ele será levado. 

c) O filme que assistimos é excelente. 

d) O homem de quem aludimos na carta é inocente. 

e) A festa a que ele compareceu foi ótima. 

3. Assinale a alternativa que completa corretamente , na sequência a frase abaixo: 

Todos os quartéis estavam ____________ 

Vitamina é ___________para a saúde. 

Era meio dia e ___________quando chegou o trem. 

a) Alerta  - bom – meia 

b) Alertas – boa – meia 

c) Alerta – boa – meio 

d) Alertas – bom - meia 

e) Alertas – bom - meio 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - ANA PAULA E ANA CLÁUDIA nasceram no mesmo dia e mês. Ana Paula tem hoje 13 anos de 

idade e Ana Cláudia tem 31 anos. A curiosidade está no fato de as duas idades envolverem os mesmos 

algarismos, porém trocados de ordem. Se ambas viverem até o aniversário de 90 anos de Ana Cláudia, 

essa curiosidade que ocorre hoje se repetirá outras: 

a) 3 vezes 

b) 4 vezes 

c) 5 vezes 
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d) 6 vezes 

e) 2 vezes 

5 - Um motorista parte da cidade A às 8 horas, com destino à cidade B, imprimindo uma velocidade 

média constante de . Utilizando a mesma rodovia, outro motorista, parte da cidade B às 11 

horas com destino à cidade A, desenvolvendo velocidade média de . Se considerarmos que as 

duas cidades distam uma da outra , que os motoristas não fizeram nenhuma parada e a 

velocidade média de ambos foi mantida, o horário que os dois motoristas se cruzaram foi: 

a) 14h33 min 

b) 14h10 min 

c) 11h20 min 

d) 14h20 min 

e) 11h33 min 

6 - De acordo com as informações contidas no gráfico da função , podemos afirmar que o valor 

de  é de:  

C(x)

X (quant.)300 550

7250

5000

2300

 
a) 10 400 

b) 9 500 

c) 8 750 

d) 8 250 

e) 8 000 

CONHECIMENTOS GERAIS 

7 – “Meu compromisso é defender SUS e os seus avanços”, diz o novo Ministro da Saúde. Fonte: 

Portal Brasil, publicado em 06 de outubro de 2015. 

Quem assumiu o Ministério da Saúde em 06 de outubro de 2015: 
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a) Arthur Chioro 

b) Marcelo Castro 

c) José Agenor Álvares da Silva 

d) Alexandre Padilha 

e) José Gomes Temporão 

 8 – A 1ª Usina Hidrelétrica de Itá foi construída entre os anos de 1947 a 1952, sendo inaugurada 

oficialmente em outubro de 1952. Operou até meados de 1967/1968 e se chamava: 

a) Usina Hidrelétrica Itaense de Representação Ltda 

b) Cooperativa de Força e Luz Volta do Uvá Ltda 

c) Usina Hidrelétrica Volta do Uvá 

d) Cooperativa Força e Luz Itaense de Representação Ltda 

e) Cooperativa Hidrelétrica Volta do Uvá 

9 – A Constituição Federal em seu Art. 37 diz que “A administração pública direta ou indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de... 

a) ética, publicidade, legalidade, auditoria e transparência 

b) tecnicidade, moralidade, transparência, eficiência e ética 

c) consultoria, administrativo, ética, publicidade e legalidade 

d) controle, legalidade, gerência, publicidade e eficiência 

e) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

10 – A reciclagem de resíduos sólidos tem se tornado uma prática cada vez mais comum no dia a 

dia da população. Relacione o material à lixeira correspondente: 

I –Papel (  ) Amarela 

II – Metal (  ) Azul 

III – Plástico (  ) Verde 

IV – Resíduo orgânico (  ) Vermelha 

V – Vidro (  ) Branca   

VI – Resíduo hospitalar (  ) Marrom 
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A sequência correta é:  

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

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

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

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

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

 

CONHECIMENTOS DA ÁREA DA SAÚDE 

11- A Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 

2011, define as características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica como, 

I- (  ) - definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes; 

II- (  ) - participar do planejamento estadual  de saúde assim como do monitoramento e a avaliação 

das ações na equipe estadual de planejamento assistencial; 

III- (  ) - não desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença  da 

população assistida; 

IV- (  ) -  desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para 

o desenvolvimento de uma atenção integral; 

V- (  ) - realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do território 

(salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros espaços que comportem a ação 

planejada; 

Esta Correto o que se afirma em 

a)  I, II e III. 

b)  I, III e IV. 

c)  I, IV e V. 

d)  I, II e IV 

e)  I, III e V 
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12- Entende-se por vigilância epidemiológica, segundo a lei n. 8.080de 19 de Setembro de 1990, 

a  um con unto de aç es capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos   saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

b) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

c  um con unto de atividades que se destina    promoção e proteção da saúde bem como  a 

recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores. 

d  um con unto de atividades para a avaliação do impacto que as tecnolo ias provocam   saúde. 

e) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento do meio ambiente com a finalidade 

de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores relacionados às doenças crônicas 

degenerativas. 

13- A Portaria no 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabelece 

a) As diretrizes para a or anização da  ede de Atenção   Saúde no  mbito do Sistema  nico de 

Saúde - SUS. 

b) As diretrizes para o tratamento fora do domicílio – TFD, dos serviços do Sistema Único de 

saúde – SUS. 

c) As diretrizes para o acompanhamento das licitações para a compra de materiais destinados a 

assistência no Sistema Único de Saúde – SUS. 

d) As diretrizes para a formação dos profissionais para atuarem na Estratégia Saúde da família. 

e) As diretrizes para  o regime jurídico dos servidores públicos municipais. 

14- O NASF é uma estraté ia inovadora que tem por ob etivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e 

a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. Seus requisitos são, além do conhecimento 

técnico, a responsabilidade por determinado número de equipes de ESF e o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas ao paradigma da Saúde da Família. Criado pela Portaria GM n. 154 de 

2008o NASF 1, deve ser composto por 
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a) no mínimo cinco profissionais com formação universitária, podendo ser psicólogo, assistente 

social, farmacêutico, enfermeiro e fisioterapeuta. 

b) no mínimo cinco profissionais com formação universitária, podendo serfonoaudi lo o, 

médico ginecologista, profissional da educaçãofísica, nutricionista e psicólogo.  

c) no mínimo cinco profissionais, podendo ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

agente comunitário de saúde e professor de ensino fundamental. 

d) no máximo cinco profissionais com formação universitária, entre os seguintes: psicólogo, 

assistente social, farmacêutico, enfermeiro e cirurgião dentista. 

e) no máximo três profissionais com formação universitária, podendo ser psicólogo, assistente 

social e enfermeiro. 

15- O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade 

do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os 

serviços de  

I- (  ) - Atenção primária e atenção de urgência e emergência; 

II- (  ) - Atenção secundária e atenção especializada de neurologia; 

III- (  ) - Atenção psicossocial e atenção terciária 

IV- (  ) - Atenção psicossociale especiais de acesso aberto. 

V- (  ) - Atenção primária e atenção ortopédica em clínica hospitalar. 

Esta correto o que se afirma em 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e V. 

e) III e IV 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FONOAUDIOLOGO 

16 -  Qual das habilidades abaixo estará mais comprometida em uma criança que apresente disgrafia? 

a) identificação de grafemas 

b) memória verbal 

c) cópia 

d) discriminação de grafemas 

e) memória visual 

17 -  Os professores constituem uma das classes de profissionais que fazem uso ocupacional da voz. 

Considerando que um professor seja diagnosticado com nódulo nas pregas vocais, podemos 

classificar no grupo patológico como uma: 

a) disfonia funcional 

b) disfonia orgânica 

c) disfonia funcional com alteração orgânica secundária 

d) malformação congênita 

e) disfonia anatômica 

18 -  Assinale a alternativa correta: A tosse, dispneia e voz molhada podem ser sinais clínicos de: 

a) bulimia 

b) aspiração traqueal 

c) deglutição adaptada 

d) boa capacidade pulmonar 

e) anorexia nervosa 

19 - Analise as afirmativas abaixo: 
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1. Os primeiros sons produzidos pela criança são aqueles produzidos com os lábios, como /b/, 

/m/, /p/. 

2. Entre dois e quatro anos, o desenvolvimento da comunicação e da linguagem é expresso por 

uma ampliação da comunicação a respeito de eventos obsevados e das ações de outros; pelo 

aumento da comunicação simbólica a respeito de eventos passados e futuros; compreensão de 

relações complexas entre eventos, como a causalidade e condicionalidade e a competência 

conversacional básica. 

3. No primeiro ano do desenvolvimento da comunicação e da linguagem inicia-se a aquisição da 

linguagem simbólica, seguida de vocalizações e da produção de enunciados com até três 

vocábulos. 

4. O desenvolvimento da pragmática relaciona-se ao uso da linguagem pela criança. Só a partir 

dos cinco anos é que ela produz um discurso segundo as normas conversacionais. 

5. Com relação à aquisição dos aspectos semânticos, a criança consegue adquirir um vocabulário 

de até cem palavras no primeiro ano de vida. 

Assinale a alternativa correta: 

a) são corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

b) são corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

c) são corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 

d) são corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, e 5. 

e) são corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5. 

20 -  Analise as afirmativas abaixo: 

1. A demência frontotemporal tem como característica uma redução progressiva da linguagem 

que culmina com mutismo total. 

2. A demência de Alzheimer caracteriza-se por uma doença degenerativa que afeta a memória, 

a linguagem, o pensamento abstrato, a percepção, dentre outras características. 

3. A alexia corresponde a uma alteração da leitura decorrente de lesão cerebral. 
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4. A afasia é uma perturbação da linguagem causada por uma lesão estrutural adquirida no 

Sistema nervoso. 

5. A afasia progressiva primária caracteriza-se por uma perda progressiva da linguagem que 

pode ter características heterogêneas, como alterações semânticas e gramáticas. 

Assinale a alternativa correta: 

a) são corretas apenas as alternativas 1, 3 e 5. 

b) são corretas apenas as alternativas 1, 3, 4 e 5. 

c) são corretas apenas as alternativas 1, 2, 4 e 5. 

d) são corretas apenas as alternativas 1, 2, 3 e 5. 

e) são corretas as alternativas 1, 2, 3, 4, e 5. 

 

 

 




