MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2015

CARGO: FONOAUDIÓLOGA

ATENÇÃO
Fica terminantemente proibido aos candidatos:
 Comunicar-se com outros candidatos.
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
 Sair com material referente à prova.
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta
vermelha ou lápis.
05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.
11 – A duração da prova será de quatro horas.

ADVERSA
Tenho fases, como a lua,
Fases de andar escondida,
fases de vir para a rua...
Perdição da minha vida!
Perdição da vida minha!
Tenho fases de ser tua,
tenho outras de ser sozinha.
Fases que vão e que vêm,
no secreto calendário
que um astrólogo arbitrário
inventou para meu uso.
E roda a melancolia
seu interminável fuso!
Não me encontro com ninguém
(tenho fases, como a lua...).
No dia de alguém ser meu
não é dia de eu ser sua...
E, quando chega esse dia,
o outro desapareceu...

4)
Os
verbos
ENCONTRAR,
DESAPARECER E VIR são respectivamente:
A) Primeira conjugação, segunda conjugação
e terceira conjugação.
B) Terceira conjugação, segunda conjugação
e primeira conjugação.
C) Segunda conjugação, primeira conjugação
e terceira conjugação.
D) Terceira conjugação, primeira conjugação
e segunda conjugação
5) Quanto a voz do verbo observe a frase:
“Os alunos são ensinados pelos
professores.” Ela está na voz:
A) Voz ativa
B) Voz reflexiva
C) Voz passiva
D) N.D.A.
6) Assinale a alternativa em que não existe
complemento nominal:
A) A queima de fogos.
B) A necessidade de amor.
C) Confio em Deus.
D) O respeito aos mais velhos.

(Cecília Meireles, in 'Vaga Música')
1) O pronome na frase: “Tenho fases de ser
tua, [...]” está na:
A) Segunda pessoa do singular dos
Pronomes Possessivos
B) Segunda pessoa do singular dos
Pronomes Oblíquos
C) Terceira pessoa do singular dos Pronomes
Possessivos
D) Segunda pessoa do plural dos Pronomes
Possessivos

7) Os advérbios “DEPRESSA, ONTEM,
ACIMA, EFETIVAMENTE, TALVEZ e
BASTANTE” são respectivamente de:
A) Tempo, intensidade, afirmação, lugar,
dúvida, modo.
B) Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida,
intensidade.
C) Dúvida, tempo, lugar, afirmação, modo,
intensidade.
D) Intensidade Modo, tempo, lugar,
afirmação, , dúvida.

2) A frase: “Fases que vão e que vêm, [...]”
é uma:
A) Oração coordenada sindética adversativa.
B) Oração coordenada sindética aditiva.
C) Oração coordenada sindética explicativa.
D) Oração coordenada sindética conclusiva.

8) “Vá com Deus!” É uma frase:

3) As palavras: NINGUÉM e ALGUÉM que
aparecem no texto, são acentuadas por
serem:
A) Vocábulos Paroxítonos terminados em
EM.
B) Vocábulos Oxítonos terminados em EM.
C) Vocábulos Proparoxítonos terminados em
EM.
D) Vocábulos Monossilábicos terminados em
EM.

9) “José deu rosas vermelhas a Maria.”
Essa frase contêm:

A) Frase declarativa.
B) Frase imperativa.
C) Frase optativa.
F) Frase exclamativa

A) Objeto direto.
B) Objeto indireto pleonástico
C) Objeto indireto.
D) Objeto direto e indireto.
10) “Tenho fases, como a lua, [...]” O
sujeito da frase é:

A) Sujeito oculto.
B) Sujeito simples.
C) Sujeito composto.
D) Sujeito indeterminado.
11) A transportadora Koppa comprou uma
carreta que mede 72 metros de comprimento.
O dono resolveu construir uma maquete para
mostrar para seu filho o tamanho da carreta.
Quanto mede essa maquete construída na
escala 1:200?
A)
B)
C)
D)

25 centímetros
72 centímetros
26 centímetros
36 centímetros

12) A diretora de uma escola convocou os
pais para uma reunião. Ao final a diretora
comunicou
os
professores
que
compareceram 40 pais. Se 35% dos 40 pais
eram
homens,
quantas
mulheres
compareceram?
A)
B)
C)
D)

25
26
24
28

13) Dona Benta foi a uma loja de roupas e
comprou um vestido o qual lhe foi vendido
com um desconto de 10% sobre o preço
normal de venda. Dona Benta pagou R$
54,00 pelo vestido. Qual é o preço normal de
venda desse produto?
A)
B)
C)
D)

R$ 59,40
R$ 58,00
R$ 60,00
R$ 57,40

14) Maria e João foram ao mercado. Como
estavam com muita fome foram ao setor da
padaria e pediram um lanche. Maria pagou
R$ 5,40 por uma torrada e dois copos de
suco de laranja. João pagou R$ 9,60 por três
copos de suco de 10. laranja e duas torradas.
A diferença entre o preço de uma torrada e o
preço de um copo de suco de laranja foi de
A)
B)
C)
D)

R$ 2,00
R$ 1,80
R$ 1,50
R$ 1,20

15) Uma loja de confecções resolveu fazer
uma promoção. Foram colocados em

promoção bermuda, calça e camiseta. As três
ofertas era:
1ª 5 bermudas, 4 calças e 10 camisetas por
R$ 62,00
2ª 3 bermudas, 5 calças e 3 camisetas por
R$ 66,00
3ª 2 bermudas, 3 calças e 7 camisetas por
R$ 44,00
Para comparar o preço unitário dessa loja
com as outras do mesmo ramo, a Dona Maria
calculou os preços de uma bermuda, uma
calça e uma camiseta. A soma destes
produtos é de:
A)
B)
C)
D)

R$ 20,00
R$ 18,00
R$ 16,00
R$ 14,00

16) Com 14 litros de tinta podemos pintar
uma parede de 35m². Quantos litros são
necessários para pintar uma parede de 15m²
A) 5 litros
B) 6 litros
C) 7 litros
D) 6,5 litros
17) Um ônibus percorre 2232 km em 6 dias,
correndo 12 horas por dia. Quantos
quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo
14 horas por dia?
A) 4140 km
B) 4230 km
C) 4340 km
D) 4200 km
18) Numa escola de 900 alunos 42% são
rapazes. Qual o número de rapazes?
A) 428
B) 368
C) 388
D) 378
19) Ao fazer um levantamento de preços em
10 supermercados , certo produto apresentou
os seguintes preços em reais: 18,00; 16,00;
16,00; 19,00; 20,00; 15,00; 22,00; 23,00;
21,00 e 22,00. Qual é a mediana desses
valores do produto ?
A) 19,2
B)19,5
C)19
D)20

20) No plano cartesiano, a circunferência com
centro no ponto C (3,4) e raio r = 5 intercepta
os eixos do sistema em:
A) Nenhum ponto
B) Um ponto
C) Dois pontos
D)Três pontos

21) Hoje um dos grandes problemas do Brasil
é o equilíbrio das contas públicas, ou seja, a
diferença entre as receitas e as despesas do
governo federal. Considerando esta temática
analise as duas sentenças abaixo:
I – Para alcançar o equilíbrio financeiro o
Estado arrecada dinheiro por meio da
cobrança de impostos que incidem sobre a
renda, a propriedade, serviços e produtos.
Existe ainda a receita de dividendos oriundos
de empresas públicas ou de alugueis do
patrimônio público. Já as despesas incluem
gastos com obras, previdência, educação,
saúde, funcionários, pagamento da dívida
pública, entre outros.
II - Quando o governo arrecada mais do que
gasta, significa que houve superávit primário.
Quando as despesas superam as receitas, ou
seja, o governo gasta mais do que
arrecada, temos um déficit secundário.
Podemos afirmar que:
A) A sentença I é verdadeira.
B) Ambas são verdadeiras.
C) Ambas são falsas.
D) A sentença I é verdadeira e a II é falsa.
22) Um dos mecanismos usados para “frear”
os gastos excessivos de prefeituras,
governos estaduais e da União é a:
A) Lei da Responsabilidade Fiscal.
B) Lei da Responsabilidade Civil.
C) Lei da Transparência Pública.
D) Lei da Responsabilidade Pública.
23) No dia 13 de novembro de 2015 houve
um atento terrorista na cidade de Paris –
França. A autoria do atentado foi assumido
pelo(a):
A) Al queada;
B) Estado Islâmico;
C) Insurgência Islâmica;
D) Célula Terrorista Pró Islâmica
24. Em virtude dos desastres ambientais que
acometeram cidades de Minas Gerais muito

tem se comentado sobre crimes e infrações
ambientais e da atuação do Ministério do
Meio Ambiente.
Das alternativas abaixo todas são colegiados
do Ministério do Meio Ambiente, exceto:
A) Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético.
B) Comissão de Gestão de Florestas
Públicas.
C) IBAMA
D) Comissão Coordenadora do Zoneamento
Ecológico-Econômico.
25) Segundo o site da prefeitura municipal
qual é o IDH do município de Àguas de
Chapecó?
A) 0,713
B) 0,715
C) 0,716
D) 0,719
26. De acordo como código de ética do
fonoaudiólogo, consiste em infração ética,
exceto:
A) abandonar o cliente, salvo por motivo
justificável;
B) executar ou propor tratamento
desnecessário ou para o qual o
fonoaudiólogo não esteja capacitado;
C) exagerar ou minimizar o quadro
diagnóstico ou prognóstico, complicar a
terapêutica ou exceder-se em número de
consultas ou em quaisquer outros
procedimentos fonoaudiológicos;
D) iniciar tratamento de incapazes, com
autorização de seus representantes
legais.
27. Para o resultado da audiometria tonal
deve ser levado em consideração, exceto:
A) tipo da perda auditiva;
B) grau da perda auditiva;
C) centralidade
D) configuração audiométrica;
28. .Os principais tipos de lesões orgânicas
resultantes das disfonias funcionais são,
exceto:
A) Nódulos,
B) Pólipos
C) Edemas subcutâneos.

D) Edemas das pregas vocais
29. Analise as sentenças abaixo em relação a
laringite crônica.
I - O agravamento das irritações crônicas da
faringe é denominado laringite crônica.
II - Os sintomas são: rouquidão e tosse, com
sensação de corpo estranho na garganta,
aumento
de
secreção,
pigarro
e,
ocasionalmente, dor de garganta.
II - O tratamento envolve a eliminação dos
fatores que provocam a irritação da laringe,
além da promoção de hábitos que melhoram
a higiene vocal, evitando os abusos da voz.
Assinale
A) Se as alternativas I, II e II estiverem
corretas.
B) Se as alternativas II e III estiverem
corretas.
C) Se as alternativas I e III estiverem
corretas
D) Se as alternativa I e II estiverem
corretas.
30. Qual das alternativas abaixo não é uma
causa da disartria?
A) Distrofia muscular;
B) Doença de Huntignton;
C) Doença de Lyme;
D) Todas estão corretas.
31. Correlacione as coluna em relação a
afasia:
(1) Afasia de Wernecke;
(2) Afasia de Broca;
(3) Afasia global
( ) é quando ocorre a perda total da
capacidade de fala, compreensão, leitura e
escrita.
() caracteriza-se pela fala fluente, ou
logorréia, que não faz sentido para o ouvinte,
embora a pessoa acredite estar falando
correto e mantendo a entonação adequada.
( ) o paciente preserva a compreensão, mas
têm dificuldade para falar, porque lhe faltam
as palavras
A sequência correta é
A) 2, 1, 3
B) 3, 1, 2
C) 2, 3, 1
D) 1, 3, 1
32. Dos problemas abaixo relacionados, qual
destes não é tratado pela fonoaudiologia
educacional?
A) Alterações na oralidade, mais conhecidas
como trocas e omissões de sons na fala;
B) Os comprometimentos vocais;
C) Problemas com a aquisição da escrita e
do código lingüístico;

D) Distúrbios das estruturas
estomatognáticas.

e

funções

33. Analise as sentenças abaixo em relação a
ação do fonoaudiólogo educacional, no
atendimento educacional especializado.
I - assessorar, prestar consultoria e oferecer
treinamento aos profissionais da equipe de
inclusão contribuindo com a orientação aos
professores das salas de recursos, que são
constituídas conforme a necessidade de cada
escola e de acordo com os casos de crianças
nelas incluídas;
II - realizar apoio ao Atendimento
Educacional Especializado, por meio da
organização das demandas, da avaliação das
necessidades específicas dos alunos
(recursos e apoios), garantindo a
continuidade do planejamento educacional
dos estudantes com deficiência e dificuldades
relacionadas à aprendizagem;
III - promover encontros com os professores
da escola regular (professor da sala de aula e
de apoio) e o AEE, a fim de refletir e definir,
junto aos profissionais envolvidos, melhores
estraté- gias educacionais, avaliações e
adequação curricular.
Assinale,
A) Se a alternativa I e II estiver correta;
B) Se a alternativa I, II, III estiver correta;
C) Se a alternativa I estiver correta;
D) Se a alternativa I estiver correta;
34. O tratamento fonoaudiológico que visa a
exercitação da musculatura envolvida na
deglutição, aumentando a duração e a força
dos movimentos da faringe, além de
desenvolver uma melhor coordenação e
controle dos movimentos envolvidos na
deglutição. É importante desenvolver hábitos
e condutas que facilitem a alimentação. O
mesmo é recomendado para o tratamento[
A) Disfagia
B) Odinofagia
C) Afasia;
D) Nenhuma das anteriores.
35. A respiração exerce função vital, além de
propiciar o desenvolvimento e crescimento
crânio-facial. Ela deveria ser nasal, mas nem
sempre é assim devido alguns impedimentos,
exceto:
A) Hipertrofia de amígdalas e adenóides;
B) Rinite;
C) Bronquite;
D) Gastrite.

A)
36. Segundo o Código de ética o
fonoaudiólogo deve, exceto:
A) manter sigilo sobre fatos de que tenha
conhecimento em decorrência de sua
atuação com o cliente, exceto por justo
motivo;
B) guardar sigilo sobre as informações de
outros
profissionais
também
comprometidos com o caso;
C) ao elaborar prontuário de seus clientes
conservá-lo
em
arquivo
próprio,
permitindo o acesso de pessoas
estranhas a ele;
D) orientar seus colaboradores e alunos
quanto ao sigilo profissional.
38. São objetivos do Programa Saúde de
Familia (PSF), exceto:
A) Prestar um atendimento de qualidade,
integral e humano em unidades básicas
municipais, garantindo o acesso a
assistência e à prevenção em todo o
sistema de saúde, de forma a satisfazer
as necessidades de todos os cidadãos.
B) Reorganizar a prática assistencial em
novas bases e critérios: atenção centrada
na família, entendida e percebida a partir
de seu ambiente físico e social.
C) Garantir eqüidade no acesso à atenção
em saúde, de forma a satisfazer as
necessidades de todos os cidadãos do
Município, avançando na superação das
desigualdades.
D) Assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
39) Segundo a Constituição Federal as ações
e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes, exceto:
A) descentralização, com direção única em
cada esfera de governo;
B) atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
C) participação da comunidade.
D)
participação
da
comunidade
intercontinental.
40) Segundo a Constituição Federal ao
sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos e substâncias de interesse para a

saúde e participar da produção de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos;
II - executar as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos
humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e
da execução das ações de saneamento
básico;
Assinale
A) Se somente a alternativa I for verdadeir;
B) Se somente a alternativa II for verdadeira.
C) Se alternativa I for verdadeira;
D Se ambas for verdadeiras.

