
 
 

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ - SC 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 

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 Concurso Público. 

11 – A duração da prova será de quatro horas. 
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1. Levando em consideração as regras de 

acentuação da ortografia da Língua Portuguesa, em 

qual das situações abaixo a ocorrência de crase é 

facultativa: 

A) ao anteceder nomes próprios femininos. 

B) ao anteceder um nome de lugar. 

C) junto a verbos no infinitivo. 

D) antes de um numeral.  

2. Qual das opções abaixo completa 

adequadamente as seguintes orações: 

A _____________ violoncelista, ontem à noite, deu 
um concerto magnífico.  
A _____________do Cristo Redentor é, 
indiscutivelmente, apreciada por turistas do mundo 
inteiro.  
A vítima _____________ as afirmações sobre os 
fatos e agora o advogado pode seguir em frente 
com o processo.  
A redatora terá que _____________ os erros 
presentes no livro para poder haver o lançamento 
oficial da obra. 
 

A) eminente – eminência- ratificou - retificar 

B) iminente – eminência – retificou - retificar 

C) eminente – eminência – ratificou - ratificar 

D) eminente – iminência – ratificou – retificar 

 

3. Analise a locução pronominal e os pronomes 

destacados na seguinte citação: 

 “Para cada um de nós – em algum momento 

perdido da vida – anuncia-se uma missão a 

cumprir? Recuso-me, porém a qualquer missão. 

Não cumpro nada: apenas vivo” (Clarice Lispector) 

 

I - anuncia-se e recuso-me são pronomes pessoais 

átonos do caso oblíquo. 

II - algum, qualquer e nada são pronomes 

indefinidos. 

III - os pronomes nada e nós estão ligados pela 

mesma classificação pronominal. 

IV -  anuncia-se está se referindo à terceira pessoa 

do singular do caso reto. 

 

Com relação as afirmações anteriores, infere-se 

que: 

A) apenas I e II são verdadeiras. 

B) apenas III está incorreta. 

C) I, III, e IV estão corretas. 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

4. Ao transcrever para a voz ativa a seguinte frase: 

“Poucas anotações foram feitas no texto pelo revisor 

da editora”, obtém-se a seguinte forma verbal: 

A) fizeram 

B) fez 

C) tinham sido feitas. 

D) tinha feito. 

 

5. Na frase: A neve, que é fria, provocou a morte da 

vegetação e impossibilitou a colheita. O termo 

destacado indica uma: 

 

A) Oração subordinada adjetiva explicativa 

B) Oração coordenada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva explicativa 

D) Oração coordenada substantiva explicativa 

 

6. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a 

ortografia oficial da Língua Portuguesa:  

A) sobre-elevação, anti-inflamatório, 

contraindicação, extraoficial. 

B) minissaia, interracial, ultrassom, hiper-realista. 

C) proeminente, reeducação, predeterminado, 

sobrepor. 

D) reeleição, sub-humano, anti-hemorrágico, 

reidratar. 

 

7. Com relação a acentuação gráfica, indique a 

alternativa correta: 

 

A)  acentua-se odisséia por ser uma paroxítona com 

ditongo aberto; 

B) não acentua-se papéis por ser uma palavra 

oxítona terminada com ditongo aberto; 

C) não se acentua mais palavras terminadas em 

“oo” como voo e enjoo, porém permanece nas 

palavras com terminações verbais “eem”, como em 

lêem e vêem.  

D) o acento diferencial existe na palavra “para” com 

a finalidade de distinguir o verbo parar e a 

preposição para. 

 

8. Qual das alternativas não corresponde à 

significação de sinonímia: 

 

A) diversão – chinfra  

B) alimentação – passadio 

C) especular – conjecturar 

D) negligência – escrúpulo  

 

9. Qual foi a intenção de comunicação da charge 

abaixo:  
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Fonte: Charge Retirada do banco de Exame 

Nacional do Ensino Médio de 2012  

 

A) Provocar efeito de sentido irônico causado pela 

combinação de informações visuais; 

B) Transmitir uma ideia de múltiplos sentidos 

através da expressão “rede social”; 

C) Utilizar do recurso de personificação para dar 

ideia de oposição; 

D) Contrastar e comparar a rede de difusão de 

comunicação com a rede de descanso utilizado pela 

família. 

 

10. Leia a tirinha da Mafalda e assinale a alternativa 

que está em consonância com o sentido do texto: 

 

 
Fonte:https://meumundocommafalda.wordpress. 

 

A) A palavra absolutamente, utilizada no texto da 

tirinha é um advérbio de afirmação; 

B) O propósito da tirinha foi de atentar para uma 

ação recorrente na família de Mafalda; 

C) A palavra nada, utilizada duas vezes na tirinha, é 

um advérbio de intensidade, provocando um sentido 

de revolta no contexto; 

D) A palavra nada provoca ambiguidade, recurso 

utilizado frequentemente nesse gênero textual.  

 

11. Para conseguir receber o pagamento de uma 

dívida no valor de R$ 18.000,00, Paulo contratou o 

Advogado Antônio Pedreira. Fazendo um acordo 

com o devedor, o advogado conseguiu receber 85%  

do total da divida. Supondo que Paulo tenha pago 

ao Advogado 29% do total recebido, quanto de 

dinheiro restou para Paulo. 

A) R$12.350,00 

B) R$ 14.862,00 

C) R$ 10.863,00 

D) R$ 12.780,00 

12. Certa torneira mal fechada desperdiça 2,5 ml de 

água por minuto. Nesse ritmo, quantos litros de 

água essa torneira desperdiçará em uma semana? 

A) 4,2L 

B) 25,2L 

C) 10,5L 

D) 36L. 

 

13. Sabendo que as raízes da equação x²-5x+6= 0  

expressam os lados de um retângulo, em 

centímetros, então a área e o perímetro desse 

retângulo, são, respectivamente: 

A) 10 cm² e 10 cm. 

B) 10 cm² e 6 cm. 

C) 9 cm² e 12 cm. 

D) 6 cm² e 10 cm. 

14. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira 
hora. A partir da segunda hora, os preços caem em 
progressão aritmética. O valor da segunda hora é 
R$ 4,00 e o da sétima é R$ 0,50. Quanto gastará o 
proprietário de um automóvel estacionado 5 horas 
nesse local? 

A) R$ 17,80 
B) R$ 20,00 
C) R$ 18,00 
D) R$ 18,70 

 

15. Comprei 1.250 metros de tecido e paguei R$ 

12,00. Quanto pagaria por 700 metros desse 

mesmo tecido? 

A) R$ 6.72 

B) R$ 5.95 

C) R$ 8.10 

D) R$ 7.72 

16. Recentemente o Estado Islâmico efetivou um 
atentado terrorista na cidade de Paris – França. Em 
resposta a este ataque, principalmente França e os 
Estados Unidos lançaram um forte bombardeio à 
cidade considera a “capital” do estado Islâmico. 
Como é o nome desta cidade e em qual país ela 
está localizada? 
 
A) O nome da cidade é Raqqa e está localizada na 

Síria. 
B) O nome da cidade é Rahmane e está localizada 

no Iraque. 
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C) O nome da cidade é Bashar e está localizada na 

Síria. 
D) O nome da cidade é Rami Abdel e está localizada 

no Iraque. 
 
17. O G4 é um grupo organizado por quatro países 
que tem como objetivo buscar um lugar permanente 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
Que países são estes? 
 
A) Japão, China, Índia e Portugal. 
B) Japão, Alemanha, Índia e Brasil. 
C) China, Alemanha, Brasil e Peru. 
D) China, Portugal, Peru e México. 
 
18.  Sabemos que endividamento público é dividido 
em duas categorias: interna e externa. Neste 
sentido analise as duas sentenças abaixo. 
 
I - Dívida Interna: compreende-se à parte da dívida 
pública que representa o somatório dos débitos, 
resultantes de empréstimos e financiamentos 
contraídos por um governo, com entidades 
financeira de seu próprio país. 
II - Dívida externa: é a somatória dos débitos de um 
país, resultantes de empréstimos e financiamentos 
contraídos no exterior pelo próprio governo, por 
empresas estatais ou privadas. Os recursos podem 
ser provenientes de governos, entidades financeiras 
internacionais (FMI, Banco Mundial, etc.), bancos ou 
empresas privadas. 
Assinale 

 
A) Se a sentença I é correta. 
B) Se a sentença II é correta. 
C) Se as duas sentenças são falsas. 
D) Se as duas sentenças são verdadeiras. 
 
19. O estado de Santa Catarina sempre incentiva 
muito a prática de esportes. Um exemplo disto é a 
abertura da OLESC que ocorre neste sábado na 
Arena Jaraguá. Por OLESC entende-se: 
 
A) Olimpíadas da Juventude de Santa Catarina; 
B) Olimpíadas Escolares de Santa Catarina; 
C) Olimpíadas do Estado de Santa Catarina; 
D) Olímpiadas dos Estudantes de Santa Catarina. 
 
20. Atividade econômica de Santa Catarina é 
caracterizada pela divisão em polos. Correlacione as 
colunas: 
 

(1) agroindustrial  

(2) eletrometalomecânico  

(3) madeireiro   

(4) têxtil  

(5) mineral 

(6) tecnológico. 
 
( ) Capital; 
( ) Norte; 
( ) Planalto e Serra; 
( ) Vale do Itajaí; 
( ) Sul; 

( ) Oeste 
 
A sequencia correta é? 
 
A) 6,2,3,4,5,1 
B) 5,2,3,4,6,1 
C) 6,2,3,4,5,1 
D) 5,2,3,1,6,4 
 

21. Quando é feita a formatação de um disco o 
que acontece com ele? 
 
A) Reduz sua capacidade de armazenamento 
B) Aumenta sua capacidade de 

armazenamento 
C) São gravados arquivos de recuperação 
D) Apaga tudo o que tem gravado no disco 
 
22. Quais são as duas principais fabricantes de 
processadores para computadores? 
 
A) AMD e Intel 
B) AMD e ASUS 
C) Intel e ASUS 
D) AMD e CCE 
 
23.  Qual a arquitetura do sistema operacional 
windows que permite o reconhecimento e 
funcionamento de maior quantidade de 
Memória RAM? 
 
A) A – 32 bit´s 
B) B – 64 Bit´s 
C) C – 128 Bit´s 
D) D – 256 Bit´s 
 
24. Para navegar na internet, são utilizados 
softwares navegadores ou browsers. Assinale a 
alternativa em que temos 3 softwares 
navegadores: 
 
A) A – Internet Explorer, Mozilla Firefox e 

Google Chrome 
B) B – Internet Explorer, Mozilla Firefox e 

Microsoft Excel 
C) C – Internet Explorer, Mozilla Firefox e 

Microsoft Power Point 
D) D – Internet Explorer, Corel Draw e Google 

Chrome 
 
25. Todo arquivo de um computador recebe um 
nome e também uma extensão representada 
por 3 ou mais letras. Tendo como base o 
Sistema Operacional Windows, um arquivo de 
texto, recebe a extensão txt, já um arquivo 
executável recebe qual extensão? 
 
A) A – doc 
B) B – docx 
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C) C – xls 
D) D – exe 
 
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. 
III - 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 III 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 e funções 

estomatognáticas. 
 
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;  
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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 II, III estiver correta; 
C) Se a alternativa I estiver correta; 
D) Se todas as alternativas estão corretas; 
 
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. 
 
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. 
 
37. De acordo com a lei orgânica do Município 
de Abelardo Luz a prestação de serviços 
públicos, pelo Município, diretamente ou sobre 
o regime de concessão ou permissão, será 
regulamentada em lei complementar que 
assegurará: 

 
A) a exigência de licitação, em todos os casos; 
B) definição de caráter especial dos contratos 
de concessão ou permissão, casos de 
prorrogação, condições de caducidade, forma 
de fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; 
C) os direitos e os deveres dos usuários; 
D) a política tarifária; 
 
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. Sengundo o Estatuto dos Servidores 
Públicos de Abelardo Luz são requisitos 
básicos para ingresso no serviço público, 
exceto: 
 
A) a aptidão física e mental; 
B) o gozo dos direitos políticos; 
C) a idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 
D) comprovação de inexistência de 

condenação criminal 
 

40. Segundo o Estatuto dos Servidores de 
Abelardo Luz a reversão somente ocorrerá 
quando presente o interesse público e 
dependerá de, exceto: 
 
A) tenha solicitado a reversão; 
B) a aposentadoria tenha sido voluntária; 
C) estável quando na atividade; 
D)  a aposentadoria tenha ocorrido nos três 

anos anteriores à solicitação. 
 
 




