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CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 
antiterrorista virou assunto recorrente na mídia ocidental.
Os atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 
tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 
palavra assassino. 
O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 
uma sociedade sem Estado – para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 
seus cidadãos. 
Durante a segunda metade do século XIX, as
terroristas tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 
que houve uma expansão dos grupos que optaram
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 
as organizações paramilitares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma.
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance e 
poder, através de conexões globais sofisticadas, uso de 
tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes de 
comunicação (internet) etc. 
No início do século XXI, principalmente após os ataques 
terroristas aos EUA, no ano de 2001, estudiosos 
classificaram o terrorismo em quatro formas: o terrorismo 
revolucionário, que surgiu no século XX e seus praticantes 
ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
(maoístas, castristas, trotskistas e leninistas). O terrorismo 
nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já 
existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 
se identifica como espanhol, mas ocupa o território 
espanhol e é submetido ao governo da Espanha). 
O terrorismo de Estado é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 
Foram exemplos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 
(xenofobismo). 
E o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 
Qaeda, etc. 
Texto adaptado de: CARVALHO, Leandro. "Terrorismo"; Brasil Escola
Disponível em <http://www.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>.
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O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 

ocidental. 
atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 

tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 

o romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 

tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 

para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 

Durante a segunda metade do século XIX, as ações 
tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 

que houve uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 

tares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma. 
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 

s ações terroristas passaram a ter um maior alcance e 
poder, através de conexões globais sofisticadas, uso de 
tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes de 

No início do século XXI, principalmente após os ataques 
as aos EUA, no ano de 2001, estudiosos 

classificaram o terrorismo em quatro formas: o terrorismo 
que surgiu no século XX e seus praticantes 

ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
terrorismo 

nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
nação dentro de um Estado já 

existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 

o espanhol, mas ocupa o território 
 

é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 

plos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 

que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 

Brasil Escola. 
.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>. 

1. Segundo o texto é correto afirmar:
A. O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 

grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano.

B. Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio.

C. O desenvolvimento da ciência e 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 
de comunicação e etc. 

D. No início do século XXI, principalmente após os 
ataques terroristas aos EUA, no ano de 1991, 
estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 
formas distintas. 

 
2. O terrorismo de Estado é praticado pelos 

Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 
contra a sua própria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta:

A. O texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado.

B. Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas.

C. O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato

D. Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

 
3. No texto: “Durante a segunda metade do 

século XIX, as ações terroristas
ascensão, porém foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 
destacada indica a ideia de: 

A. Contrariedade 
B. Consequência 
C. Causa 
D. Adição 
 
4. Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

a função de objeto indireto. 
A. As crianças menores acreditam em contos de fada.
B. Preveniram antecipadamente os jovens do perigo.
C. Conheço aqueles dois rapazes. 
D. Joana comprou um carro novo. 
 
5. No enunciado: “Thiago, traga

Cola bem gelada!”, identificamos uma figura de 
linguagem denominada: 

A. Anáfora 
B. Antítese 
C. Catacrese 
D. Metonímia 
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Segundo o texto é correto afirmar: 
O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 
grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 

domínio romano. 
Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. 
O desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 

No início do século XXI, principalmente após os 
s terroristas aos EUA, no ano de 1991, 

estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 

é praticado pelos 
Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 

pria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta: 

texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado. 
Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas. 
O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato terrorista. 
Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 

No texto: “Durante a segunda metade do 
ações terroristas tiveram uma 

foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 

omo forma de luta”, a conjunção 

Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

As crianças menores acreditam em contos de fada. 
Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. 

No enunciado: “Thiago, traga-me uma Coca 
identificamos uma figura de 
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MATEMÁTICA 

6. O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 
247,80 de óleo diesel? 

A. 10h30min 
B. 10h52min 
C. 11h12min 
D. 11h20min 
 

7. Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 
auxiliar. Eles trabalham 8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 
João? 

A. R$ 885,50 
B. R$ 892,50 
C. R$ 897,25 
D. R$ 902,50 
 

8. Calcule a área do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 
após a vírgula: 

A. 194,90 cm² 
B. 196,92 cm² 
C. 198,94 cm² 
D. 200,96 cm² 
 
9. Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

características abaixo: 

 

A. 690,00 m² 
B. 712,00 m² 
C. 719,00 m² 
D. 725,00 m² 
 

Fonoaudió

NUBES Tecnologia e Serviços Ltda.
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678

Bombinhas/

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MUNICÍPIO DE IOMERÊ

O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 

Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 

8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 

do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 

 

Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

10. Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)?

A. R$ 789,00 
B. R$ 809,00 
C. R$ 815,00 
D. R$ 825,00 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 
V”? 

A. Acessar a barra de ferramentas “Layout de 
B. Acessar a barra de ferramentas “layout”
C. Acessar a barra de ferramentas “Inserir”
D. Acessar a barra de ferramentas “Revisão”
 
12. Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 

Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página?

A. Inserir Nota de Fim 
B. Inserir Nota de Rodapé 
C. Inserir Citação 
D. Inserir Legenda 
 
13. Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 

possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 
PDF? 

A. Adobe Reader 
B. Foxit PDF Reader 
C. Brava Reader 
D. Skype Reader 
 
14. Considerando a utilização do Microsoft Excel, 

versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 
para que eu obtenha a média
anteriores? 

A. =MÉDIA(B1:B4) 
B. =MÉDIA(B1-B4) 
C. =MED(B1:B4) 
D. =MED(B1-B4) 
 
15. Considerando que preciso inserir uma imagem 

no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual dos arquivos NÃO devo utilizar?

A. Foto.jpg 
B. Imagem.bmp 
C. Retrato.exe 
D. Figura.wmf 
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Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 

Acessar a barra de ferramentas “Layout de Página” 
Acessar a barra de ferramentas “layout” 
Acessar a barra de ferramentas “Inserir” 
Acessar a barra de ferramentas “Revisão” 

Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 
Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 

para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página? 

Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 
possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 

Considerando a utilização do Microsoft Excel, 
versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 

média das 4 células 

 

Considerando que preciso inserir uma imagem 
no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 

NÃO devo utilizar? 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16. Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA:

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Peixe. 
B. Tem a altitude média 847 m. 
C. Tem área de 141,73 km². 
D. São municípios limítrofes: Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Trinta, Videira e Pinheiro Preto. 
 
17. Em que data ocorreu a consulta popular 

(plebiscito) para emancipação do então distrito 
de Videira, para a criação do Município de 
Iomerê? 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. 19/03/1995 
B. 19/03/1996 
C. 20/07/1995 
D. 20/07/1996 
 
18. Como foi denominada a operação da Polícia 

Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 
representa um desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros?

(fonte: www.globo.com)
A. Operação Zelotes 
B. Operação A Origem 
C. Operação Erga Omnes 
D. Operação Politeia 
 
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Iomerê, é INCORRETO afirmar: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br)

A. Que Compete ao Município Elaborar o Plano 
Plurianual e o Orçamento Anual; 

B. Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência;

C. Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 
especiais; 

D. Que Compete ao Município estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar
o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 
interesse público; 

 
20. Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Iomerê, a convocação 
extraordinária da Câmara de Vereadores, far
se-á, EXCETO: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

A. Pela população, a requerimento ou abaixo assinado.
B. Pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 
ou interesse público relevante. 

C. Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 
posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

D. Pelo Prefeito, quando este julgar necessário. 
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E ATUALIDADES 

Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA: 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Em que data ocorreu a consulta popular 
(plebiscito) para emancipação do então distrito 

Videira, para a criação do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

Como foi denominada a operação da Polícia 
Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 

desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros? 

(fonte: www.globo.com) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
o Plano 

Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência; 
Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 

Que Compete ao Município estabelecer cultos 
los, embaraçar-lhes 

o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 

Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Iomerê, a convocação 

a Câmara de Vereadores, far-

Pela população, a requerimento ou abaixo assinado. 
a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 

Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Etapa de sustentação é a primeira etapa do 
desenvolvimento que tem seu início na 
fecundação e se distende durante todo o tempo 
de aleitamento materno. Dentro desta Etapa, 
podemos dizer que a fase de Segmentação é 
definida corretamente como: 

A. A primeira fase da vida e tem começo na ocasião da 
concepção e se estende até o período em que ocorre 
a sustentação, momento em que, na fase de blástula, 
o embrião fixa-se no endométrio (nidação), é fixação 
do zigoto nas paredes uterinas, por volta do 
ao sétimo dia de gravidez. Nessa fase, ocorre a 
divisão do zigoto em várias outras células, sendo 
cada uma delas chamada blastômero.

B. Nessa fase há uma predominância biológica 
endócrina, na qual a célula prossegue a se multiplicar 
para formar o embrião e continua consumindo muita 
energia (ATP) que ainda é autógena, (da própria 
célula), mas que com a formação do cordão 
umbilical, que sustenta o embrião nas paredes do 
útero da mãe, vai se organizando para passar a ser 
trofoumbilical. 

C. Essa fase tem início no terceiro mês de gestação e se 
estende até nascimento, mais especificamente até o 
décimo primeiro dia de vida. Em temos energéticos,
como a placenta já se formou, a energia que o bebê 
recebe vem da própria mãe, através do cordão 
umbilical. É também a fase em que se pode 
presenciar a formação do cérebro e do sistema 
neurovegetativo. 

D. Esta fase tem início logo após o nascimento e find
com o desmame, que deverá acontecer por volta do 
nono mês de vida, quando o bebê já tem dentes 
autossuficientes para fragmentar sua própria 
alimentação. Nessa etapa, o bebê repudia o útero 
para se ligar ao seio da mãe, introjetando tudo o que 
vier do mundo externo, iniciando pelo bico do seio 
ereto e disponível, experimentando o paladar 
delicioso do leite, pelo perfume da mãe, pela 
disponibilidade da mãe em amamentá
vigilantes e receptivos, pelas mãos calorosas e 
afáveis e pelo contato epidérmico que envolve o 
bebê, da mesma forma que ele foi envolvido pelo 
útero. 

 
22. Para a classificação das perdas auditivas 

quanto ao grau, no Brasil ainda existe certa 
divergência sobre qual seria a mais adequada, 
devido à existência de diversas 
entretanto, a maioria considera a média de 
tons puros dos limiares de via aérea entre 500, 
1.000 e 2.000 Hz. A mais conhecida é a 
classificação de Lloyd e Kaplan, que define 
como Perda Auditiva de grau moderadamente 
severo a média tonal de: 

A. 26 - 40 dBNA 
B. 41 - 55 dBNA 
C. 56 - 70 dBNA 
D. 71 - 90 dBNA 
 
23. De acordo com os conceitos da Psicoacústica, 

se um estímulo sonoro chega ao ouvinte de 
duas fontes com um intervalo de tempo 
suficientemente pequeno, sua direção de 
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ESPECÍFICOS 

A Etapa de sustentação é a primeira etapa do 
desenvolvimento que tem seu início na 
fecundação e se distende durante todo o tempo 
de aleitamento materno. Dentro desta Etapa, 
podemos dizer que a fase de Segmentação é 

 
A primeira fase da vida e tem começo na ocasião da 
concepção e se estende até o período em que ocorre 
a sustentação, momento em que, na fase de blástula, 

se no endométrio (nidação), é fixação 
do zigoto nas paredes uterinas, por volta do quinto 
ao sétimo dia de gravidez. Nessa fase, ocorre a 
divisão do zigoto em várias outras células, sendo 
cada uma delas chamada blastômero. 
Nessa fase há uma predominância biológica 
endócrina, na qual a célula prossegue a se multiplicar 
para formar o embrião e continua consumindo muita 
energia (ATP) que ainda é autógena, (da própria 
célula), mas que com a formação do cordão 

enta o embrião nas paredes do 
útero da mãe, vai se organizando para passar a ser 

Essa fase tem início no terceiro mês de gestação e se 
estende até nascimento, mais especificamente até o 
décimo primeiro dia de vida. Em temos energéticos, 
como a placenta já se formou, a energia que o bebê 
recebe vem da própria mãe, através do cordão 
umbilical. É também a fase em que se pode 
presenciar a formação do cérebro e do sistema 

Esta fase tem início logo após o nascimento e finda 
com o desmame, que deverá acontecer por volta do 
nono mês de vida, quando o bebê já tem dentes 
autossuficientes para fragmentar sua própria 
alimentação. Nessa etapa, o bebê repudia o útero 
para se ligar ao seio da mãe, introjetando tudo o que 

do externo, iniciando pelo bico do seio 
ereto e disponível, experimentando o paladar 
delicioso do leite, pelo perfume da mãe, pela 
disponibilidade da mãe em amamentá-lo, pelos olhos 
vigilantes e receptivos, pelas mãos calorosas e 

dérmico que envolve o 
bebê, da mesma forma que ele foi envolvido pelo 

Para a classificação das perdas auditivas 
quanto ao grau, no Brasil ainda existe certa 
divergência sobre qual seria a mais adequada, 
devido à existência de diversas classificações, 
entretanto, a maioria considera a média de 
tons puros dos limiares de via aérea entre 500, 
1.000 e 2.000 Hz. A mais conhecida é a 
classificação de Lloyd e Kaplan, que define 
como Perda Auditiva de grau moderadamente 

De acordo com os conceitos da Psicoacústica, 
se um estímulo sonoro chega ao ouvinte de 
duas fontes com um intervalo de tempo 
suficientemente pequeno, sua direção de 
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origem será associada à primeira fonte, 
facilitando a localização de uma fonte sonora 
em ambiente reverberante. Denominamos este 
evento como: 

A. Mascaramento 
B. Efeito Doppler 
C. Audibilidade 
D. Efeito Haas 
 
24. Em quantos grupos podemos agrupar os 

músculos da laringe? 
A. 2 grupos 
B. 3 grupos 
C. 4 grupos 
D. 5 grupos 
 
25. Quanto mais próximos são os estímulos 

sonoros na frequência ou no tempo, maior é o 
efeito de: 

A. Mascaramento 
B. Efeito Doppler 
C. Audibilidade 
D. Efeito Haas 
 
26. A audição humana, em níveis normais, capta 

sons a partir de quantos decibéis?  
A. Menores que 5 decibéis 
B. 10 ou 15 decibéis 
C. 25 ou 35 decibéis 
D. Apenas acima de 35 decibéis 
 
27. A cóclea constitui o labirinto anterior. Trata

de um órgão de cerca de 9 mm de diâmetro 
com estrutura cônica composta por três 
“tubos” paralelos que se afilam da base para o 
ápice. Têm uma parede extremamente delgada 
e se dispõem em espiral, em torno de um osso 
chamado columela ou modíolo, ao redor do 
qual dão de duas e meia a três voltas
paredes externas são ósseas. É responsável:

A. Pela atenuação do som pelo reflexo estapediano.
B. Pela transdução de energia acústica (mecânica) em 

energia elétrica. 
C. Pela amplificação global da pressão transmitida da 

membrana do tímpano até a platina do estribo.
D. Pela impedância de entrada da energia sonora na 

orelha interna. 
 
28. Diversos autores têm descrito vantagens no 

uso dos tubos de ressonância para terapias de 
reabilitação vocal, promovendo aumento do 
conforto fonatório e diminuindo a constrição do 
trato vocal. Assinale a alternativa que 
corresponde ao tubo de ressonância utilizado 
nas terapias de voz. 

A. Tubo finlandês 
B. Tubo tailandês 
C. Tubo asiático 
D. Tubo francês 
 
29. As patologias benignas da laringe podem ser de 

origem epitelial, conjuntiva ou cartilaginosa. 
Dentre os vários sintomas, os principais ou 
mais comumente referidos são rouquidão e/ou 
sensação de corpo estranho na garganta. São 
características clínicas do Edema de Reinke:
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associada à primeira fonte, 
facilitando a localização de uma fonte sonora 
em ambiente reverberante. Denominamos este 

Em quantos grupos podemos agrupar os 

Quanto mais próximos são os estímulos 
sonoros na frequência ou no tempo, maior é o 

A audição humana, em níveis normais, capta 

A cóclea constitui o labirinto anterior. Trata-se 
de 9 mm de diâmetro 

com estrutura cônica composta por três 
“tubos” paralelos que se afilam da base para o 
ápice. Têm uma parede extremamente delgada 
e se dispõem em espiral, em torno de um osso 
chamado columela ou modíolo, ao redor do 

ia a três voltas. Suas 
paredes externas são ósseas. É responsável: 
Pela atenuação do som pelo reflexo estapediano. 
Pela transdução de energia acústica (mecânica) em 

Pela amplificação global da pressão transmitida da 
do tímpano até a platina do estribo. 

Pela impedância de entrada da energia sonora na 

Diversos autores têm descrito vantagens no 
uso dos tubos de ressonância para terapias de 
reabilitação vocal, promovendo aumento do 

fonatório e diminuindo a constrição do 
trato vocal. Assinale a alternativa que 
corresponde ao tubo de ressonância utilizado 

As patologias benignas da laringe podem ser de 
origem epitelial, conjuntiva ou cartilaginosa. 
Dentre os vários sintomas, os principais ou 
mais comumente referidos são rouquidão e/ou 
sensação de corpo estranho na garganta. São 

ema de Reinke: 

A. São protuberâncias bilaterais quase sempre 
simétricas que se localizam na extremidade livre e 
superfície inferior próximo ao ponto médio da porção 
membranosa das pregas vocais. Podem apresentar 
tamanhos diferentes em decorrência de assim
anatômicas e/ou vibratórias entre as pregas vocais. 
Podem apresentar-se volumosos e de aspecto 
edematoso (mais comuns em crianças).

B. Apresenta grande variabilidade quanto à forma, 
tamanho e coloração. Localiza
predominantemente na borda livre 
anterior da porção membranosa da prega vocal, 
quase sempre unilaterais e quando bilaterais, podem 
ser assimétricos. 

C. Caracteriza-se pelo acúmulo de líquido ou material 
gelatinoso (ou ainda semissólido
superficial da lâmina própria d
fortemente associado ao tabagismo de longa data e 
abuso vocal. Alguns autores consideram ainda a 
susceptibilidade individual como fator relacionado ao 
desenvolvimento. 

D. Ocorre geralmente na região posterior laringe, mais 
comumente no processo vocal e no 
cartilagem aritenoide. Frequentemente
de intubação orotraqueal (IOT) prolongada, refluxo 
gastroesofágico, tosse crônica ou trauma laríngeo 
prévio são relatados. O abuso vocal é também um 
importante fator de risco. 

 
30. Avalie as assertivas abaixo em relação ao Art. 

5º - Constituem direitos gerais dos inscritos, 
nos limites de sua competência e atribuições 
do Código de Ética do Fonoaudiólogo, 
indicando a opção CORRETA: 

A. requisição de desagravo junto ao Conselho 
de Fonoaudiologia da sua jurisdição, quando atingido 
no exercício da atividade profissional.

B. Avaliação, solicitação, elaboração e realização de 
exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, emissão 
de parecer, laudo e/ou relatório, docência, 
responsabilidade técnica, assessoramento, 
consultoria, coordenação, administração, orientação, 
realização de perícia e demais procedimentos 
necessários ao exercício pleno da atividade.

C. Liberdade de opinião e de manifestação de 
movimentos que visem a defesa da classe.

D. Todas as opções estão corretas. 
 
31. Com relação às características anatomo

fisiológicas da Laringe e o processo de fonação, 
é correto afirmar: 

A. Do ponto de vista respiratório, a laringe atua como 
um resistor cuja resistência é variável, regulando o 
fluxo aéreo inspiratório e expiratório. Esse controle 
ocorre principalmente a nível epiglótico pela atividade 
da musculatura extrínseca da laringe.

B. Durante a fonação, a energia aerodinâmica gerada 
pelo fluxo expiratório é convertida em energia 
acústica pela vibração das pregas vocais.  Para que a 
vibração ocorra é necessário que forças antagônicas 
atuem sobre as pregas vocais produzindo a sua 
abertura e fechamento de modo sucessivo. A força 
de abertura é representada pela p
enquanto a elasticidade das pregas vocais e o efeito 
de Bernoulli constituem as principais forças de 
fechamento. 
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São protuberâncias bilaterais quase sempre 
simétricas que se localizam na extremidade livre e 
superfície inferior próximo ao ponto médio da porção 
membranosa das pregas vocais. Podem apresentar 
tamanhos diferentes em decorrência de assimetrias 
anatômicas e/ou vibratórias entre as pregas vocais. 

se volumosos e de aspecto 
edematoso (mais comuns em crianças). 
Apresenta grande variabilidade quanto à forma, 
tamanho e coloração. Localiza-se 
predominantemente na borda livre da metade 
anterior da porção membranosa da prega vocal, 
quase sempre unilaterais e quando bilaterais, podem 

se pelo acúmulo de líquido ou material 
semissólido) na camada 

superficial da lâmina própria das pregas vocais, 
fortemente associado ao tabagismo de longa data e 
abuso vocal. Alguns autores consideram ainda a 
susceptibilidade individual como fator relacionado ao 

Ocorre geralmente na região posterior laringe, mais 
rocesso vocal e no corpo da 

Frequentemente antecedente 
de intubação orotraqueal (IOT) prolongada, refluxo 
gastroesofágico, tosse crônica ou trauma laríngeo 
prévio são relatados. O abuso vocal é também um 

Avalie as assertivas abaixo em relação ao Art. 
Constituem direitos gerais dos inscritos, 

nos limites de sua competência e atribuições - 
do Código de Ética do Fonoaudiólogo, 

 
requisição de desagravo junto ao Conselho Regional 
de Fonoaudiologia da sua jurisdição, quando atingido 
no exercício da atividade profissional. 
Avaliação, solicitação, elaboração e realização de 
exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, emissão 
de parecer, laudo e/ou relatório, docência, 
responsabilidade técnica, assessoramento, 
consultoria, coordenação, administração, orientação, 
realização de perícia e demais procedimentos 
necessários ao exercício pleno da atividade. 
Liberdade de opinião e de manifestação de 

fesa da classe. 
 

Com relação às características anatomo-
fisiológicas da Laringe e o processo de fonação, 

Do ponto de vista respiratório, a laringe atua como 
variável, regulando o 

fluxo aéreo inspiratório e expiratório. Esse controle 
ocorre principalmente a nível epiglótico pela atividade 
da musculatura extrínseca da laringe. 
Durante a fonação, a energia aerodinâmica gerada 

convertida em energia 
acústica pela vibração das pregas vocais.  Para que a 
vibração ocorra é necessário que forças antagônicas 
atuem sobre as pregas vocais produzindo a sua 
abertura e fechamento de modo sucessivo. A força 
de abertura é representada pela pressão subglótica, 
enquanto a elasticidade das pregas vocais e o efeito 
de Bernoulli constituem as principais forças de 
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C. A estrutura das pregas vocais é organizada em 
camadas com propriedades estruturais e mecânicas 
diferentes, sendo mais rígidas na superfície e 
tornando-se cada vez mais maleáveis em direção ao 
músculo vocal. Esta organização é essencial para a 
vibração adequada da prega vocal.  

D. A proteção da via aérea se faz necessária em 
diversas situações, sendo a mais importante delas
deglutição. Nessa situação, envolve dois mecanismos 
principais: a elevação e o fechamento da laringe. O 
fechamento da laringe, fundamental para a proteção 
das vias aéreas, é garantido pelo reflexo de 
fechamento epiglótico. A estimulação de diversas 
eferências nervosas pode desencadear este reflexo, 
enfatizando seu papel primitivo na proteção da via 
aérea contra uma variedade de estímulos 
potencialmente nóxicos. 

 
32. Avalie as assertivas abaixo em relação ao Art. 

14 do Código de Ética do Fonoaudiólogo, em 
relação a formação dos honorários 
profissionais e o que pode ser considerado para 
a sua fixação, indicando a assertiva 
INCORRETA: 

A. A titulação do profissional. 
B. Os valores usualmente praticados pela categoria.
C. O custo com comissões e indicações de outros 

profissionais para uso do seu serviço. 
D. O caráter de permanência, temporariedade ou 

eventualidade do tratamento. 
 
33. Com relação a atuação do Fonoaudiólogo no 

processo de aprendizagem, leia as afirmativas 
e assinale a alternativa correta: 
I. De acordo com a Lei 6965, de 09/12/1981, 

que regulamenta a profissão, é de 
competência do fonoaudiólogo que trabalha 
em escolas  desenvolver trabalho de 
prevenção no que se refere à área da 
comunicação oral e escrita, voz e audição e 
também participar da equipe  de 
orientação e planejamento escolar, 
inserindo aspectos preventivos  ligados 
a assuntos fonoaudiológicos. 

II. Para Vygotsky, o desenvolvimento da 
linguagem acontece entre o  meio e a 
criança, quando a mesma começa a 
perceber o mundo não  somente 
através dos olhos, mas também através da 
fala. Este desenvolvimento da linguagem é 
transmitido do adulto para a criança. 
instituições devem contar com profissionais 
devidamente  qualificados, pois em 
alguns casos devem trabalhar de maneira 
diferenciada, sem que 
constrangimentos, pois a fala é 
fundamental no desenvolvimento cognitivo 
das crianças. 

III. Os atrasos na fala referem-se a uma 
defasagem cronológica  importante 
entre a linguagem apresentada por uma 
criança e o esperado  para sua idade 
cronológica. Por atrasos na fala entende
as dificuldades que algumas cria
apresentam em seu sistema fonológico, 
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A estrutura das pregas vocais é organizada em 
camadas com propriedades estruturais e mecânicas 

gidas na superfície e 
se cada vez mais maleáveis em direção ao 

músculo vocal. Esta organização é essencial para a 

A proteção da via aérea se faz necessária em 
diversas situações, sendo a mais importante delas, a 
deglutição. Nessa situação, envolve dois mecanismos 
principais: a elevação e o fechamento da laringe. O 
fechamento da laringe, fundamental para a proteção 
das vias aéreas, é garantido pelo reflexo de 
fechamento epiglótico. A estimulação de diversas 

rências nervosas pode desencadear este reflexo, 
enfatizando seu papel primitivo na proteção da via 
aérea contra uma variedade de estímulos 

Avalie as assertivas abaixo em relação ao Art. 
14 do Código de Ética do Fonoaudiólogo, em 
relação a formação dos honorários 
profissionais e o que pode ser considerado para 
a sua fixação, indicando a assertiva 

Os valores usualmente praticados pela categoria. 
de outros 

O caráter de permanência, temporariedade ou 

Com relação a atuação do Fonoaudiólogo no 
processo de aprendizagem, leia as afirmativas 

09/12/1981, 
profissão, é de 

competência do fonoaudiólogo que trabalha 
desenvolver trabalho de 

ção no que se refere à área da 
comunicação oral e escrita, voz e audição e 

de 
orientação e planejamento escolar, 

ligados 

Para Vygotsky, o desenvolvimento da 
meio e a 

criança, quando a mesma começa a 
somente 

s também através da 
desenvolvimento da linguagem é 

a criança. As 
instituições devem contar com profissionais 

qualificados, pois em 
alguns casos devem trabalhar de maneira 
diferenciada, sem que haja 

tos, pois a fala é 
no desenvolvimento cognitivo 

se a uma 
importante 

ntre a linguagem apresentada por uma 
para sua idade 

rasos na fala entende-se 
dificuldades que algumas crianças 

fonológico, 

sendo seu desenvolvimen
e semântico ajustado ao esperado para sua 
idade. A disfemia, afeta a fluência da fala 
caracteriza-se por interru
na melodia do discurso, que 
consistir em repetições ou bloqueios.

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
C. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D. Todas as afirmativas estão corretas.
 
34. De acordo com o Código de Ética estabelecido 

pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
Constituem Direitos Gerais dos inscritos, nos 
limites de sua competência e atribuições:

A. Exercer a atividade de forma plena, utilizando 
conhecimentos e recursos necessários, para 
promover o bem-estar do cliente e da coletividade.

B. Apontar falhas nos regulamentos e normas de 
instituições quando as julgar incompatíveis com 
exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, 
devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 
competentes. 

C. Avaliação, solicitação, elaboração e realização de 
exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, emissão 
de parecer, laudo e/ou relatório, docência, 
responsabilidade técnica, assessoramento, 
consultoria, coordenação, administração, orientação, 
realização de perícia e demais procedimentos 
necessários ao exercício pleno da atividade.

D. Esclarecer o cliente, apropriadamente, sobre os 
riscos, as influências sociais e ambientais dos 
transtornos fonoaudiológicos e sobre a evolução do 
quadro clínico, bem como sobre os prejuízos de uma 
possível interrupção do tratamento fonoaudiológico, 
ficando o fonoaudiólogo isento de qualquer 
responsabilidade, caso o cliente mantenha
propósito. 

 
35. "Nesse nível a criança não faz correspondência 

da escrita com o som. Apenas estabelece 
hipóteses acerca do tipo e da quantidade de 
grafismo. Normalmente nessa fase a criança 
diferencia desenho e escrita; utiliza duas ou 
três letras para escrever todas as palavras, 
utiliza as formas que lhes são mais familiares 
para variar sua escrita. Costuma, também, 
reproduzir traços da escrita gráfica que 
conhece. Assim, se está acostumada com livros 
e revistas, reproduz letra de imprensa. Na 
escola, reproduz a letra cursiva da profess
O texto trás a descrição de qual nível do 
processo de aprendizagem da escrita:

A. Nível pré-silábico 
B. Nível silábico 
C. Nível alfabético 
D. Nível de construção da escrita 
 
36. São requisitos básicos para investidura em 

cargo público, definidos no
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO:

A. A nacionalidade brasileira 
B. A lide com as obrigações militares e eleitorais
C. A idade mínima de dezoito anos 
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo 
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sendo seu desenvolvimento morfossintático 
ajustado ao esperado para sua 
emia, afeta a fluência da fala e 

se por interrupções no ritmo e 
na melodia do discurso, que podem 
consistir em repetições ou bloqueios. 

Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

afirmativas estão corretas. 

De acordo com o Código de Ética estabelecido 
pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
Constituem Direitos Gerais dos inscritos, nos 
limites de sua competência e atribuições: 
Exercer a atividade de forma plena, utilizando os 
conhecimentos e recursos necessários, para 

estar do cliente e da coletividade. 
Apontar falhas nos regulamentos e normas de 
instituições quando as julgar incompatíveis com 
exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, 

se, nesses casos, aos órgãos 

Avaliação, solicitação, elaboração e realização de 
exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, emissão 
de parecer, laudo e/ou relatório, docência, 
responsabilidade técnica, assessoramento, 

oordenação, administração, orientação, 
realização de perícia e demais procedimentos 
necessários ao exercício pleno da atividade. 
Esclarecer o cliente, apropriadamente, sobre os 
riscos, as influências sociais e ambientais dos 

s e sobre a evolução do 
quadro clínico, bem como sobre os prejuízos de uma 
possível interrupção do tratamento fonoaudiológico, 
ficando o fonoaudiólogo isento de qualquer 
responsabilidade, caso o cliente mantenha-se neste 

criança não faz correspondência 
da escrita com o som. Apenas estabelece 
hipóteses acerca do tipo e da quantidade de 
grafismo. Normalmente nessa fase a criança 
diferencia desenho e escrita; utiliza duas ou 
três letras para escrever todas as palavras, 

a as formas que lhes são mais familiares 
para variar sua escrita. Costuma, também, 
reproduzir traços da escrita gráfica que 
conhece. Assim, se está acostumada com livros 
e revistas, reproduz letra de imprensa. Na 
escola, reproduz a letra cursiva da professora". 
O texto trás a descrição de qual nível do 
processo de aprendizagem da escrita: 

São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, definidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO: 

A lide com as obrigações militares e eleitorais 
 

O nível de escolaridade exigido para o exercício do 
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37. São formas de provimento de cargo público, 
definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 
de Iomerê, EXCETO: 

A. Recondução 
B. Readaptação 
C. Eleição 
D. Aproveitamento 
 
38. Durante o estágio probatório, o servidor será 

semestralmente avaliado por comissão 
instituída para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 
estágio probatório, EXCETO: 

A. Assiduidade e pontualidade 
B. Produtividade no trabalho e efetividade 
C. Administração do tempo 
D. Comportamento social 
 
39. A vacância do cargo público, definido no 

Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 
decorrerá de, EXCETO: 

A. Aposentadoria 
B. Posse em outro cargo acumulável 
C. Exoneração 
D. Demissão 
 
40. O estatuto de servidores de Iomerê remete ao 

Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a:

A. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial.

B. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.

C. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial.

D. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonoaudió

NUBES Tecnologia e Serviços Ltda.
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678

Bombinhas/

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MUNICÍPIO DE IOMERÊ

provimento de cargo público, 
definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Durante o estágio probatório, o servidor será 
semestralmente avaliado por comissão 

para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 

A vacância do cargo público, definido no 
Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 

remete ao 
Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 

stável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a: 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial. 

vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 

limite de 30% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 
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