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PORTUGUÊS 

  
Em um movimento de aproximar a produção 

agrícola das cidades, as hortas urbanas vêm ganhando 
espaço. São pequenos grupos de vizinhos que se reúnem 
e passam a plantar e administrar hortas comunitárias. 
Inspirado por essa tendência, o estudante de arquitetura e 
urbanismo Deloan Perini desenvolveu o projeto de um 
sistema de agricultura urbana totalmente 
autossustentável, a partir da realidade da cidade de 
Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Com o 
trabalho, o catarinense de 27 anos conquistou o 1º lugar 
da categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista 
2015. 

“A ideia para o projeto de agricultura urbana 
surgiu no início de 2013, quando fiz um estudo de 
loteamento da cidade, em uma das disciplinas do curso de 
arquitetura. No segundo semestre do mesmo ano, o 
projeto de extensão „Erechim para quem quiser ver, 
discutir e intervir‟, do qual fiz parte, realizou um 
levantamento dos vazios urbanos existentes na área 
central do Município. No ano seguinte, iniciei meu trabalho 
final de graduação e utilizei esse levantamento como base 
para a implantação da agricultura urbana”, diz Deloan. 
Foram mapeados 144 lotes com potencial de 
transformação em hortas urbanas. A partir desse 
diagnóstico, ele desenvolveu um modelo de agricultura de 
acordo com as necessidades do Município, onde cursa a 
graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). 

Para Deloan, o projeto enfoca dois problemas 
atuais: a segurança alimentar e a qualidade dos espaços 
urbanos. “As pessoas preocupam-se cada vez mais com a 
saúde, e a alimentação contribui diretamente para a 
qualidade de vida. Embora muita gente não se dê conta, o 
espaço em que vivemos e interagimos dentro da cidade 
interfere constantemente na formação de nossa rotina e 
hábitos: por exemplo, no fato de conhecermos ou não 
nossos vizinhos, praticarmos ou não atividades físicas ao 
ar livre e até mesmo na nossa alimentação”, diz. De 
acordo com o estudante, ao aproximar as áreas de 
produção de alimentos dos consumidores finais, os custos 
com transporte são reduzidos, qualidade e durabilidade 
dos produtos aumentam e a relação das pessoas com o 
alimento se transforma, pois moradores passam a ser 
também produtores. 

 
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/agricultura... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hortas urbanas geralmente caracterizam-se como 

comunitárias, pois são grupos de vizinhos que se 
reúnem e passam a cultivar e administrá-las. 

II - A ideia do projeto de agricultura urbana de Perini 
surgiu a partir de um estudo de loteamento da cidade 
de Erechim, o qual ele mesmo fez. 

III - O projeto de Perini foi premiado em 1º lugar na 
categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

2) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) O Projeto, segundo Perini, centra-se em dois 

problemas atuais: a segurança alimentar e a 
qualidade dos espaços urbanos. 

(...) Segundo Perini, a partir do cultivo de uma horta 
comunitária, os custos com o transporte dos alimentos 
são reduzidos. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

3) Assinalar a alternativa em que a voz verbal é passiva 
analítica: 
 
a) Os alunos pintaram as salas de aula. 
b) Os professores tiveram reunião ontem. 
c) Os documentos foram organizados pela secretária com 

muita eficiência. 
d) Recolheu-se todo o material para descarte. 
 

4) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Os caras ficaram entusiasmados, porque eu introduzo 

um fator emocional na decisão de compra do padeiro. 
II - Os outros dois projetos também não têm potencial para 

render milhões de reais. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

5) A palavra “mentiroso” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

6) A pontuação está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
a) Os consumidores brasileiros mais conscientes, já se 

acostumaram a verificar se alguns produtos têm selo 
verde. 

b) Há pescas no Brasil em processo de certificação, como 
sardinha e atum no Sul. 

c) Produtos de aquicultura produzidos localmente por 
produtores de pequena escala, como tilápia, truta e 
beijupirá, serão certificados em tempo. 

d) Além dos produtos brasileiros, teremos salmão 
certificado do Chile, merluza da Argentina e bacalhau. 
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7) O sublinhado em “Eu me interesso pela enorme 
capacidade da história de explicar o presente.” classifica-
se sintaticamente como: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Objeto direto.  
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 
 

 

8) O emprego dos porquês está INCORRETO em: 
 

a) Não é uma decisão simples, porque traz custos 
mensais da ordem de milhões de reais. 

b) Avaliar o porquê de adoecermos é essencial para 
prevenir e tratar doenças. 

c) Por quê o defendem de forma tão barulhenta? 
d) Por que o senhor votou contra o projeto de lei do Uber? 
 

 

9) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa em que 
ambos os termos estão CORRETOS: 
 

a) Egreja - iscola. 
b) Laboral - atrasado. 
c) Autar - elaboral. 
d) Atrazado - escola. 
 

 

10) Todos os termos estão INCORRETAMENTE 
acentuados em: 
 

a) Românce - episódios - histórico. 
b) Ensaísta - jornalísta - romancísta. 
c) Contraditório - literário - libertíno. 
d) Judáico - orgulhósos  - prêmiações. 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 

11) No Outlook 2007, o botão circulado na imagem abaixo 
é denominado: 
 

 
 

a) Status de Indexação. 
b) Opções de Pesquisa. 
c) Pesquisar Área de Trabalho. 
d) Pesquisar Todos os Itens de E-mail. 

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, para 
saber se um certificado digital é confiável, é necessário 
observar alguns requisitos. Em relação a esses requisitos, 
assinalar a alternativa INCORRETA:  
 

a) Se o certificado foi emitido por uma Autoridade 
Certificadora confiável (pertence a uma cadeia de 
confiança reconhecida). 

b) Se o dono do certificado confere com a entidade com a 
qual está se comunicando (por exemplo: o nome do site). 

c) Se o certificado está fora do prazo de validade. 
d) Se o certificado não foi revogado pela Autoridade 

Certificadora emissora. 
 

 

13) No PowerPoint 2007, é possível adicionar uma ação 
ao objeto selecionado para especificar o que deve 
acontecer quando o usuário clicar nele ou passar o mouse 
sobre ele. Esse recurso encontra-se na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Animações. 
d) Apresentação de Slides. 
 

 

14) No Excel 2007, para formatar rapidamente um 
intervalo de células e convertê-lo em tabela, escolhendo 
um estilo de tabela predefinido por meio da função 
Formatar como Tabela, o usuário precisa ir na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Início. 
d) Dados. 
 

 

15) No mês de agosto, um usuário fez no Word 2007 um 
calendário com o nome do mês de forma grande e 
separadores de semana grossos, conforme a figura 
abaixo: 
 

 
 

Sabendo-se que esse usuário conseguiu esse efeito 
rapidamente, assinalar a alternativa que apresenta o 
recurso utilizado por ele:  
 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d)  
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar a sentença abaixo: 
 
Os direitos civis são direitos individuais e fundamentais 
que regulam as relações entre as pessoas (1ª parte). A 
segurança é um direito civil e o Poder Público é quem zela 
pela integridade física e moral, além de proteger os 
pertences (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Impactos ambientais são as consequências negativas 
geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. 
Essas ações podem provocar diversos tipos de 
degradação ambiental no solo, na água e na vegetação. 
São algumas atividades geradoras de impactos 
ambientais: 
 
I - Industrialização e urbanização. 
II - Agropecuária. 
III - Extração de petróleo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao 
Ministério Público. 

(---) A prisão legal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária. 

(---) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - E. 
 

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
b) O cidadão investido na função de um dos poderes do 

Município não pode exercer a de outro. 
c) É permitida a delegação entre os poderes. 
d) Ao Município compete privativamente, dentre outros, 

elaborar o orçamento, estimando a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento adequado. 

 

20) De acordo com a Lei Municipal nº 928/91, em relação 
à reversão, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(---) A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, 
condicionada sempre à existência de vaga. 

(---) Não poderá reverter o servidor que contar setenta 
anos de idade. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

21) Em conformidade com a Lei Municipal nº 928/91, 
assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA sobre a remoção: 
 
a) A remoção somente poderá ocorrer a pedido, atendida 

a conveniência do serviço. 
b) É o deslocamento do servidor de uma para outra 

repartição. 
c) A remoção será feita por ato da autoridade competente. 
d) A remoção por permuta será precedida de 

requerimento firmado por ambos os interessados. 
 

22) Com base na Lei Municipal nº 928/91, em relação ao 
exercício de função de confiança, analisar os itens abaixo: 
 
I - A designação para o exercício da função gratificada, 

que será cumulativa com o cargo em comissão, será 
feita por ato expresso da autoridade competente. 

II - O exercício de função de confiança pelo servidor 
público efetivo, de livre nomeação e exoneração pela 
autoridade competente, poderá ocorrer sob a forma de 
função gratificada. 

III - O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, entre outros,  
no mínimo ações e serviços de: 
 
I - Atenção primária. 
II - Urgência e emergência. 
III - Atenção psicossocial. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A saúde não é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado omitir as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

(---) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
 

25) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A iniciativa privada ________ participar do SUS 
_________________. 
 
a) não poderá - em nenhuma hipótese 
b) deverá - sem restrições 
c) poderá - em caráter complementar 
d) não deverá - em nenhuma circunstância 

26) Conforme o Código de Ética Profissional, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) O Profissional inscrito pode utilizar-se de veículos de 

comunicação para conceder entrevistas ou divulgar 
palestras públicas sobre assuntos fonoaudiológicos de 
interesse social e com finalidade educativa.  

b) O Fonoaudiólogo deve recorrer a outros profissionais, 
sempre que for necessário. 

c) Não constitui quebra de sigilo profissional a exposição 
do tratamento empreendido perante o Poder Judiciário, 
nas ações que visem à cobrança de honorários 
profissionais.  

d) Consiste infração ética anunciar preços e modalidades 
de pagamento em publicações abertas, assim como na 
divulgação de cursos, palestras, seminários e afins. 

 

27) A doença mais comumente relacionada à disartria é: 
 
a) Síndrome de Guillain-Barré. 
b) Esclerose lateral amiotrófica. 
c) Miastemia. 
d) Parkinson. 
 

28) Auditivamente, tem-se a impressão de que a laringe 
funciona de modo alternado, com mau contato, numa 
espécie de função de “liga e desliga”. Pode-se observar 
alternância surdo-sonora, em pequenas unidades da fala, 
tais como sílabas e palavras, ou ainda através de uma 
alternância completa de trechos áfonos e sonoros, durante 
a conversação. No exame laringológico, mostra uma 
fenda posterior transitória de maior ou menor grau, ou 
momentos de afastamento total de pregas vocais durante 
a fonação. Com base nessas informações, é CORRETO 
afirmar que se trata de uma disfonia psicogênica 
classificada como: 
 
a) Sonoridade intermitente. 
b) Uso divergente de registro. 
c) Falsete de conversão. 
d) Afonia de conversão. 
 

29) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE:  
 
Lewis e Cherry afirmam que um modelo interacionista de 
aquisição de linguagem assume que ___________, 
____________ e ____________ estão interligados, são 
interdependentes, e que o desenvolvimento é concebido 
como uma diferenciação gradual entre esses aspectos. 
 
a) linguagem - vivências - cognição  
b) linguagem - sociabilidade - cognição  
c) vivências - aspectos psicológicos - cognição  
d) linguagem - aspectos psicológicos - comportamentos 
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30) De acordo com a qualidade da voz e o trato vocal nos 
indivíduos de face curta e face longa, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - De maneira geral, os indivíduos com face longa 

parecem apresentar deslocamento da frequência dos 
formantes em direção aos agudos, e, nos sujeitos com 
face curta, parece existir uma tendência ao 
deslocamento dos formantes em direção aos graves. 

II - A qualidade vocal oral metálica e a ressonância 
faríngea devem estar relacionadas à face longa. Na 
face curta, a qualidade vocal tende a ser abafada, 
escura e associada à ressonância posterior.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

31) São sequências fonéticas ou grafêmicas que 
obedecem às regras da língua, assemelham-se às 
palavras, mas que não existem na língua, não sendo 
compreendidas nem reconhecidas pelos interlocutores 
como palavras, tampouco dicionarizadas. Por exemplo: 
“eu fui pegar um necape”. Segundo ORTIZ, o trecho 
descreve: 
 
a) Estereotipias. 
b) Agramatismo. 
c) Neologismo. 
d) Preservação. 
 

32) Segundo PINHO, são técnicas de aquecimento vocal: 
 
I - Aquecimento da musculatura respiratória com 

exercícios de inspiração rápida e prolongada. 
II - Emissão de Staccatos para ajustes dos sistemas 

respiratórios laríngeos e articulatórios, favorecendo a 
precisão dos movimentos. 

III - Prolongamento das vogais nota por nota, em fraca 
intensidade para controle e precisão fonatória. 

IV - Terminar em escalas descendentes, retomando ao 
pitch habitual da fala. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A _______________________ é constituída das fases de 
contração e relaxamento. Na fase de contração, ocorre 
extensa abertura da boca, abaixamento de laringe, 
elevação do dorso da língua, que também retrai, elevação 
do véu palatino e contração de pilares faríngeos.  
 
a) técnica do bocejo-suspiro 
b) voz salmodiada  
c) fonação inspiratória  
d) fonação cochichada 

34) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Mesmo em crianças normais, existe um aumento na 
latência de todas as ondas, que é mais acentuada na 
onda V, estando relacionado à maturidade das vias 
auditivas. Somente a partir dos ____________ meses é 
que as latências das ondas estarão similares às dos 
adultos, ocasião em que os valores normalizados em 
adultos poderão ser utilizados.  
 
a) 18 a 24  
b) 12 a 18  
c) 12 a 20  
d) 6 a 12 
 

35) Em relação à triagem e à avaliação auditiva 
comportamental, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Apesar da tecnologia avançada, a avaliação auditiva 

por observação comportamental – pesquisa do reflexo 
cócleo-palpebral – continua a ser utilizada, visto que 
pode fornecer indicadores de alterações cocleares, ao 
passo que a EOA fornece indicadores apenas da 
função retrococlear. 

b) Se o neonato apresentar RCP ao nascimento, porém 
não apresentar EOA, o resultado sugere que, apesar da 
cóclea estar íntegra, a criança possa ter alteração 
retrococlear.  

c) O desenvolvimento auditivo de crianças nascidas pré-
termo sem alterações neurológicas ocorre com atraso 
de localização e normalização das respostas no final do 
primeiro ano. 

d) As crianças com alteração neurológica apresentam 
distúrbio do desenvolvimento auditivo com ausência de 
recuperação no final do primeiro ano e presença de 
sinais sugestivos de alteração coclear (reação 
exacerbada, aumento de latência, ausência de 
habituação, dificuldade de localização, respostas 
inconsistentes a tons puros e falta de reconhecimento 
de ordens simples). Tais crianças são de risco para 
alteração de linguagem e precisam de intervenção 
fonoaudiológica. 

 

36) Neste caso, encontra-se perda auditiva 
neurossensorial bilateral com curva descendente, queda 
maior nas frequências agudas. No estágio inicial, 
encontra-se queda somente nas frequências agudas. Com 
o passar dos anos, a audição nessas frequências vai 
piorando e as demais são acometidas também. Com base 
nisso, assinalar a alternativa que corresponde às 
informações citadas acima: 
 
a) Perda auditiva induzida pelo ruído. 
b) Doença de Ménière. 
c) Surdez súbita. 
d) Presbiacusia.  
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37) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Dragone, Coleta e Bianchini mostraram que a dificuldade 
de _____________, a ___________ e o espaço interno 
vertical aumentado, na face longa, poderiam favorecer 
modificações nos pontos articulatórios dos sons da fala. 
 
a) selamento labial - tonicidade diminuída 
b) bochechas hipotônicas - mordida tipo II 
c) palato em ogiva - respiração oral 
d) língua hipotônica - respiração oral 
 

38) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
As _________________ severas ou profundas geralmente 
causarão ausência de reflexos, pois esses graus de perda 
impedem que a intensidade de disparo seja efetiva para 
desencadear os reflexos (por aferência). 
 
a) perdas auditivas mistas 
b) perdas auditivas neurossensoriais 
c) desordens do tronco encefálico 
d) desordens do VIII nervo craniano 
 

39) Recomenda-se a retirada da válvula de fala se o 
paciente apresentar o seguinte sinal e/ou sintoma: 
 
a) Aumento do esforço respiratório. 
b) Aprisionamento de ar. 
c) Náusea. 
d) Salivação na boca. 
 

40) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Albernaz comenta que as estimativas teóricas e 
experimentais sugerem que a audição óssea é 
aproximadamente _______ pior que a aérea em pessoas 
normais. A consequência clínica importante desse fato é 
que nunca o diferencial aéreo-ósseo, ou seja, a diferença 
entre a via aérea e a óssea de uma mesma orelha, na 
mesma frequência, ultrapassa _______. 
 
a) 50dB; 50dB 
b) 80dB; 80dB 
c) 30dB; 30dB 
d) 60dB; 60dB 
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