
SELEÇÃO PÚBLICA n° 01/2013

Caderno de Provas
Data de aplicação: 26/05/2013

NÍVEL SUPERIOR

CARGOS 320 a 323: FONOAUDIÓLOGO FISCAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua 

inscrição. Este caderno contém cinqüenta questões objetivas, corretamente 
ordenadas de 1 a 50, uma prova de redação e uma folha rascunho.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala 
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido.

3. O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues 
pelo fiscal durante a prova, são os únicos documentos válidos para a correção 
das questões objetivas e da prova de redação expostas neste caderno.

4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se 
está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite 
orientação ao fiscal.

5. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua 
redação, verifique imediatamente se o número de seqüência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA.

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas 
respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O 
preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

7. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois 
em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.

8. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas 
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde 
ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação 
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com 
marcação dupla não será considerada.

9. A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas, incluindo o 
tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova -, à 
transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação 
e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

10. Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO- 
RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será concedido tempo 
adicional para o preenchimento.

11. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos 
últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

12. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos 
no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.

13. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização 
do fiscal de sala.

14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

• 27/05/2013 - A partir das 15h (horário de
Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar 
das provas objetivas.

• Não serão conhecidos os recursos em 
desacordo com o estabelecido em edital 
normativo.

• É permitida a reprodução deste material 
apenas para fins didáticos, desde que citada a 
fonte.

• A desobediência a qualquer uma das 
determinações constantes em edital, no 
presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA 
poderá implicar a anulação da sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

Interesse de jovem surgiu ao seguir caso de um primo
"Desde pequeno ele tem acompanhamento e vi o progresso

dele em relação à comunicação"

A estudante do oitavo semestre, Fernanda 
Hiramatso, de 21 anos, conta que faz estágio na Clínica de 
Fonoaudiologia da Santa Casa. "O quarto ano é todo 
dedicado ao estágio supervisionado."

Ela diz que o estágio abrange todas as áreas de 
fonoaudiologia. "Começo a semana trabalhando na clínica 
infantil, no dia seguinte atendo adultos, depois bebês e 
pacientes que necessitam de prótese auditiva, na quinta- 
feira trabalho na Unidade Básica de Saúde da Barra Funda, 
com a qual a Santa Casa mantém parceria. Termino a 
semana realizando exames de audição."

Fernanda conta que passou a se interessar pelo 
curso depois de constatar a evolução de um primo, que é 
especial. "Desde pequeno ele tem acompanhamento 
fonoaudiológico, e vi o progresso dele em relação à 
comunicação e à interação social. Assim, fui me 
interessando pela profissão." Segundo ela, a fonoaudiologia 
melhora a qualidade de vida das pessoas. "Tenho muito 
orgulho da profissão que escolhi."

Quando concluir a graduação, Fernanda afirma que 
quer se especializar na área que mais gosta. "Vou fazer 
especialização em audiologia clínica e conciliar os estudos 
com um trabalho na área de audição, em alguma clínica." 
Isso significa mais dois anos de estudos. "Depois poderei 
trabalhar diagnosticando diversas alterações auditivas."

CV: Ela tem 21 anos e está no oitavo semestre da 
faculdade de fonoaudiologia. A estudante faz estágio 
supervisionado na Clínica de Fonoaudiologia da Santa Casa e 
também atende na Unidade Básica de Saúde da Barra 
Funda. Depois de formada quer fazer especialização em 
audiologia clínica. A aluna diz ter muito orgulho da 
profissão, porque ajuda a melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.

(Disponível em www.estadao.com.br)

QUESTÃO 1
Leia o trecho abaixo, extraído do texto:

Ela diz que o estác/io abrange todas as áreas de
fonoaudiologia.

A oração em destaque exerce a mesma função sintática do
termo destacado em:

(A) "no dia seguinte atendo adultos".
(B) "Termino a semana realizando exames de audição".
(C) "Desde pequeno ele tem acompanhamento 

fonoaudiológico".
(D) "vi o progresso dele em relação à comunicação e à 

interação social".
(E) "Depois poderei trabalhar diagnosticando diversas 

alterações auditivas".

QUESTÃO 2
Sobre a palavra "que" em "pacientes que necessitam de 
prótese auditiva", considere as afirmações.

I. É um pronome relativo.
II. Poderia ser substituído por "os quais".
III. Introduz uma oração coordenada.
IV. Refere-se a "pacientes".

É correto o que se afirma em:

(A) todas.
(B) somente I, II e III.
(C) somente II, III e IV.
(D) somente I, II e IV.
(E) somente I e II.

QUESTÃO 3
Em "Tenho muito orgulho da profissão que escolhi.", a 
palavra em destaque é, morfologicamente:

(A) Adjetivo.
(B) Substantivo.
(C) Preposição.
(D) Pronome.
(E) Advérbio.

QUESTÃO 4
No trecho "Quando concluir a graduação, Fernanda afirma
que quer se especializar na área que mais gosta", é correto
afirmar que:

(A) Há um desvio em relação à regência verbal, já que falta 
a preposição "de".

(B) Há um desvio em relação à concordância nominal, já 
que falta uma preposição "em".

(C) Há um desvio em relação à regência nominal, já que 
falta a preposição "com".

(D) Não há problemas de regência ou concordância.
(E) Há dois problemas graves, um de concordância verbal e 

outro de regência nominal.
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QUESTÃO 5
Sobre a palavra "Isso", em destaque no quarto parágrafo,
pode-se afirmar corretamente que:

(A) É um pronome relativo e participa de um processo de 
coesão seqüencial.

(B) É um pronome demonstrativo e participa de um
processo de coesão referencial anafórica.

(C) É um pronome indefinido e participa de um processo de 
coesão referencial catafórica.

(D) É um pronome demonstrativo e participa de um
processo de coesão seqüencial catafórica.

(E) É um pronome demonstrativo e participa de um
processo de coesão exofórica.

Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha abaixo. 
Nela, interagem Cebolinha e seu amigo Cascão.

(www.mouroalthoff.com/paginas/cortoon/mouricio.htm)

QUESTÃO 6
Sobre a forma verbal "estou", que aparece no primeiro 
quadrinho, analise as afirmações.

I. Está no presente.
II. Está na primeira pessoa do singular.
III. Foi adequadamente empregada nos quadrinhos.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I e II são corretas.
(B) somente I e III são corretas.
(C) somente II e III são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.

QUESTÃO 7
Qual é a função sintática de "Cebolinha", no primeiro balão 
da tirinha?

(A) Sujeito.
(B) Aposto.
(C) Vocativo.
(D) Agente da Passiva.
(E) Objeto Direto.

QUESTÃO 8
Sobre a palavra "dente", assinale a alternativa correta.

(A) Há mais letras que fonemas.
(B) Há mais fonemas que letras.
(C) Há o mesmo número de letras e de fonemas.
(D) Étrissílaba.
(E) É oxítona.

QUESTÃO 9
O humor da tirinha se constrói principalmente:

(A) Pela coragem do Cascão.
(B) Pela falta de coragem do Cascão, que o paralisa por 

muito tempo.
(C) Por uma flexão verbal incorreta utilizada pelo 

Cebolinha.
(D) Pelas feições do Cebolinha no segundo quadrinho.
(E) Por um verbo elíptico na fala do segundo quadrinho.

QUESTÃO 10
Em "temos que tomar uma providência", temos:

(A) Um "que" classificado como conjunção.
(B) Dois adjetivos.
(C) Duas formas verbais em formas nominais.
(D) Um artigo indefinido.
(E) Um pronome indefinido.

/M V ftfC tO
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Se dois mais três fosse igual a sete, então poderíamos 
concluir, mantendo-se as regras algébricas existentes, que:

(A) Não existem números iguais.
(B) Três mais dois é indeterminado.
(C) Cinco mais sete é igual a apenas três números.
(D) Todos os números são iguais.
(E) Existem dois e apenas dois números que são iguais.

QUESTÃO 12
Considere a afirmação:
- Paulo comerá cenouras se e somente se Pedro não comer 
as batatas.

Uma afirmação equivalente à anterior é:

(A) Paulo comerá cenouras se Pedro não comer batatas.
(B) Pedro comerá batatas se Paulo comer cenouras.
(C) Paulo comerá alface se e somente se Pedro comer 

tomates.
(D) Paulo comerá alface se Pedro comer batatas.
(E) Pedro e Paulo só comem cenouras, batatas, alface e 

tomate.

QUESTÃO 13
Considere os conjuntos:
A = { x g  N | -  3 < x < 5 } e B = { x g  N | 0 < x < 6 }

O conjunto (A -  B) n  (B -  A) tem quantos elementos?

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

QUESTÃO 14
O conjunto A tem p elementos, enquanto que o conjunto B 
tem (p + 1) elementos. Se o número de subconjuntos do 
conjunto A X B é igual a 4096, quantos serão os 
subconjuntos de B?

QUESTÃO 15
Se n = 36!, qual é o maior fator primo de n?

(A) 31
(B) 29
(C) 23
(D) 18
(E) 16

QUESTÃO 16
Se Cn>p é o número de combinações de n elementos

tomados p a p, então a equação
10

£ C n í -2‘ =512
P =0

tem solução para x igual a:

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

QUESTÃO 17
Entre 7 horas e 8 horas os ponteiros de um relógio estão 
alinhados. Qual é a probabilidade de que o horário no qual o 
fato ocorre tenha os segundos sendo um número inteiro?

(A) 1
(B) 0
(C) 0,5
(D) 0,25
(E) 0,35

QUESTÃO 18
Sejam A e B eventos quaisquer de um espaço amostrai E, 
sendo que A e B são não vazios. Qual a probabilidade de que 
o evento (A -  B) n  (B -  A) não ocorra?

(A) 0
(B) 1/5
(C) 1/6
(D) 1/7
(E) 1

(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) 32
(E) 64
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QUESTÃO 19
Escolhendo-se ao acaso um dos divisores positivos de 1000, 
qual é a probabilidade de que ele seja ou 1 ou 1000?

(A) 1/4
(B) 1/5
(C) 1/6
(D) 1/7
(E) 1/8

QUESTÃO 20
Sejam A e B conjuntos finitos de números naturais.
Se A x B tem os elementos (1, 3), (5, 7) e A n  B = { 3, 7 }, 
então é verdade que:

(A) A X B tem no máximo 6 elementos.
(B) A contém os sucessores de todos os seus elementos.
(C) B contém os antecessores de seus elementos.
(D) A X B tem no mínimo 6 elementos.
(E) A X B tem um número infinito de elementos.

RASCUNHO

informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
O sistema operacional Android, para celulares e tablets, é 
derivado de qual dos seguintes softwares?

(A) MS DOS.
(B) Windows.
(C) IOS.
(D) Linux.
(E) Mac X.

QUESTÃO 22
A tecnologia HDMI foi desenvolvida para transmitir que tipo 
de conteúdo?

(A) Somente Áudio.
(B) Somente Vídeo.
(C) Conteúdos de Áudio e Vídeo.
(D) Qualquer tipo de dado.
(E) Sinais de Internet.

QUESTÃO 23
No programa MS Word 2013, qual destes recursos é 
necessário para salvamento de documentos no SkyDrive?

(A) Drive de HD interno.
(B) Drive de HD externo.
(C) Drive de SSD.
(D) Internet.
(E) PenDrive.

QUESTÃO 24
No programa MS Word 2013, em Criar do menu 
CORRESPONDÊNCIAS, qual a opção exibida?

(A) Documentos.
(B) Mala Direta.
(C) Envelopes e Etiquetas.
(D) Correspondências.
(E) Folhetos.
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A seguinte planilha deverá ser utilizada para responder às 
questões 25 e 26, sobre o programa MS Excel 2013.

1
A B C

Os nomes de bebês mais usados
2 Meninas Meninos
3 1 Sophia Miguel
4 2 Julia Arthur
5 3 Isabella Davi
6 4 Alice Gabriel
7 5 Manuela Lucas
8 6 Maria Eduarda Matheus
9 7 Giovanna Pedro
10 8 Laura Guilherme
11 9 Luiza Enzo
12 10 Beatriz Rafael
13
14 http ://b rasil.babcom 2012
15

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que exibe o resultado correto da 
seguinte fórmula:
=CONT.SE(B3:C12;"*a")

(A) 5.
(B) 8.
(C) 16.
(D) 17.
(E) 20.

QUESTÃO 26
A fórmula =B6&" e "&B8&" são "&B2 resulta em qual destas 
respostas?

(A) Os meninos são campeões.
(B) Os meninos e as meninas são campeões.
(C) Alice e Maria Eduarda são Meninas.
(D) Sophia & Miguel são campeões.
(E) Alice & Miguel são campeões.

QUESTÃO 27
No sistema operacional Windows 8, na interface Metro, o 
que é exibido ao se posicionar o cursor no canto superior 
esquerdo?

(A) Uma barra de ferramentas.
(B) A data e a hora do sistema.
(C) A janela Iniciar.
(D) A janela Encerrar.
(E) Uma miniatura do que está exibido sobre a área de 

trabalho.

QUESTÃO 28
Para responder a esta questão, sobre o programa Firefox 20, 
leia cuidadosamente as afirmações a seguir.

I. O Gerenciador de Downloads será exibido quando se 
fizer um download de um arquivo.

II. Para abrir o Gerenciador de Downloads basta clicar em 
Ferramentas e selecionar Download.

III. Para abrir o Gerenciador de Downloads basta pressionar 
Ctrl+J.

Está correto 0 que se afirma em:

(A) somente I e II.
(B) somente II e III.
(C) somente I e III.
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que exibe o nome do pacote de 
produtividade da Google, baseado na nuvem, que permite 
que se conecte e trabalhe em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo.

(A) Google Apps.
(B) Google Adword.
(C) Google Adsense.
(D) Google Analytics.
(E) Google Earth.

QUESTÃO 30
Qual, dos seguintes componentes ligados à segurança de TI, 
pode ser um hardware?

(A) Vírus.
(B) Firewall.
(C) Worm.
(D) Trojan.
(E) Spyware.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 31
De acordo com a Lei n5 6.965/81, que dispõe sobre a
regulamentação da Profissão de Fonoaudiólogo, e
determina outras providências, é(são) competência(s) do
Fonoaudiólogo e de profissionais habilitados:

I. Participar de equipes de diagnóstico, realizando a 
avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição.

II. Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de 
comunicação oral e escrita, voz e audição.

III. Desenvolver trabalho de prevenção e correção no que 
se refere à área de comunicação escrita, oral, voz, 
audição e sensibilização do ouvinte.

IV. Realizar o aperfeiçoamento dos padrões de voz, fala e 
escrita do paciente.

V. Dirigir serviços de fonoaudiologia em quaisquer 
estabelecimentos, com exceção dos mistos.

Quantas estão corretas?

(A) Todas.
(B) Três.
(C) Duas.
(D) Uma.
(E) Nenhuma.

QUESTÃO 32
Ainda segundo a Lei Federal ng 6.965/81, a extinção ou
perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos
Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de:

(A) Destituição automática da função pela prática de crime.
(B) Ausência, sem motivo justificado, a 4 (quatro) sessões 

consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, durante o ano.
(C) Ocorrência de causa de que resulte a grande dificuldade 

para o exercício da profissão.
(D) Conduta incompatível com a dignidade do órgão ou 

falta de decoro.
(E) Condenação judicial civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado.

QUESTÃO 33
Segundo a Resolução CFFa n5 413, a multa a ser aplicada ao
fonoaudiólogo com inscrição profissional que deixar de
votar nas eleições dos Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia é de:

(A) 25% (vinte e cinco por cento) do valor da anuidade 
vigente no ano eleitoral.

(B) 50% (cinqüenta por cento) do valor da anuidade vigente 
no ano eleitoral.

(C) 30% (trinta por cento) do valor da anuidade vigente no 
ano eleitoral.

(D) 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade vigente 
no ano eleitoral.

(E) 60% (sessenta por cento) do valor da anuidade vigente 
no ano eleitoral.

QUESTÃO 34
Considere as atribuições a seguir.

I. Representar o respectivo Conselho, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele.

II. Dar posse aos conselheiros regionais e no mesmo ato 
entregar relatório de gestão referente aos setores 
financeiro, contábil, jurídico, administrativo e de 
comissões, bem como todos os documentos necessários 
ao regular funcionamento do Conselho.

III. Convocar, ordinária e extraordinariamente, as sessões 
do Plenário.

IV. Autorizar a Comissão de Licitação a abrir processo 
licitatório, nos termos da legislação vigente.

De acordo com a Resolução CFFa ng 404, são atribuições do
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia:

(A) todas.
(B) somente I, II e III.
(C) somente II, III e IV.
(D) somente I, II e IV.
(E) somente I e II.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que contraria o disposto pela
Resolução CFFa r\q 408.

(A) Considera-se principal o primeiro registro do 
fonoaudiólogo concedido pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia da jurisdição a que pertencer o seu 
endereço profissional.

(B) O registro principal habilita o profissional ao exercício 
permanente da atividade na área da jurisdição do 
Conselho Regional respectivo, bem como ao exercício 
eventual ou transitório da atividade em qualquer parte 
do território nacional.

(C) O Conselho Regional de Fonoaudiologia, para deferir 
um requerimento de registro profissional do 
fonoaudiólogo, deverá pesquisar junto aos demais 
Conselhos Regionais se o requerente já possui registro.

(D) A primeira anuidade do registro profissional principal 
será proporcional em duodécimos para o exercício, e 
poderá ser dividida em até 10 (dez) parcelas, desde que 
nenhuma parcela tenha vencimento após dezembro do 
ano-exercício.

(E) Havendo pendência na documentação, o profissional 
será comunicado, bem como informado que terá o 
prazo de até 30(trinta) dias para sanar a pendência sob 
pena de indeferimento do requerimento do registro 
profissional e devolução dos documentos.
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QUESTÃO 36
De acordo com o Código de Ética de Fonoaudiologia, aprovado
pela Resolução n° 305/2004, não é considerada infração ética:

(A) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o 
qual o fonoaudiólogo não esteja capacitado.

(B) Exagerar ou minimizar o quadro diagnóstico ou 
prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se em 
número de consultas ou em quaisquer outros 
procedimentos fonoaudiológicos.

(C) Iniciar tratamento de incapazes, sem autorização de seus 
representantes legais.

(D) Emitir parecer, laudo ou relatório que não correspondam à 
veracidade dos fatos ou dos quais não tenha participado.

(E) Guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais 
também comprometidos com o caso.

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que contraria a Resolução CFFa n9 331.

(A) Zelar pelas disposições legais do funcionamento dos 
serviços fonoaudiológicos da pessoa jurídica é uma das 
atribuições do responsável técnico.

(B) Garantir que os serviços prestados em Fonoaudiologia não 
sofram ingerência técnica de outros profissionais não 
fonoaudiólogos, mesmo em condição de chefia é uma das 
atribuições do responsável técnico.

(C) O Fonoaudiólogo deverá assinar o termo de 
responsabilidade técnica, documento este integrante da 
inscrição das pessoas jurídicas.

(D) O fonoaudiólogo poderá assumir até quatro 
responsabilidades técnicas, qualquer que seja a jurisdição, 
desde que haja compatibilidade entre as cargas horárias.

(E) O responsável técnico não responderá disciplinarmente 
por procedimentos técnicos profissionais inadequados, 
executados pelos demais fonoaudiólogos da empresa.

QUESTÃO 38
A respeito das atribuições do Responsável Técnico, conforme a
Resolução CFF n° 331/2006, pode-se afirmar que:

I. Zelar pelas disposições legais e morais do funcionamento 
dos serviços fonoaudiológicos da pessoa física e da pessoa 
jurídica.

II. Assegurar condições dignas de trabalho, saúde e
segurança para os profissionais de fonoaudiologia, bem
como para suas clínicas e tratamentos.

III. Garantir que os serviços prestados em Fonoaudiologia não 
sofram ingerência técnico-científica ou onerosa de outros 
profissionais fonoaudiólogos, exceto em condição de 
chefia.

IV. Comunicar ao respectivo CRFa, o afastamento ou a baixa
da sua responsabilidade técnica, por meio de
correspondência assinada.

QUESTÃO 39
A Resolução CFFa n9 391 dispõe sobre o procedimento para a 
aplicação de multa eleitoral, suspensão do exercício profissional 
e cancelamento da inscrição em decorrência de
inadimplemento de anuidade, taxas e emolumentos. De acordo 
com a referida resolução, é incorreto afirmar que:

(A) A partir do ano subsequente ao do vencimento da 
anuidade, multas, e taxas e emolumentos, os Conselhos 
Regionais de Fonoaudiologia deverão suspender o 
exercício profissional dos inadimplentes, e, após três anos 
de inadimplência, promover 0 cancelamento do registro 
profissional, na forma da lei.

(B) Compete aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia
instaurar processo administrativo simplificado para 
suspender ou cancelar 0 registro dos profissionais
inadimplentes, observados os princípios da ampla defesa, 
do contraditório e do devido processo legal.

(C) O processo administrativo será instaurado através da 
expedição do termo de abertura, contendo 0 valor
devidamente atualizado e o período da dívida, devendo ser 
autuado, numerado e registrado em livro próprio, 
numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas.

(D) O profissional será citado para, querendo, oferecer defesa 
no prazo de 7 (sete) dias, contados da juntada aos autos do 
comprovante de recebimento, podendo alegar erro de 
cálculo ou comprovar o pagamento da dívida.

(E) Após o cancelamento do registro, para o restabelecimento 
das prerrogativas legais, 0 profissional deverá efetuar o 
pagamento das taxas, emolumentos e débitos em aberto, 
bem como acréscimos legais.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que contraria o disposto pela Resolução
CFF n° 358/2008.

(A) A parte concedente deverá manter em local acessível à 
fiscalização, ficha do estagiário contendo: nome, 
instituição de ensino de origem, período em que trabalha, 
e o nome do profissional fonoaudiólogo responsável pela 
supervisão do estágio.

(B) A parte concedente que ofertar estágio não obrigatório 
deverá obedecer a normas expressas e específicas dos 
Conselhos Regionais e do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia.

(C) Para a realização do estágio o estudante/estagiário deverá 
estar assegurado contra acidentes pessoais.

(D) O supervisor fonoaudiólogo deve ter obrigatoriamente 
registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua 
jurisdição e estar em pleno gozo de seus direitos 
profissionais, devendo garantir a qualidade da supervisão.

(E) O fonoaudiólogo supervisor de estágio não obrigatório tem 
o dever de informar ao cliente quando o atendimento for 
realizado pelo estagiário.

Está correto o que se afirmar em:

(A) nenhuma das afirmativas.
(B) somente uma afirmativa.
(C) somente duas afirmativas.
(D) somente três afirmativas.
(E) todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Ao tratar um indivíduo de 32 anos com sintomas vocais 
desde a infância devido a alterações congênitas nas pregas 
vocais, o fonoaudiólogo estará atuando com qual(is) nível(is) 
de prevenção?

(A) Prevenção primária.
(B) Prevenção secundária.
(C) Prevenção terciária.
(D) Prevenção primária e secundária.
(E) Prevenção secundária e terciária.

QUESTÃO 42
Considerando a relação entre alguns princípios da saúde
pública e a fonoaudiologia, assinale a alternativa correta.

(A) A prevenção terciária engloba dois níveis: o diagnóstico 
e tratamento precoces e a limitação da invalidez.

(B) A triagem auditiva neonatal universal é um exemplo de 
estratégia de prevenção secundária.

(C) Programas antitabagismo, antidrogas e antialcoolismo, 
cuidados ocupacionais e redução dos níveis de ruído são 
estratégias realizadas em ações de prevenção primária e 
secundária.

(D) Por ser uma área que visa ao diagnóstico e tratamento 
de distúrbios da comunicação humana, a 
fonoaudiologia atua apenas nos níveis de prevenção 
secundário e terciário.

(E) O objetivo da fase de prevenção primária é detectar e 
tratar, o mais precocemente possível, as patologias já 
instaladas, visando a interromper o processo da doença, 
evitando complicações e seqüelas.

QUESTÃO 43
Relacione as seguintes técnicas vocais com 0 tipo de disfonia 
(classificação de Behlau & Pontes, 1995) em que geralmente 
são aplicados.

1. Sons fricativos.
2. Sons plosivos.
3. Massagem na cintura escapular.
4. Empuxo.
5. Técnica de arranchamento.

A. Disfonias funcionais.
B. Disfonias organofuncionais.
C. Disfonias orgânicas.

(A) 1-A, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B.
(B) 1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-C.
(C) 1-A, 2-B, 3-C, 4-C, 5-B.
(D) 1-C, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A.
(E) 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C.

QUESTÃO 44
Considere as afirmações acerca do distúrbio fonológico.

I. O diagnóstico pode ser dado a qualquer criança acima 
dos três anos de idade.

II. Está relacionado à ocorrência de episódios de otite de 
repetição.

III. É comum haver distúrbio do processamento auditivo 
como comorbidade.

IV. Frequentemente há alteração nos processos 
fonológicos de substituição, que incluem: simplificação 
de líquidas, posteriorização para velar, simplificação do 
encontro consonantal e metátese.

V. Em geral, está associado ao início tardio da fala.

Quantas estão corretas?

(A) Uma.
(B) Duas.
(C) Três.
(D) Quatro.
(E) Cinco.

QUESTÃO 45
Com relação à mastigação, é correto afirmar que:

(A) Os músculos da mastigação são divididos em 
levantadores e abaixadores da mandíbula. Os músculos 
levantadores da mandíbula são os músculos temporais 
e masseteres e os músculos abaixadores da mandíbula 
são pterigoideo mediai, pterigoideo lateral, supra- 
hioideos e infra-hioideos.

(B) Sabemos que existe íntima relação entre a tipologia facial 
do indivíduo e suas características da mastigação. Assim, é 
comum observarmos mastigação mais vigorosa e com 
maior facilidade de vedamento labial nos indivíduos com 
face longa do que em indivíduos de face curta.

(C) No que se refere ao desenvolvimento da mastigação, 
aos doze meses de idade se iniciam os movimentos de 
lateralização da mandíbula e da língua, sendo que entre 
os 24 e 36 meses iniciam-se os movimentos rotatórios 
da mandíbula e a mastigação passa a ser realizada 
bilateralmente com vedamento labial.

(D) Ao contrário da sucção, da respiração e da deglutição, 
que são funções estomatognáticas inatas e inicialmente 
reflexas, a mastigação é uma função aprendida. Além 
disso, é considerada uma das funções mais importantes 
para o desenvolvimento harmônico do sistema 
estomatognático.

(E) A mastigação bilateral simultânea é realizada 
predominantemente com movimentos verticais de 
mandíbula, sem movimentação lateral e rotatória da 
mandíbula. Esse tipo de padrão mastigatório é 
freqüente em indivíduos com oclusão do tipo classe II 
de Angle, com paralisia facial e no pós-operatório de 
cirurgia ortognática.
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QUESTÃO 46
É aplicação clínica das emissões otoacústicas, exceto:

(A) Triagem auditiva neonatal.
(B) Monitoramento da saúde auditiva ocupacional.
(C) Auxiliar no diagnóstico diferencial das perdas auditivas.
(D) Monitoramento da função coclear.
(E) Caracterização do grau da perda aditiva.

QUESTÃO 47
São características das perdas auditivas centrais:

(A) Limiares auditivos dentro da faixa da normalidade, 
emissões otoacústicas presentes, discriminação de fala 
ruim e comportamento auditivo alterado devido à 
presença de alterações neurológicas.

(B) Perda auditiva de grau moderado a profundo, 
configuração audiométrica descendente, ausência de 
reflexos acústicos e dificuldade em discriminação de 
fala.

(C) Limiares auditivos podem variar de normais à perda 
profunda, emissões otoacústicas e BERA presentes e 
ausência de discriminação de fala.

(D) Emissões otoacústicas ausentes, BERA com onda V 
presente a 80 dBNA e ausência de reflexos acústicos.

(E) Limiares auditivos dentro da faixa de normalidade, 
emissões otoacústicas e BERA ausentes e discriminação 
de fala normal.

QUESTÃO 48
Em crianças que apresentam dificuldade no aprendizado 
escolar sem outras manifestações, deve ser investigada a 
presença de:

(A) Transtorno global do desenvolvimento.
(B) Distúrbio fonológico.
(C) Alteração do processamento auditivo.
(D) Distúrbio específico de linguagem.
(E) Doenças neurodegenerativas.

QUESTÃO 49
Com relação à disfagia orofaríngea, considere as afirmações
a seguir.

I. A disfagia pós-AVC é um quadro bastante freqüente, 
sendo mais prevalente nos casos pós-AVC isquêmico.

II. Pacientes com apraxia de fala ou disartria devem ser 
avaliados com cuidado especial, pois pode haver relação 
entre as dificuldades observadas na fala e a deglutição 
do indivíduo.

III. A presença de traqueostomia contribui para aumentar o 
risco de aspiração, já que altera o mecanismo de 
elevação e coordenação laríngea e facilita a diminuição 
de mobilidade e sensibilidade lingual.

IV. A sensibilidade orofaríngea é um dos principais tópicos 
de avaliação em disfagia e envolve a avaliação da 
resposta a estímulos táteis e gustativos. Sabe-se que os 
sabores azedos e amargos proporcionam melhores 
respostas.

V. Em pacientes com paralisia cerebral as fases oral e 
faríngea da deglutição costumam ser as mais afetadas e 
pode ser observada protrusão exagerada da língua, 
vedamento labial excessivo, baixa sensibilidade oral, 
ausência de reflexo de mordida e dificuldade na 
coordenação entre deglutição e respiração.

Pode-se afirmar que:

(A) apenas uma afirmação é correta.
(B) apenas duas afirmações são corretas.
(C) apenas três afirmações são corretas.
(D) apenas quatro afirmações são corretas.
(E) cinco afirmações são corretas.

QUESTÃO 50
Um fonoaudiólogo está atendendo um paciente disfágico 
que apresenta risco de aspiração e selecionou duas 
manobras para minimizar esse risco. São elas:

(A) Deglutição com esforço e deglutição com a cabeça 
levantada.

(B) Manobra de Valsalva e deglutição com a cabeça 
lateralizada.

(C) Deglutições múltiplas e deglutição com esforço.
(D) Deglutição supraglótica e manobra de Mendelsohn.
(E) Deglutição com esforço e manobra de Valsalva.
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PROVA DE REDAÇÃO

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de seu texto, verifique imediatamente se o 

número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

2. A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.

3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, 
que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a 
detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a 
anulação da prova.

4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no 
caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

5. A resposta deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.

6. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de redação em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de 
identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem 
2 acima, ou apresentar letra ilegível.

PROPOSTA DE REDAÇAO

Leia os textos a seguir.

Texto I 

Sancionada lei que proíbe som alto em transportes intermunicipais na BA
Nova norma também abrange trens, ferry boat, vans e micro-ônibus

O governador Jaques Wagner sancionou a Lei 12.803, que proíbe que passageiros de transportes intermunicipais 
(rodoviário, hidroviário, aquaviário e ferroviário) usem aparelhos sonoros para escutar música ou similares na opção alto- 
falante. A lei, que foi proposta através de um projeto da Assembleia Legislativa, foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A lei especifica que o uso dos aparelhos no modo alto-falante está proibido em ônibus, micro-ônibus, vans, 
autolotações, ferry boats, catamarãs, lanchas, barcas, metrôs, trens e semelhantes. É permitido o uso dos aparelhos sonoros, de 
qualquer natureza, seja mp3, celular, tablet ou outros, desde que o usuário esteja com fones de ouvido.

Caso o passageiro desobedeça à nova lei, será "convidado" a deixar o transporte coletivo. Se o usuário se recusar a 
deixar o local, a polícia pode ser acionada. Na primeira vez que o passageiro cometer a infração, ele será apenas advertido. Caso 
seja reicindente, deverá pagar uma multa de R$ 1 mil.

A nova norma estabelece ainda que sejam colocados avisos nos locais onde há a proibição com a seguinte mensagem: 
"É proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior deste transporte sem a utilização de fones de ouvido, sob pena 
de retirada do infrator e multa, conforme Lei Estadual".

A fiscalização deverá ser feita pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia (Agerba).

(Disponível em www.gl.com.br)
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Texto II

Texto III 

Projeto de lei estadual proíbe som na rua após as 22h
Foco da matéria, aprovada na Assembleia, são os carros parados em áreas públicas e privadas

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou projeto de lei que proíbe carros com som alto parados em locais 
públicos e privados, uma forma de evitar aglomeração de pessoas e barulho em excesso, principalmente em postos de gasolina 
e nas ruas.

O projeto aguarda sanção ou veto do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Se tiver o aval, estarão proibidos, em todo o 
Estado, aparelhos de som ligados com volume acima de 50 decibéis — um trio elétrico pode chegar a 110 decibéis, por exemplo.

Entre as 22h e 8h o uso do aparelho é proibido em calçadas ou ruas. A mesma regra vale para locais privados, como 
estacionamentos, lojas de conveniência etc. Carros em movimento, mesmo com barulho em excesso, não serão penalizados.

A presença de carros turbinados com caixas de som com alta potência representa boa parte das reclamações feitas ao 
sistema 190 da Polícia Militar (PM). O projeto prevê multa que varia entre R$ 9,6 mil e R$ 38,7 mil para motoristas que 
descumprirem as normas. O valor poderá dobrar em caso de reincidência e os aparelhos serão apreendidos.

(Disponível em correio.rac.com.br)

Considerando as informações contidas nos textos e outras que julgar importantes para o desenvolvimento do tema, escreva um 
texto dissertativo com base nos seguintes questionamentos:

A proibição de sons de alta potência em veículos particulares é uma solução para as pessoas ou um desrespeito ao motorista? 
E no caso do transporte público: trata-se de um impedimento que invade a individualidade ou de uma medida para garantir a 
ordem?
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