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PROCESSO SELETIVO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC 

FONOAUDIÓLOGO 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação Municipal  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 
  

5 
5 
5 
10 

 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC - FONOAUDIÓLOGO 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
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LÍNGUA PORTUGUESA 

      “Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, 
no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a 
sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo 
louro um pouco desmanchado, com um tom seco do 
calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da 
cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a 
brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo 
encostado à mesa acariciava a orelha, e, no 
movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis 
de rubis miudinhos davam cintilações escarlates.”  

(“O Primo Basílio, Eça de Queiroz”) 

 
1) Assinale a alternativa CORRETA referente ao trecho 
acima, retirado da obra: 
 “O Primo Basílio, Eça de Queiroz”. 
a) o trecho acima demonstra uma linda mulher, que lia o 
diário de notícias. 
b) o trecho acima demonstra, que uma mulher morena, 
estava lendo um diário de notícias. 
c) o trecho acima demonstra, que uma mulher estava 
lendo um livro, no sofá da sala. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) De acordo com o trecho lido, assinale a alternativa 
CORRETA referente ao gênero e da estrutura textual. 
a) narrativo 
b) descritivo. 
c) dissertativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 3) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
linguagem verbal e não verbal. 

       
 

                                       
a) A primeira imagem está relacionada a uma entrevista 
de emprego, entretanto pode ser considerada uma 
linguagem não verbal. 
b) A primeira imagem remonta a ideia de um cenário, uma 
entrevista, por meio da oralidade, já a segunda imagem e 
uma símbolo, portanto ambas imagens são consideradas 
linguagens verbais. 
c) A primeira imagem pode ser considerada língua verbal, 
uma comunicação feita por meio de vocábulos, já a 

segunda imagem demonstra uma placa de sinalização, 
entretanto e considerada uma linguagem não verbal. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4) De acordo com as funções da linguagem: 
referencial conativa, emotiva, metalinguística, poética 
e fática, assinale a alternativa CORRETA. 
 
I )                    Soneto de Fidelidade 

 
De tudo ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento 

 
II) - Alô! Como vai? 
- Tudo bem, e você? 
- Vamos ao cinema hoje? 
-Sim. 
III ) Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as 
ideias para o papel, sinto-me realizada. 

  a) I-emotiva ou expressiva, II- poética e III-referencial. 
b) I-emotiva ou expressiva, II- fática e III-metalinguística. 
c) I- poética, II-fática e III-emotiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA, referente aos 
fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, 
antonímia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, 
ambiguidade, polissemia e conotação. 
I) Ele abriu mão dos seus direitos. 
II) Ela tem um coração de pedra. 
III) A menina de azul foi a praia. 
a) I-polissemia, II-conotação, III-sinonímia. 
b) I- conotação,II- sinonímia,III- ambiguidade. 
c) I-polissemia,II- ambiguidade,III- polissemia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

6) Conforme a Lei Orgânica do Município de Cocal do 
Sul- SC, Art. 82 Incumbe ao Município, articulado ou 
não com o Estado e a União, por seus órgãos de 
administração direta ou indireta: V - exigir, na forma 
da Lei, para instalação de obras ou de atividade 
potencialmente causadoras de significativa 
degradação ambiental, estudos prévios de impacto 
ambiental, devendo: Analise os itens abaixo: 
I)  instituir; sob a coordenação do órgão competente, 
equipe técnico multidisciplinar para definição dos 
critérios e prazos destes estudos com a participação 
de outras instituições oficiais na questão ambiental, 
que o analisarão e aprovarão de forma integrada. 
II) definir formas de participação das comunidades 
interessadas. 
III)  submeter ao órgão competente do Município os 
prazos e etapas do projeto de recuperação ambiental. 
IV) dar ampla publicidade, inclusive em audiências 
públicas, de todas as faces do empreendimento e dos 
estudos de impacto ambiental. 
V) fiscalizar aplicando as ações que a Lei dispuser, as 
atividades que possam atingir o meio ambiente. 
Estão CORRETOS os itens: 
a) Somente I, II, III, V. 
b) Somente os itens I, II, IV, V. 
c) Somente os itens II, III, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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7) Referente a Lei Orgânica do Município de Cocal do 
Sul- SC, Art. 93 São direitos específicos dos 
servidores públicos, além de outros estabelecidos em 
Lei: Assinale a alternativa que apresenta três direitos 
do artigo citado acima; 
a) piso de vencimento ou de salário proporcional à 
extensão e complexidade do trabalho; garantia de 
vencimento ou de salário nunca inferior ao piso salarial, 
inclusive para os que percebam remuneração 
variável; percepção dos vencimentos, salários ou 
proventos, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente. 
b) regime jurídico único; planos de carreira voltados à 
profissionalização; servidores públicos designados para o 
exercício de cargos em comissão terão os mesmos 
benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos. 
c)  vencimentos, salários com vantagens decorrentes do 
exercício do cargo ou função; aumento dos riscos 
inerentes ao trabalho; função acessível que preencham os 
requisitos estabelecidos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)  Conforme a  Lei Complementar Nº. 0006/2003 de 14 
de outubro de 2003 do Município Cocal do Sul- SC. 
Defina posse de acordo com o Art. 14. Posse-------. 
a)  é o ato pelo qual o cargo efetivo de classe inicial de 
carreira ou cargo em comissão, é atribuído ao servidor. 
b) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades afins, compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
comprovada por junta médica oficial. 
c)  é a aceitação expressa do cargo identificado no ato de 
nomeação, com o compromisso de bem servir, 
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
9) De acordo com a  Lei N°. 1.168, de 02 de outubro de 
2013 do Município Cocal do Sul- SC. Complemente o 
Art. 2° O Plano Plurianual da Administração Pública 
Municipal de Cocal do Sul para o quadriênio 2014/2017 
contemplará: 
a)  as metas da Administração para o quadriênio 
2014/2017, consolidadas por programas e as 
correspondentes fontes de recursos, são aquelas 
constantes dos anexos que acompanham esta Lei. 
b) as despesas de capital e outras delas decorrentes e as 
relativas aos programas de duração continuada, 
expressas nos anexos que acompanham esta Lei. 
c) As planilhas que compõem o Plano Plurianual, 
representadas nos anexos mencionados nesta Lei, serão 
estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, 
objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor 
e fonte de recursos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10) Embasado na Constituição do Estado de Santa 
Catarina, Art. 180 — O uso, pelo Poder Público 
estadual, dos meios de comunicação social se 
restringirá à publicidade obrigatória de seus atos 
oficiais e à divulgação de: Analise as afirmativas 
abaixo sobre o artigo citado acima: 
I) notas e avisos oficiais de esclarecimento. 
II) campanhas educativas de interesse público. 
III) campanhas com a participação da sociedade civil e 
das comunidades. 
IV) campanhas de racionalização e racionamento do 
uso de serviços públicos e de utilidade pública. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV. 
b) Apenas I, III. 
c) I, II, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11) Com o resultado das eleições municipais, começa 
a corrida presidencial para 2018. Mesmo sem a 
definição dos candidatos é possível perceber a 
influência do último pleito nas simulações. Referente a 
isso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Serão eleitos o presidente da República, os senadores, 
o governador de Estado e os prefeitos municipais.  
b) Ocorrerão em meio à crise política e econômica 
causadas pelos desdobramentos da Operação Lava Jato e 
que levaram ao impeachment do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso.  
c) O segundo turno é uma etapa adicional da eleição que 
só ocorre quando nenhum candidato alcança a maioria 
absoluta dos votos válidos.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) A Geografia no Brasil, é o desenvolvimento 
histórico que tiveram os conhecimentos geográficos a 
respeito do país, atravessando várias fases. Destarte, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) A primeira fase da Geografia no Brasil inicia-se em 
2000, com as descrições da terra recém-descoberta e a 
ser conquistada, juntamente com os indígenas.  
b) Na segunda metade do século XX, com o processo de 
colonização já consolidado, começa a ser produzida uma 
série de trabalhos descritivos de cunho geográfico, feitos 
por italianos que se fixaram na terra brasileira.  
c) O Brasil, durante a colonização portuguesa, exerceu a 
função de fornecedor de matérias-primas e não conseguiu 
alcançar sua industrialização. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
13) Hoje, no Brasil, a urbanização se intensificou com 
a expansão das atividades industriais, fato que atraiu 
milhões de pessoas para as cidades. Esse fenômeno 
provocou mudanças drásticas na natureza, 
desencadeando diversos problemas ambientais. 
Sabendo disso, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Um fator agravante para a natureza é o aumento do 
escoamento superficial, podendo gerar grandes 
alagamentos nas áreas mais baixas. 
b) A expansão da rede urbana não obriga o planejamento, 
não correndo o risco de possuir áreas inadequadas para a 
moradia. 
c) Nos grandes centros industrializados, os problemas 
ambientais são mais alarmantes, onde a emissão de 
gases dos automóveis e das fábricas polui a atmosfera e 
retém calor.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
14) Os problemas ambientais do Brasil, aqueles que 
afetam o meio ambiente, são múltiplos, vastos e de 
enorme gravidade, prejudicando todos os 
seus biomas. Por conseguinte, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Florestas ricas em espécies estão sendo destruídas 
para abrir espaço para a criação de gado, plantações, ou 
para outras monoculturas agrícolas. 
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b) A exploração excessiva das pastagens faz com que o 
solo crie nutrientes naturais para melhorar a agricultura no 
local, desencadeando recursos variados para a sociedade.  
c) O uso intensivo dos químicos na lavoura foi um 
resultado da modernização da agricultura e são 
efetivamente venenos que contaminam o ambiente e os 
alimentos, exceto os seres humanos que os consomem. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
15) A violência está crescendo a cada dia, 
principalmente nas grandes cidades brasileiras. A falta 
de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada as 
injustiças sociais podem, em parte, explicar a 
intensificação destes problemas em nosso país. 
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Diversos fatores colaboram para aumentar a violência, 
tais como a urbanização demorada, que traz um grande 
fluxo de pessoas para as áreas rurais e as fortes 
aspirações de consumo, em parte frustradas pelas 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho.  
b) A violência se manifesta por meio da tirania, da 
opressão e do abuso da força. Ocorre do constrangimento 
exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou 
deixar de fazer um ato qualquer. 
c) As causas da violência são associadas, em parte, a 
problemas sociais como dívidas pessoais, fome e 
cansaço. Um Estado ineficiente contribui para aumentar a 
sensação de justiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

16) Sobre o Código de Ética Profissional do 
Fonoaudiólogo, podemos afirmar que são 
consideradas infrações éticas relacionadas às 
auditorias e perícias fonoaudiológicas, EXCETO: 
a) negar, na qualidade de assistente técnico em perícia, 
informações fonoaudiológicas consideradas necessárias 
ao pleito da concessão de benefícios previdenciários ou 
outras concessões facultadas na forma da lei, sobre seu 
cliente, seja por meio de atestados, declarações, 
relatórios, exames, pareceres ou quaisquer outros 
documentos probatórios, quando autorizado pelo cliente 
ou responsável(is) legal(is) interessado(s); 
b) fazer comentários ou observações extra-autos para o 
usuário ou beneficiário sobre os serviços auditados ou 
periciados; 
c) escusar-se de realizar procedimentos fonoaudiológicos 
para pessoas que tenham sido periciadas pelo próprio 
profissional. 
d) realizar atendimento fonoaudiológico em pessoas 
periciadas pelo próprio profissional; 
 
17) Entende-se por Processamento Auditivo Central o 
conjunto de habilidades auditivas necessárias para 
que o indivíduo compreenda a mensagem, ou seja, é a 
interpretação que o cérebro faz do som ouvido. Os 
processos auditivos centrais são processos que 
necessitam de um bom funcionamento das estruturas 
do sistema nervos central e uma simples alteração 
pode levar o indivíduo a não conseguir interpretar o 
som, já que essa interpretação depende das 
habilidades auditivas organizadas e estruturadas. São 
os sintomas mais comuns do Transtorno do 
Processamento Auditivo Central (TPAC), EXCETO: 

a) vocabulário restrito; dificuldade na aprendizagem de 
leitura e escrita; dificuldade em manter atenção a 
estímulos puramente auditivos, pedindo constantes 
repetições;  
b) tempo de latência aumentado para emissão de 
respostas e/ou emissão de respostas inconsistentes aos 
estímulos auditivos recebidos; discriminação dos sons de 
fala prejudicada na presença ou não de estímulos 
simultâneos ou competitivos;  
c) falha de memorização das mensagens ouvidas; 
aprendizagem insuficiente quando restrita ao canal 
auditivo 
d) inabilidade de controle de comportamento, dificuldade 
em realizar uma atividade que precise ser desempenhada 
com regras, prazos pré-determinados; dificuldade para 
começar e terminar suas tarefas; dificuldade em de rever 
situações e erros; dificuldade de fazer conclusões, síntese 
e análise de atitude; tendem a ser introspectivas. 
 
18)  A partir da afirmação abaixo, assinale a alternativa 
que complete as lacunas: 
“A ___________________ é importante para a 
localização da fonte sonora. O núcleo acessório da 
oliva superior é a sede mais importante de análise dos 
processos neurais  dos impulsos originados nas duas 
orelhas e que determina a_______________. Acredita-
se que o córtex auditivo do hemisfério direito seja 
responsável pelo processamento de estímulos 
_______________e o hemisfério esquerdo pelos 
estímulos ________________.”  
a) audição binaural/ orientação espacial/ verbais / não 
verbais 
b) audição monoaural/ orientação temporal / verbais / não 
verbais 
c) audição binaural/ orientação espacial/ não verbais/ 
verbais 
d) audição monoaural / orientação espacial / não verbais / 
verbais. 
 
19) Paciente do sexo masculino, 57 anos, vendedor. 
Compareceu para realização de audiometria, a pedido 
do médico otorrinolaringologista, com sintomas de 
zumbido unilateral progressivo, compressão de 
nervos contidos no conduto auditivo interno, presença 
de vertigem, nistagmo e sensação de pressão intra-
craniana. No audiograma, consta perda auditiva 
sensório neural unilateral mais acentuada nos sons 
agudos, sinais retrococleares e baixa discriminação 
auditiva. Qual seria o diagnóstico desse paciente? 
a) Labirinte. 
b) Neurinoma do Acústico. 
c) Doença de Meniere. 
d) Otoesclerose. 
 
20)  São músculos depressores da mandíbula: 
a) músculos digástrico, milo- hióideo, gênio- hióideo, 
pterigóideo lateral 
b) músculos digástrico, temporal e milo- hiódeo 
c) músculos digástrico, milo- hióideo, gênio- hióideo, 
pterigóideo medial 
d) músculos masseter, temporal e pterigóideo medial. 
 
21) A disfagia é a dificuldade de coordenação dos 
movimentos de deglutição que afeta crianças e 
adultos, podendo ser congênita ou adquirida. Para que 
esse processo ocorra e o alimento seja transportado 
da boca até o estômago é necessário um controle 
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neuro motor fino com a participação de estruturas 
cerebrais e nervos encefálicos. São estruturas 
envolvidas nesse processo: 
a) Tronco cerebral, nervos trigêmeo (V), glossofaríngeo 
(IX), vago (X) e hipoglosso (XII) 
b) Córtex cerebral, tronco cerebral, nervos trigêmeo (V), 
abducente (VI) facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X) e 
hipoglosso (XII). 
c) Córtex cerebral, tronco cerebral, nervos trigêmeo (V), 
facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), acessório (XI) e 
hipoglosso (XII). 
d) Nenhuma das alternativas.   
  
22) Manobra realizada para proteção das vias aérea 
superiores em pacientes com disfagia. Esse 
procedimento fecha as pregas vocais e pregas 
ariepiglóticas, através da inclinação anterior das 
aritenóides contra base da epiglote. Para a sua 
execução pede-se que o paciente: Expira fundo – 
prende a respiração – segura – introduz o alimento – 
engole com força – tosse – respira. Qual o nome dado 
a essa manobra? 
a) Deglutição Superglótica 
b) Manobra de Mendelshon 
c) Deglutição Supraglótica 
d) Deglutição de esforço 
 
23) São inflamações unilaterais, decorrentes de 
trauma nas camadas mais profundas da lâmina 
própria e geralmente apresentam aparência 
vascularizada. Ressonância laringo-faríngea, 
articulação bem definida, presença de ataque vocal 
brusco, laringe rebaixada, loudness forte, pitch grave, 
tempo máximo de fonação reduzido, qualidade de 
emissão com flutuação de intensidade e voz rouca. 
Trata -se de qual patologia vocal: 
a) Nódulo vocal 
b) Pólipo Vocal 
c) Ùlceras de Contato 
d) Granuloma. 
 
24) Sobre o tratamento dos portadores de fissuras 
lábio – palatais que apresentam incompetência e/ou 
insuficiência velo-faríngea, são realizados exercícios 
para que favoreçam o fechamento velo-faríngeo na 
produção da fala. Quais são essas estratégias? 
a) conscientização vocal e percepção da nasalidade, 
exercícios para a articulação dos fonemas, voz sussurrada 
e terapia articulatória de fluxo aéreo bucal com apoio de 
estímulos visuais . 
b) exercícios para a articulação dos fonemas, sopro, 
sucção e exercícios respiratórios 
c) exercícios de sopro, sucção e respiratórios 
d) conscientização vocal, percepção da nasalidade, 
exercícios de sopro, sucção e respiratórios 
 
25) Caracteriza-se como um distúrbio de fluência que 
apresenta etiologia limitada, podendo haver ligação 
com hereditariedade. Ocorre com maior frequência no 
sexo masculino e apresenta como característica ritmo 
de fala alterado, linguagem precipitada, desordenada, 
frequência incompreensível e confusa, geralmente não 
demonstram consciência do problema. Assinale a 
CORRETA: 
a) Gagueira 
b) Bradilalia 
c) Dislalia 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


