
Fonoaudiólogo 
 

PORTUGUÊS 
 
01) Assinale a alternativa em que a palavra se 
desempenha a função de índice de indeterminação de 
sujeito: 
a) Alugam-se imóveis. 
b) Necessita-se de professores eventuais. 
c) Lia olhou-se no espelho. 
d) Se chover, tire as roupas do varal. 
e) Não sei se digo a verdade. 
 
02) Assinale a alternativa em que a palavra que assume 
o valor morfológico de advérbio: 
a) Que perto fica a sua escola! 
b) Tem que haver um lugar para ele. 
c) Eu é que sei como dói a perda de alguém. 
d) Apresse-se que quero partir. 
e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes! 
 
03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da 
crase: 
a) Adoro arroz à grega. 
b) Deu o presente à professora. 
c) Ele nunca foi à Itália. 
d) Estava sempre feliz à cantar. 
e) Fui à casa de Helena. 
 
04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta 
onze letras e nove fonemas: 
a) Tecnocracia. 
b) Civilização. 
c) Burburinhar. 
d) Duplicidade. 
e) Carrocinhas. 
 
05) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente grafadas: 
a) Cisão, impingie, xachim, lêndea. 
b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea. 
c) Cizão, impimgem, chaxim, lêndea. 
d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia. 
e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância verbal: 
a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes. 
b) Vossas Senhorias se equivocaram. 
c) Os Estados Unidos desprezam os outros países. 
d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário. 
e) São meio dia e meia. 
 
07) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Estou quites com o serviço militar. 
b) Eles estavam sempre alerta. 
c) Há menos mulheres aqui hoje. 
d) As crianças sempre falavam manso. 
e) As próprias mães foram à delegacia. 
 
08) Indique a alternativa em que o termo grifado 
expresse circunstância de dúvida: 
a) Amanhã irei me matricular no curso. 
b) Estou longe de casa. 
c) Ele está cada vez mais inteligente. 
d) Provavelmente chegará para o almoço. 
e) Realmente ele é um bom professor. 
 
09) ”Este vinho é ____________do Uruguai.” 
    “Espero que elas __________comigo.” 
    “O diretor ____________ a solicitação de dispensa 
médica do funcionário.” 

    “Ela fez uma ___________minuciosa do bandido ao 
delegado.” 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
a) Procedente, viajem, deferiu, descrição. 
b) Procedente, viagem, diferiu, discrição. 
c) Precedente, viagem, deferiu, discrição. 
d) Precedente, viajem, diferiu, discrição. 
e) Procedente, viajem, deferiu, discrição. 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem conhecido por barbarismo: 
a) Sua saia sujou. 
b) Ele vai vim aqui. 
c) A cadela da sua irmã foi passear no parque? 
d) Pagou quinze por cada. 
e) Subiu lá em cima no décimo andar. 
 
 

MATEMÁTICA 

11) A alternativa que contem o décimo termo da PG (2, -
4, 8,...), é:  
a) -512. 
b) 512. 
c) 1024. 
d) -1024. 
e) -2048. 
 

12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e 

identifique as sentenças verdadeiras. 

I. {-1, 0,1} pertencem ao conjunto dos Números Naturais.  

II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irracional.  

III. {-4} pertence ao conjunto dos números racionais. 

a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas II e III são verdadeiras. 
 
13) Em uma proporção, sabe-se que a está para 5, assim 
como b está para 3 e que a + b = 64. Nessas condições, 
o valor que representa o dobro de a é: 
a) 24. 

b) 48. 

c) 40. 

d) 64. 

e) 80. 

 

14) Sabendo que o tanque de combustível de uma 

caminhonete tem capacidade para 75 litros de 

combustível, é correto afirmar que isso equivale, em 

centímetros cúbicos, a: 

a) 75.000 cm3. 

b) 7.500 cm3. 

c) 750 cm3. 

d) 75 cm3. 

e) 7,5 cm3. 

 

15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo: 

I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°. 

II – Ângulo reto é aquele que mede 90°. 

III – Ângulo raso é aquele que mede menos de 90° 

Estão corretas apenas as afirmações: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

 



 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, 
todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 
a) Zumbido e sensação de pressão nos ouvidos e na 
cabeça são observados frequentemente. 
b) Sensação de cansaço e distúrbios da concentração e 
do sono se alia a fatores emocionais, causando um 
importante impacto na qualidade de vida. 
c) A sensibilidade individual, geralmente, não interfere na 
evolução da perda auditiva. 
d) Os danos às células ciliadas se relacionam às 
características especiais do ruído e ao tempo de 
exposição. 
e) Nenhuma alternativa está incorreta. 
 
17) Síndrome da apnéia obstrutiva do sono está 
associada a: 
I- dificuldade de concentração. 
II- hipertensão de difícil controle. 
III- amnésia retrógrada. 
IV- alteração da função sexual. 
Estão corretas: 
a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
e) Todas estão incorretas. 
 
18) A abertura da tuba auditiva é decorrente da ação do 
seguinte músculo: 
a) músculo pterigóideo lateral. 
b) músculo pterigóideo medial. 
c) músculo tensor do véu palatino. 
d) músculo salpingofaringeo. 
e) N.D.A. 
 
19) Quanto à causa mais comum de paralisia de prega 
vocal em crianças, assinale a opção correta. 
a) trauma de parto. 
b) anormalidade neurológica. 
c) infecção. 
d) parto prematuro. 
e) N.D.A. 
 
20) Com relação às órteses auditivas, NÃO é correto 
afirmar que: 
a) Têm indicação quando a hipoacusia atinge 40 dB nas 
freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz. 
b) A faixa dinâmica está entre o nível percepção do sinal 
e o nível de desconforto acústico. 
c) Nas hipoacusias condutivas, quando não há 
possibilidade de tratamento clínico ou cirúrgico, o 
uso da órtese geralmente dá bons resultados. 
d) Na adaptação monoaural, se o grau de perda for 
assimétrico e a discriminação acima de 50%, a melhor 
orelha deverá receber a órtese. 
e) N.D.A. 
 
21) No exame “bera” a onda III corresponde ao: 
a) colículo inferior. 
b) nervo acústico. 
c) núcleo coclear. 
d) complexo olivar superior. 
e) N.D.A. 
 
22) No exame otoscópico, podemos localizar o triângulo 
luminoso de Politzer, na membrana timpânica, no 
quadrante: 
a) antero-superior. 
b) antero-inferior. 
c) postero-superior. 

d) postero-inferior. 
e) N.D.A. 
 
23) De acordo com o Código de Ética do Fonoaudiólogo 
é direito do profissional: 
a) Comunicar ao Conselho de Fonoaudiologia, onde 
estiver inscrito, recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego. 
b) Recorrer a outros profissionais, sempre que 
necessário. 
c) Ter condições de trabalhar em ambiente salubre, para 
exercer a Fonoaudiologia com honra e dignidade. 
d) Em função de chefia ou não, assegurar o bom 
desempenho da fonoaudiologia, sob aspectos ético-
técnico-profissionais. 
e) N.D.A. 
 
24) De acordo com o art. 21º da lei que regulamenta a 
profissão de Fonoaudiólogo, constitui infração disciplinar: 
a) Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. 
b) Manter conduta compatível com o exercício da 
profissão. 
c) Não faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta 
Lei. 
d) Não exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo. 
e) N.D.A. 
 
25) As pregas vocais como músculos podem alongar-se 
e estirar-se até determinada distância. No uso da voz 
para o canto, se o cantor ou cantora desejar expandir 
sua extensão de altura, além do estiramento normal das 
pregas vocais, eles são forçados a produzir uma voz de 
falsete. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta: 
a) Na voz de falsete as pregas vocais podem 
permanecer um pouco abertas, paralelas. 
b) A soprosidade é uma característica dessa voz. 
c) Ocorre uma “limitação” da onda da mucosa, exercendo 
o efeito de tornar as pregas vocais mais curtas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
26) Qual a linha metodológica que procura utilizar-se dos 
recursos da leitura, escrita, alfabeto digital, expressões 
faciais, fala, e outros, a fim de que o deficiente auditivo 
seja estimulado, trabalhado e inserido socialmente? 
a) oralismo. 
b) bilinguismo. 
c) comunicação total. 
d) fusão da comunicação total e oralismo. 
e) N.D.A. 
 
27) Vários autores concordam no que diz respeito à 
existência de dois períodos distintos no desenvolvimento 
da fala; o pré-linguístico e o linguístico. Qual a faixa 
etária em que observamos o período pré-linguístico? 
a) 0 a 7 meses. 
b) 0 a 9 meses. 
c) 9 a 12 meses. 
d)12 a 18 meses. 
e) N.D.A. 
 
28) O reflexo da deglutição aparece a partir de qual 
período da gestação? 
a) 8ª semana de gestação. 
c) 12ª semana de gestação. 
d) 14ª semana de gestação. 
d) 16ª semana de gestação 
e) N.D.A. 
 
29) São consideradas as principais características 
eletroacústicas dos aparelhos de amplificação sonora 



individual (AASI): 
a) ganho acústico, saída máxima e resposta de 
frequência. 
b) saída máxima, tonalidade e corte de picos. 
c) ganho acústico, potência e tonalidade. 
d) tonalidade, resposta de frequência e ganho acústico. 
e) N.D.A. 
 
30) A Lei nº 6.965 do Código de Ética do Fonoaudiólogo, 
dispõe sobre: 
a) a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo. 
b) a criação do sindicato do profissional de 
fonoaudiologia. 
c) a criação dos conselhos da categoria. 
d) a criação dos órgãos culturais da categoria. 
e) N.D.A. 
 


