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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COROADOS-SP   

FONOAUDIÓLOGO   
 
 

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

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
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 COROADOS SP-PROFESSOR-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 26   27   28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação 
Informática 
Conhecimento Específico  

10 
05 
05 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o texto e responda as questões de 1 a 5. 
    Texto 1 

Agentes de saúde e técnicos de resgate relatam 
tentativas desesperadas de salvar vidas no quinto dia 
da ofensiva aérea no maior reduto rebelde de 
Damasco. 
  Não há tempo para enterrar os mortos. Não há tempo 
para contá-los. “Tivemos que empilhar 30 corpos na parte 
traseira do hospital. Falta eletricidade... e necrotérios, 
claro”, conta a médica Armani B., falando por telefone de 
um hospital de Guta Oriental, um inferno onde há dias não 
se vê a luz do sol. O bombardeio das forças 
governamentais sírias mergulhou este subúrbio de 
Damasco na escuridão. 
   No quinto dia da ofensiva aérea lançada pelas tropas de 
Bashar al Assad, cerca de 100 médicos se esforçam para 
salvar todas as vidas possíveis. São 400.000 os civis 
retidos no maior cerco do país. Pelo menos 46 pessoas 
perderam a vida nesta quinta-feira, elevando o balanço 
humano a mais de 400 mortos (incluindo 95 menores) e 
mais de 2.000 feridos desde domingo passado, segundo a 
contagem mantida pelo Observatório Sírio para os Direitos 
Humanos. 
   As únicas vozes que chegam de Guta são através de 
entrecortadas ligações do WhatsApp – as de médicos, 
ativistas, autoridade locais, agentes da defesa civil e 
jornalistas, os únicos com acesso a conexões via satélite 
em uma zona onde todas as comunicações foram 
cortadas. 
    Armani B. está à frente de uma equipe com 10 colegas. 
Não sabe quanto tempo mais poderão suportar esta 
situação. Quando anoitece, o momento em que os 
ataques aéreos se tornam menos intensos, familiares e 
voluntários do bairro vão aos hospitais para enterrar os 
seus mortos. Dão-lhes sepultura em valas comuns, 
iluminadas com lanternas, e agem com enorme pressa 
para evitar as bombas. Os cadáveres que não podem ser 
identificados são fotografados, e o lugar exato em que 
foram enterrados fica registrado numa caderneta. “Não 
tenho mais tempo para a imprensa. Faz cinco anos que 
advertimos sobre as matanças, e não serviu para nada”, 
esquiva-se a médica. 
   O Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta-
feira um projeto de resolução sobre um cessar-fogo de 30 
dias para permitir a entrada de ajuda humanitária e a 
retirada de mais de 700 pacientes críticos. “A situação 
mais urgente agora é a escassez de suprimentos 
médicos”, diz por telefone Ingy Sedky, porta-voz do 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) na Síria. 
“Trabalhamos com o que temos”, repetem em coro os 
médicos de Guta. 
   O anestesista Bassem B. assistiu à extirpação de olhos 
de cinco pessoas feridas por estilhaços. Calcula que 
dormiu no máximo oito horas desde que os bombardeios 
começaram: “Estamos usando medicamentos caducados, 
confiando em que ainda surtam efeito e amputando 
membros que em qualquer outro lugar poderiam ser 
salvos”, relata. Faz meses que ele não recebe 
medicamentos, desde que o regime explodiu os túneis 
pelos quais chegavam os de contrabando. 
    No cerco a Guta “não entra nem sai nem um 
camundongo”, comenta outro agente sanitário. Os 
trabalhos de resgate se transformaram em uma missão 
quase impossível devido à intensidade dos bombardeios e 
da artilharia, que, segundo os paramédicos, têm as 
ambulâncias como alvo. “Guta é um inferno sob e sobre a 

terra. Aqui não se vê o sol nem de dia nem de noite”, diz 
um desesperado Sakhar, membro das Defesas Civis de 
Guta Oriental, mais conhecidos como Capacetes Brancos. 
Quatro de seus colegas perderam a vida em um 
bombardeio. Para evitar transportar os feridos de um 
hospital para outro, o Conselho Local de médicos ativou 
um plano de emergência pelo qual são os cirurgiões e 
ortopedistas que devem se deslocar. 
   Em Duma (120.000 habitantes), o núcleo urbano mais 
importante de Guta, 25 pessoas morreram e outras 125 
ficaram feridas nesta quinta-feira, segundo a contagem 
citada por telefone por Maher Hanin, diretor médico do 
Conselho Local. Fontes militares de Damasco afirmam 
que a aviação lançou panfletos sobre Guta Oriental nos 
quais se lê: “A nossas famílias em Guta: não colaborem 
com os grupos armados responsáveis por tantas mortes. 
Convidamos a todos a saírem através de corredores 
seguros, e você terão acesso a alojamento e comida. 
Assinado: o Exército Árabe Sírio”. A mensagem vem 
acompanhada de um mapa com as rotas de fuga. 
   Enquanto os civis montam barricadas em suas casas, as 
negociações entre os insurgentes de Guta (que segundo 
as fontes são entre 2.000 e 6.000 homens armados) e o 
Exército regular sírio seguem empacadas. Quatro facções 
islâmicas disputam o controle dos 97 quilômetros 
quadrados de Guta Oriental. Segundo os especialistas, o 
grupo Jeish el Islam controlaria 65% da área (inclusive 
Duma), frente aos 27% nas mãos da tropa Faylaq al 
Rahman, 5% do ramo local da Al Qaeda e 3% sob o 
controle do Ahrar el Sham. Confrontados no passado por 
cotas de poder, o Jeish el Islam afirma que a ofensiva das 
tropas de Assad os uniu. 
 

SANCHES, Natália. Não temos tempos para contar e nem enterrar os 
mortos. In: El País. Publicado em 28 de Fevereiro de 2018. Disponível 

em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/23/internacional/1519384878_504

680.html 

 
1) Assinale a alternativa CORRETA que demonstre o 
motivo pelo qual ocorreu a utilização do uso da aspas 
( “” ) no seguinte trecho retirado do artigo da El País. 
“Não tenho mais tempo para a imprensa. Faz cinco 
anos que advertimos sobre as matanças, e não serviu 
para nada”. 
a) A utilização do recurso aspas serviu para marcar o título 
da obra. 
b) A utilização do recurso aspas serviu para marcar a 
utilização de recursos linguísticos estrangeiros. 
c) A utilização dos recursos aspas serviu para marcar a 
utilização de gírias, neologismos e arcaísmos. 
d) A utilização dos recursos aspas serviu para marcar a 
reprodução das palavras da médica. 
  
2) Assinale a alternativa CORRETA, quanto à Sintaxe, 
sobre qual das alternativas apresentam verbo de 
ligação. 
I) Armani B. está à frente de uma equipe com 10 
colegas. 
II) Quatro de seus colegas perderam a vida em um 
bombardeio. 
III) Os cadáveres que não podem ser identificados são 
fotografados, e o lugar exato em que foram enterrados 
fica registrado numa caderneta. 
IV) Fontes militares de Damasco afirmam que a 
aviação lançou panfletos sobre Guta Oriental nos 
quais se lê: “A nossas famílias em Guta: não 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/19/internacional/1519075372_931789.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/19/internacional/1519075372_931789.html
https://brasil.elpais.com/tag/bachar_el_asad/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/27/internacional/1514361654_389433.html
https://brasil.elpais.com/tag/whatsapp/a
https://brasil.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a
https://brasil.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a
https://brasil.elpais.com/tag/consejo_seguridad_onu/a
https://brasil.elpais.com/tag/cicr_comite_internacional_cruz_roja/a
https://brasil.elpais.com/tag/cicr_comite_internacional_cruz_roja/a
https://brasil.elpais.com/tag/damasco/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/23/internacional/1519384878_504680.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/23/internacional/1519384878_504680.html
https://brasil.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a
https://brasil.elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a
https://brasil.elpais.com/tag/damasco/a
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colaborem com os grupos armados responsáveis por 
tantas mortes. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) Apenas II e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
3) Assinale a alternativa em que a sequência está 
CORRETA quanto a colocação pronominal das 
palavras em destaque nas orações. 
I) “Não há tempo para contá-los.” 
II) “(...) um inferno onde há dias não se vê a luz do 
sol.” 
III) “Dão-lhes sepultura em valas comuns…” 
IV) “Aqui não se vê o sol nem de dia nem de noite” 
a) I - Ênclise, II - Próclise, III - Ênclise, IV - Próclise. 
b) I - Próclise, II - Ênclise, III - Próclise, IV - Ênclise. 
c) I-  Mesóclise, II - Ênclise, III - Próclise, IV - Ênclise. 
d) I -  Próclise, II - Mesóclise, III - Próclise, IV - Ênclise. 
  
4) Assinale a alternativa  que corresponda ao emprego 
do sinal de dois pontos no trecho a seguir.  
“Calcula dormiu no máximo 8 horas desde que os 
bombardeios começaram: “Estamos usando 
medicamentos caducados, confiando que ainda 
surtam efeitos e amputando membros que em 
qualquer outro lugar poderiam ser salvos”. 
a) Foi utilizado em um esclarecimento. 
b) Foi utilizado para fazer uma síntese do que acabou de 
dizer. 
c) Foi utilizado para demarcar uma citação. 
d) Foi utilizado para demarcar uma enumeração. 
  
5) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego 
da classe gramatical da palavra em destaque no 
trecho extraído do texto 01. 
“Faz meses que ele não recebe medicamentos, desde 
que o regime explodiu os túneis pelos quais 
chegavam os de contrabando.” 
a) Conjunção subordinativa temporal. 
b) Conjunção subordinativa causal. 
c) Conjunção subordinativa de modo. 
d) Conjunção subordinativa de conformativa. 
 
 Leia o texto e responda as questões de 6 a 10. 

   Texto 02 
Fagulha 

  
Abri curiosa 

o céu. 
  

Assim, afastando de leve as cortinas. 
  

Eu queria entrar, 
coração ante coração, 

inteiriça 
ou pelo menos mover-me um pouco, 

com aquela parcimônia que caracterizava 
as agitações me chamando. 

  
Eu queria até mesmo 

saber ver, 
e num movimento redondo 

como as ondas 
que me circundavam, invisíveis, 

abraçar com as retinas 
cada pedacinho de matéria viva. 

  
Eu queria 

(só) 
perceber o invislumbrável 

no levíssimo que sobrevoava. 
  

Eu queria 
apanhar uma braçada 

do infinito em luz que a mim se misturava. 
  

Eu queria 
captar o impercebido 

nos momentos mínimos do espaço 
nu e cheio. 

  
Eu queria 

ao menos manter descerradas as cortinas 
na impossibilidade de tangê-las. 

  
Eu não sabia 

que virar pelo avesso 
era uma experiência mortal. 

  
CESAR, Ana Cristina. “A teus pés”. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

  
6) Assinale a alternativa que a palavra “parcimônia” 
presente no Texto 02, de Ana Cristina Cesar, NÃO 
possui relação de sinonímia. 
a) Moderação. 
b) Cuidado. 
c) Frugalidade. 
d) Impulsivo. 
  
7) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao tipo de 
figura de linguagem empregada no verso extraído do 
poema de Ana Cristina Cesar, a saber: 
 “(...) abraçar com as retinas 
cada pedacinho de matéria viva.” 
a) Hipérbole. 
b) Gradação. 
c) Metáfora. 
d) Eufemismo. 
  
8) A linguagem surge com a necessidade de 
comunicação entre os homens e a comunicação pode 
ser estabelecida em sentido denotativo ou conotativo. 
Assinale a alternativa em que os textos, assim como 
de Ana Cristina César, NÃO se enquadraram em 
produções com no sentido denotativo. 
a) Conto. 
b) Ata. 
c) Memorando. 
d) Manual de Instrução. 
  
9) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra 
destacada é considerada um adjetivo. 
a) (...)captar o impercebido… 
b) Abri curiosa/ o céu… 
c) Eu queria/ (só)/ perceber o invislumbrável… 
d) abraçar com as retinas/ cada pedacinho de matéria 
viva. 
  
10) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra 
em destaque não pode ser considerada um pronome 
oblíquo. 
a) Eu queria apanhar uma braçada do infinito em luz que a 
mim se misturava. 



5 

 

b) (...) ou pelo menos mover-me um pouco… 
c) (...) as agitações me chamando… 
d) (...) na impossibilidade de tangê-las... 
 
LEGISLAÇÃO 

11)  De acordo com o Estatuto do Funcionário Público 
do Estado de São Paulo (1968), assinale a alternativa 
CORRETA  sobre o seguinte artigo “ Artigo 102 - O 
tempo no cargo será o efetivo exercício, contado na 
seguinte conformidade:”. 
a) decidir as reclamações contra a avaliação do mérito, 
podendo alterar, fundamentalmente, os pontos atribuídos 
ao reclamante ou a outros funcionários. 
b) expedir normas relativas ao processamento das 
promoções e elaborar as respectivas escalas de 
avaliação, com a aprovação do Governador. 
c) como se o funcionário estivesse em exercício, no caso 
de reintegração. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12)  De acordo com a Constituição Federal, marque V 
para verdadeiro e F para falso: “Art. 29-A O total da 
despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes 
percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 
153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior:”. 
(  ) 7% (sete por cento) para Municípios com 
população de até 100.000 (cem mil) habitantes. 
(  ) 6% (seis por cento) para Municípios com população 
entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes. 
( ) 5% (cinco por cento) para Municípios com 
população acima de quinhentos mil habitantes.  
(  )  4% (quatro por cento) para Municípios com 
população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 
8.000.000 (oito milhões) de habitantes. 
(  ) 8% (oito por cento) para Municípios com população 
de até cem mil habitantes. 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) V-F-V-F-V.  
b) V-F-F-V-F. 
c) F-V-F-F-V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Sobre o Artigo 90 da Constituição do Estado de 
São Paulo, “São partes legítimas para propor ação de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estaduais ou municipais, contestados em face desta 
Constituição ou por omissão de medida necessária 
para tornar efetiva norma ou princípio desta 
Constituição, no âmbito de seu interesse:” Assinale a 
alternativa INCORRETA.  
a) o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal. 
b) praticar atos e decidir sobre a situação funcional do 
pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços 
auxiliares, organizados em quadros próprios. 
c) as entidades sindicais ou de classe, de atuação 
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse 
jurídico no caso. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Sobre a Lei trabalhista (CLT), assinale a alternativa 
CORRETA.” Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) 
meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado terá direito a férias, na seguinte 
proporção:” 
a) 40 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao 
serviço mais de 5 (cinco) vezes. 
b) 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 
6 (seis) a 14 (quatorze) faltas. 
c) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 
(quinze) a 23 (vinte e três) faltas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Assinale a alternativa CORRETA, acerca do artigo 
92 do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA). “As 
entidades que desenvolvam programas de 
acolhimento familiar ou institucional deverão adotar 
os seguintes princípios:” 
a) integração em família substituta, quando esgotados os 
recursos de manutenção na família de origem. 
b)  preservação dos vínculos familiares e promoção da 
reintegração familiar. 
c) preservação dos vínculos familiares. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
INFORMÁTICA 

16) Em detrimento dos últimos acontecimentos no 
setor de segurança da informação, qual destas 
praticas pode trazer uma melhor tolerância a perca de 
informações e arquivos, em caso de evento de 
segurança.  
a) Servidores com alta performance e uma rede de alta 
velocidade.  
b) Navegação ilimitada de internet sem uso de sistemas 
de Filtros. 
c) Política de copias dos arquivos, atualizações de sistema 
operacional. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
17) Algumas definições de segurança da informação, 
definem segurança com três conceitos 
disponibilidade, integridade e confidencialidade, como 
podemos  definir a confidencialidade: 
a) Como a propriedade da informação que não estará 
disponível ou divulgada a indivíduos, entidades ou 
processos sem autorização. 
b) Como estado ou característica daquilo que está inteiro, 
não sofreu qualquer diminuição, ou alteração. 
c) Como a condição ou qualidade de algo ou alguém que 
se encontra a disposição do que precisa desta.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Um sistema utilizado atualmente para arquivar 
documentos eletronicamente por meio de imagens e 
certificações digitais, este pode até em certos casos 
permitir o descarte dos documentos. 
Assinale a alternativa abaixo que corresponde a esse 
sistema seguido de sua sigla. 
a) Arquivo eletrônico sigla AE  
b) Gerenciador eletrônico de documentos sigla GED  
c) Compartilhamento Samba sigla SMB 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Considerando as recomendações de segurança da 
informação e seus controles e métodos de segurança, 
podemos concluir que exemplos de controles em 
níveis físicos são: 
a) Protocolo HTTPS, SSH e SFTP, onde as transmissões 
são criptografadas.  
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b) Assinaturas digitais, procedimento que garante a 
integridade e sua confidencialidade. 
c) Barreiras no datacenter e controle de identificação na 
entrada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Considerando o firewall do Windows, e sua 
utilização pode melhorar a segurança dos sistemas 
Windows, indique como podem ser realizadas as 
liberações, do firewall do Windows. 
a) Inicialmente por programa, porta e regras predefinidas. 
b) Regras de firewall podem ser como bloqueio total, e 
liberação total  
c) A recomendação exata sobre o firewall do Windows é 
desabilitar suas configurações e utilizar um firewall 
externo. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) Relacione os tipos de audiometria com suas 
características:  
1) Audiometria Tonal  
2) Audiometria Vocal  
(  ) avalia as respostas do paciente a tons puros, 
emitidos em diversas frequências, detectando assim o 
grau e o tipo de perda auditiva. É considerado um 
teste subjetivo porque depende da resposta do 
examinando aos estímulos auditivos fornecidos pelo 
examinador. Pode ser feito por via aérea comum ou 
por via óssea. 
(   )  avalia a capacidade de compreensão da voz 
humana. O examinando demostrará sua percepção e 
compreensão da voz humana emitida pelo 
examinador. 
(   )  o especialista fala algumas palavras e fonemas e 
o paciente deve repeti-las da forma que entender. 
Dessa maneira, o exame indica a compreensão da 
linguagem (chamada de inteligibilidade) e a 
discriminação (capacidade de discernir os fonemas), 
colocando em teste a cóclea e o sistema central. O 
especialista que aplica o teste calcula uma 
porcentagem de acertos – 100% corresponde ao nível 
de audição considerado normal.  
(  ) avalia a capacidade do paciente de ouvir estímulos 
sonoros. O paciente coloca fones de ouvido e 
responde a estímulos sonoros que são comandados 
normalmente por um fonoaudiólogo. Toda vez que 
ouvir um som, a pessoa testada precisa avisar o 
especialista. Os dois ouvidos são testados 
separadamente para sons graves e agudos. 
Normalmente o exame leva, em média, 30 minutos.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
a) 1-2-2-1  
b)1-1-2-2 
c)1-1-2-1 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Relacione as colunas de acordo com o 
desenvolvimento da audição: 
1) De 0 a 3 meses:   
2) De 3 a 6 meses:   
3) De 6 a 12 meses:  
4) De 1 a 2 anos:    
(   ) presta atenção em pequenos barulhos, e  localiza 
o som virando a cabeça para os lados. 

(   ) acorda ou assusta-se com barulhos intensos 
(batidas de portas, gritos, entre outros.) acalma-se 
com a voz da mãe. Presta atenção nos sons, procura 
com os olhos. 
(   ) compreende ordens (“dá tchau”, “não”, “pega a 
bola”), fala algumas palavras e frases simples. 
Reconhece as partes do corpo. : Localiza o som em 
qualquer direção. 
(   ) localiza a fonte sonora, balbucia sons (“baba”, 
“dada”, “gugu”). Diverte-se com jogos musicais. 
Possui um vocabulário com 3 a 5 palavras 
Imita alguns sons. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 2-1-4-3. 
b) 1-2-3-4. 
c) 4-3-2-1. 
d) Nenhumas das alternativas.  
 
23)  A respeito de Triagem Auditiva  Neonatal, analise 
as afirmativas abaixo.  
I) O objetivo da TAN é identificar perdas auditivas 
maiores ou iguais a 35 dBNA ou que possam 
prejudicar o desenvolvimento normal da criança como 
no caso da neuropatia auditiva. 
II) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada em 
todos os recém-nascidos (RN), preferencialmente 
durante a internação na maternidade ou até o primeiro 
mês de vida.  
III)  A Triagem Auditiva Neonatal deverá ser realizada 
ainda na maternidade ou até o primeiro ano de  vida da 
criança por um profissional com formação na área de 
audiologia, como por exemplo, Fonoaudiólogo ou 
médico Otorrinolaringologista. 
IV) Desde agosto de 2010, a lei nº 12.303 tornou 
obrigatória no país a realização da Triagem Auditiva 
Neonatal em todos os recém-nascidos com emissões 
otoacústicas evocadas.       
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) Apenas  I, II e IV. 
b) Apenas II e III. 
c)  I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24)  É de competência do fonoaudiólogo na atuação 
em disfagia, EXCETO: 
a) avaliar a biomecânica da deglutição.  
b) estabelecer plano terapêutico, para tratamento das 
desordens da deglutição/disfagia orofaríngea.  
c) determinar o volume da dieta por via oral para treino da 
deglutição. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) As causas da disfonia são diferentes de acordo 
com o tipo de alteração. São consideradas causas da 
disfonia, EXCETO. 
a) Nódulos. 
b) Pólipos. 
c) Laringite. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26)    O Distúrbio Específico de Linguagem pode gerar 
consequências para o processo de aprendizagem da 
escrita e leitura – estas crianças geralmente não 
conseguem se alfabetizar na idade prevista e possuem 
sérias dificuldades para acompanhar as atividades em 
sala de aula. Não conseguem compreender a relação 
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entre o som e a escrita. São sinais do distúrbio 
especifico de linguagem: Assinale verdadeiro ou falso   
( ) O aparecimento da fala é lento ou atrasado; 
(   ) Dificuldade em combinar palavras para formar 
frases;  
(  ) A não existência de alterações morfossintáticas: 
não consegue estruturar adequadamente uma frase, 
dificuldade com verbos, preposições; 
(  ) Dificuldade na organização sequencial das 
palavras nas frases (inverte a ordem das palavras);  
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) V-V-V-V. 
b) V-V-F-V. 
c) V-F-V-F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) A respeito dos Tipos de Afasias relacione as 
colunas abaixo:  
1) Afasia de Wernicke: 
2) Afasia de Broca:  
3) Afasia Anômica:  
(   ) capacidade de compreender o significado das 
palavras faladas está prejudicada, mas existe 
facilidade de produção de fala (mesmo que esta faça 
pouco sentido). 
(     ) existe dificuldade em falar, porém a compreensão 
da linguagem encontra-se preservada. As pessoas 
com esse tipo de Afasia conseguem ler, mas a escrita 
está comprometida.  
(  ) Há uma incapacidade persistente de  nomear de 
forma correta objetos, pessoas, locais ou 
acontecimentos. Quem tem esse tipo de Afasia 
entende e fala bem, e na maioria dos casos, lê 
adequadamente. A dificuldade consiste em encontrar 
palavras, e é tão evidente na escrita como na fala. 
Assinale  a alternativa CORRETA : 
a) 1-2-3. 
b) 1-3-2. 
c) 2-3-1. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) No âmbito hospitalar, o fonoaudiólogo tem como 
espaço de atuação os ambulatórios, as unidades de 
internação e as Unidades de Tratamento Intensivo 
(UTI), podendo atuar em diversos distúrbios da 
comunicação e deglutição em todas as faixas etárias. 
Analise as afirmativas abaixo acerca de algumas  
situações que podem necessitar da intervenção 
fonoaudiológica em hospitais: 
I) Câncer de cabeça e pescoço;  Queimadura orofacial 
e cervical.   
II)  Cirurgia bariátrica;  Cirurgia Buco Maxilo- Facial. 
III) Doenças Pulmonares;  Trauma de face. 
IV) Amputação membros inferiores; Deficiência 
motora. 
V) Sequelas neurológicas;  Fissura de lábio e/ou  
palato. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas II, III, IV. 
b) Apenas I, II,III,V. 
c) Apenas I, II, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) é um modelo para a 
organização e documentação de informações sobre 

funcionalidade e incapacidade. Assinale a alternativa 
CORRETA que condiz com um objetivo  da CIF: 
a) Proporcionar uma base científica para a compreensão e 
o estudo da saúde e das condições relacionadas à saúde, 
de seus determinantes e efeitos. 
b) Fornecer uma descrição de situações relacionadas às 
funções do ser humano e suas restrições e serve como 
uma estrutura para organizar estas informações. 
c) Englobar  todos os aspectos da saúde humana e alguns 
componentes relevantes para a saúde relacionados ao 
bem-estar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Analise as afirmativas abaixo sobre a atuação 
fonoaudióloga em UTI e marque V (verdadeiro) e F 
(falso) 
(  ) Avaliar a disfagia orofaríngea de forma criteriosa e 
cautelosa não colocando em risco o quadro clínico do 
paciente, auxiliando, portanto, na prevenção e redução 
de complicações pulmonares e/ou de nutrição e 
hidratação. 
 (   ) Realizar a Traqueostomia, de forma eletiva ou em 
caráter de urgência. É um procedimento cirúrgico, 
onde se realiza uma abertura na traqueia do paciente, 
com a finalidade de favorecer a respiração e a 
eliminação e/ou retirada de secreção. 
(  ) Auxiliar  para mover as  articulações através da 
amplitude de movimento, isto normalmente é feito 
para auxiliar na manutenção do movimento completo 
ou para determinar a natureza da resistência no final 
da amplitude. 
(  ) Prevenir a aspiração de alimentos e de saliva e de 
suas consequências . 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, V, V. 
b) V, F, F, V. 
c) V, F, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 

 
 


