MUNICÍPIO DE QUILOMBO
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PUBLICO 02/2019
16 de fevereiro de 2020

FONOAUDIOLOGO

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D,
E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
O texto a seguir servirá de base para as questões 01 a 05:
O CARIOCA E A ROUPA
[...] Deu-se comigo outro dia uma experiência engraçada: fui ao centro da cidade de
blusa, coisa que me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor que
introduziu um caráter inédito à situação: levava debaixo do braço uma pasta de papéis,
feita de nylon.
Sim, pela primeira vez fui à cidade de blusa e pasta. Qualquer um desses fatores
quase nada significa isoladamente; reunidos, alteraram radicalmente o tratamento que
me deram todas as pessoas desconhecidas.
Quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara, mas não percebi o que se
passava, pois experimentei semelhante má vontade em outras circunstâncias. Reparei
também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco, mas
permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com
uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava,
entrou a diminuí-los: “aqui a gororoba é uma coisa só; serve para encher o bandulho”.
Não sou de raciocínio rápido mas, em súbita iluminação, percebi, com todo o prazer da
novidade, que eu estava vestido de mensageiro: pasta e blusa. Ao longo da tarde, fui
compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que é ser um mensageiro. Pois
eu lhes conto. Um mensageiro é, antes de tudo, um triste. Tratado com familiaridade
agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e “garotão”, o que há de afetivo nestes
nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o tom de voz é de comando. “Quer deixar
o papai trabalhar, garotão”, disse-me o faxineiro de um banco, cutucando-me os pés
com a ponta da vassoura.
Entendi muitas outras coisas humildes: o mensageiro não tem direito a réplica; é
barrado em elevadores de lotação ainda não atingida; posto a esperar sem oferecimento
de cadeira; atendido com um máximo de lentidão; olhado de cima para baixo; batem-lhe
com vigor no ombro para pedir passagem; ninguém lhe diz “obrigado” ou “por favor”;
prestam-lhe informações em relutância; as mulheres bonitas sentem-se ofendidas com o
olhar de homenagem do mensageiro; os vendedores lhe dizem “não tem” com
um deleite sádico.
Foi uma incursão involuntária à natureza de uma sociedade dividida em castas. Preso
à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua cinzenta. No
fim da tarde, eu já procedia como um mensageiro, só me aproximando dos outros com
precauções e humildade, recolhendo de meu rosto qualquer veleidade de um sorriso
inútil, jamais correspondido. Dentro de mim uma vontade de sofrer. Por todos os
mensageiros do mundo, meus irmãos. Por todos os meus irmãos para os quais a
humilhação de cada dia é certa como a própria morte. Porque o pior de tudo é que as
pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri para os mensageiros.
CAMPOS, Paulo Mendes. Crônicas. São Paulo: Ática,1982.
01)Sobre o texto:
1-O mensageiro se sente ditoso pela forma como é tratado pelas pessoas.

2-O narrador sofre preconceito pela forma de se vestir e, mostra-se solidário a todos os
que são desprestigiados socialmente.
3-O mensageiro teve empatia para com o motorista de táxi.
4-No fim da tarde o narrador se aproximava das pessoas com tenência.
a) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Somente 3 e 4 estão corretas.
d) Somente 1 e 2 estão corretas.
e) Somente 2 e 4 estão corretas.
02) Em qual dos fragmentos retirados do texto o autor faz referência ao leitor:
a) “Porque o pior de tudo é que as pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri
para os mensageiros.”
b) “Ao longo da tarde, fui compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que
é ser um mensageiro. Pois eu lhes conto.”
c) “Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão”, o que há de afetivo nestes nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o
tom de voz é de comando.”
d) “Reparei também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco,
mas permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar.”
e) “Preso à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua
cinzenta.”
03) “...Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão...” Os termos em destaque podem ser substituídos sem acarretar prejuízo de
sentido ao texto, por:
a) pela ironia
b) pelo codinome
c) pela alcunha
d) pela epígrafe
e) pelo epitáfio
04) “Entendi muitas outras coisas humildes...” O superlativo absoluto sintético da
palavra em negrito é:
a) humeldíssimos
b) humilderríssimos
c) humildessíssimos
d) humildérrimos
e) humílimos
05) “... me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor...” Assinale
a alternativa onde a conjunção não tem o mesmo valor da sublinhada no fragmento
anterior:
a) porém
b) portanto
c) todavia
d) contudo
e) entretanto

06)Qual grupo de palavras aponta pelo menos um vocábulo com erro de grafia:
a) gurisada - excepcional
b) excitação - catequese
c) frisar - exuberante
d) exercer - lousa
e) relativizar - ojeriza
07) Marque a frase que está no pretérito imperfeito:
a) O rapaz entrega as encomendas aos sábados.
b) Eles nunca tiveram problemas com a vizinha.
c) Antigamente, algumas mulheres não tinham trabalho para sobreviver.
d) O menino nunca tivera quarto para dormir.
e) Algumas famílias nunca terão casa própria.
08) O emprego de uma palavra parônima fora de seu contexto prejudica a coerência de
uma das sentenças abaixo:
a) Algumas palavras não possuem mais acento agudo.
b) Combinaram de assuar o prefeito no centro da cidade.
c) A janela foi cerrada, pois estava muito frio.
d) O presidiário reclamou que a sela estava fria.
e) O conserto do carro custou caro.
Imagem para a questão 09:

Post do Instagram Acesso:10/02/2020.

09) Sobre a frase acima está correta a informação contida na alternativa:
a)O verbo precisar deveria estar conjugado no Futuro do Pretérito (precisaria).
b) O emprego do porquê está correto, pois pode ser substituído pela palavra “motivo”.
c) O emprego do porquê está incorreto, pois deveria ser separado e sem o acento (por
que).

d) Para que a sentença esteja de acordo com a norma culta padrão deveria usar por quê
(separado), adequado para finais de frases.
e) A palavra buquê é dissílaba e paroxítona.
10)Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
a) Somente 1 está correta.
b) Somente 3 está correta.
c) Somente 1 e 3 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Somente 1 e 2 estão corretas.

Matemática
11) Um produto é adquirido por uma loja pela quantia de R$ 148,00 após aplicar uma
certa porcentagem é vendido por R$181,30. Que porcentagem a loja aplicou neste
produto?
(a) 33,3%

(b) 22,5%

(c) 11,1%

(d) 28%

(e) 19,5%

12) Gustavo tem 69 bolinhas de gude, enquanto seu irmão Leonardo tem 96. Leonardo
deu algumas bolinhas de gude para Gustavo. Depois dessa doação, é possível que
Gustavo e Leonardo fiquem, respectivamente, com as seguintes quantidades de bolinhas
de gude:
(a) 68 e 97.

(b) 72 e 94.

(c) 80 e 75.

(d) 81 e 84.

(e) 83 e 79.

13) A respeito dos produtos notáveis temos que
valor pode assumir positivamente
:
(a) 8.

(b) 12.

(c) 23.

14) A inequação
quadrática:
(a)

(d) 28.

(b)

(b) 10.

. Que

(e) 32.

qual o conjunto que melhor satisfaz a essa inequação

(c)

(d)

15) Uma das raízes da equação
assumido por
só pode ser:
(a) 23.

e que

(c) 8.

(e)
é 6. Nessas condições o valor

(d) 16.

(e) 14.

16) Marta pretende aplicar R$ 48.000,00 em um fundo de aplicação que rende 0,5% ao
mês de juro na modalidade de juro composto. Se Marta deixar aplicado esse valor por
um período de 3 meses qual o montante que poderá retirar aproximadamente:

(a) R$ 48.723,61.

(b) R$ 48.240,00.

(c) R$ 48.480,00.

(d) R$ 48.484,84.

(e) R$ 49.123,46.
17) Uma quadra de basquete foi construída por 6 pedreiros, que levaram 48 dias para
conclui-la numa jornada de 6 horas diárias. Se essa mesma quadra tivesse sido
construída por 8 pedreiros numa jornada de 8 horas diárias quantos dias teria sido
concluída:
(a) 35 dias.

(b) 33 dias.

(c) 31 dias.

(d) 28 dias.

(e) 27 dias.

18) Uma área de terra tem o formato retangular de modo que o comprimento é o
quádruplo da medida da largura e que seu perímetro é de 1250m. Essa área de terra
apresenta que área em metros quadrados:
(a) 82.350m².

(b) 70.200m².

(c) 62.500m².

(d) 58.750m².

(e) 44.400m².
19) Gustavo este empinando pipa em um terreno plano distante 45m de um edifício de
22,8m de altura supondo que a pipa se encontre exatamente no topo desse edifício e que
fio que segura a pipa está de tal maneira esticado que faz uma linha reta. Sabendo que o
menino segura o fio a 0,8m de altura em relação ao terreno, que medida aproximada
apresenta esse fio:
(a) 50m.

(b) 60m.

(c) 65m.

(d) 70m.

(e) 72m.

20) Supondo que uma máquina do tipo pega brinquedo de pelúcia receba algum tipo de
programa que libera o primeiro brinquedo após receber 64 moedas e que máquina
obedece a uma progressão aritmética decrescente, deste modo a razão aplicada pelo
programa é 3. Quantas moedas são necessárias para retirar 4 bichinhos de pelúcia. Logo
após a máquina ser instalada:
(a) 132 moedas.

(b) 144 moedas.

(c) 167 moedas.

(d) 186 moedas.

(e) 238 moedas.

Conhecimentos Específicos
21) A respeito do diagnóstico das fissuras labiais e/ou palatinas, analise as afirmativas a
seguir:
I. As fissuras de lábio podem ser diagnosticadas intraútero a partir das 11 semanas de
gestação.
II. As fissuras de palato podem ser diagnosticadas intraútero a partir das 18 semanas de
gestação.
III. As fissuras labiopalatinas podem ser diagosticadas intraútero a partir das 22 semanas
de gestação
IV. Não é possível dar o diagnóstico preciso de fissuras de lábio e/ou palato antes do
nascimento do bebê fissurado.

É correto afirmar que:
A) Somente a afimativa I está coreta
B) Somente a afimativa II está coreta
C) As afirmativas I e II estão corretas e as afirmativas III e IV estão erradas.
D) As afirmativas I, II e III estão corretas e a afirmativa IV está errada.
E) Somente a afirmativa IV está correta.
22) São etiologias relacionadas com a disfagia em neonatos e lactentes, exceto:
A) Prematuridade
B) Anomalias de vias respiratória/digestiva superior
C) Defeitos congênitos da laringe, traqueia, esôfago e/ou estômago
D) Defeitos anatômicos adquiridos
E) Alterações neurológicas
23) Durante a avaliação da mastigação e deglutição, pode-se observar estase na
cavidade oral e/ou orofaringe. Nesses casos pode-se introduzir a manobra de colocação
de cabeça para trás durante toda a deglutição. Dependendo do local apontado pelo
paciente, quanto à sensação de alimento parado, indicam-se manobras específicas.
Quando o alimento encontra-se na região cervical anterior, inferiormente à mandíbula,
sugere-se estase na região da base da língua ou valécula. Nesses caso é indicada a
manobra de:
A) Massako
B) Shaker
C) Mendelsohn
D) Deglutições múltiplas com rotação bilateral de pescoço.
E) Deglutição supraglótica
24) O sistema estomatognático (SE) é um conjunto formado por unidades anatômicas e
funcionais que compreende quase toda a região craniocervical. Dentre seus
componentes básicos estão os ossos do crânio e da face, os dentes e seus elementos de
suporte, a articulação temporomandibular (ATM) e os músculos mastigatórios e da
mímica facial. Alterações no SE podem ser tratadas de forma interdisciplinar, entre a
fonoaudiologia e a odontologia. A respeito de tais alterações, todas as alternativas a
seguir estão corretas, exceto:
A) A ausência ou curto período de amamentação natural pode levar ao desenvolvimento
de deglutição atípica.
B) Em casos de mordida aberta anterior causada pelo hábito de sucção, o abandono do
hábito entre os 3 a 4 anos de idade, pode levar à autocorreçao.
C) A falta de aleitamento materno, uso de chupetas e bicos de mamadeiras inadequados
e o hábito de sucção do polegar são causas viciosas de respiração oral.
D) Os distúrbios da ATM podem levar a alterações na fala, na sucção, na deglutição e na
respiração.
E) Os hábitos orais deletérios podem levar a um deslocamento mandibular lateral.
25) São indicadores de risco para a perda auditiva periférica e central, exceto:
A) Antecedentes familiares de disacusia neurossensorial hereditária
B) Infecções congênitas como rubéola, sífilis, herpes e toxoplasmose
C) Permanência em UTI neonatal por mais de 3 dias
D) Peso ao nascimento inferior a 1.500g

E) Hiperbilirrubinemia (sanguínea, transfusão)
26) São procedimentos usados na avaliação audiológica da criança com idade entre 0
até 6 meses de idade:
A) Medidas de imitância acústica com sonda de 226Hz
B) Audiometria com reforço visual
C) Pesquisa do limiar de detecção de voz
D) Emissões otoacústicas - produto de distorção
E) Índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) com figuras
27) O método de competência glótica é um tratamento de voz que baseia-se em diversos
ajustes musculares laríngeos para favorecer uma coaptação glótica adequada e
suficiente. Todas as alternativas abaixo são técnicas que se enquadram nesse método,
exceto:
A) Técnica de esforço (empuxo)
B) Tecnica de deglutição incompleta sonorizada
C) Técnica do "b" prolongado
D) Técnica de sopro e som agudo
E) Técnica de sons fricativos
28) A principal ação do músculo cricoaritenóideo posterior é:
A) Aduzir a glote posterior
B) Abduzir, abaixar, alongar e afilar a prega vocal.
C) Abduzir, elevar, alongar e afilar a prega vocal.
D) Aduzir na posição paramediana, abaixar, alongar e afilar a prega vocal.
E) Aduzir, abaixar, encurtar e espessar a prega vocal.
29) "Há uma redução no uso da ressonância orofaríngea, como se o paciente estivesse
falando com uma batata na boca. Dessa forma, observa-se também imprecisão
articulatória. É comum em crianças como resultado da hipertrofia das amígdalas
palatinas, em indivíduos obesos, mas também pode aparecer em alguns quadros
neurológicos e na fala intoxicada por ingestão de álcool." Tal descrição diz respeito à
voz:
A) Crepitante
B) Virilizada
C) Infantilizada
D) Monótona
E) Pastosa
30) Sobre os instrumentos de avaliação da voz, assinale a alternativa incorreta.
A) A avaliação de voz é um processo multiprofissional que envolve procedimentos
fonoaudiológicos e médicos.
B) A anamnese vocal fonoaudiológica tem como objetivo identificar a participação do
comportamento vocal na gênese ou na manutenção de uma disfonia.
C) A avaliação comportamental vocal é o fundamento da avaliação fonoaudiológica.
D) Avaliações quantitativas da qualidade vocal podem ser realizadas através da
espectrografia acústica.
E) A avaliação otorrinolaringológica é de competência exclusiva do médico.

31) Higiene vocal consiste de normas básicas que auxiliam na preservação da saúde
vocal. Para manter a higiene vocal devemos evitar os fatores de risco para a voz, são
alguns desses fatores, exceto:
A) Contato com produtos químicos
B) Uso de drogas
C) Fumo
D) Álcool
E) Poluição
32) A dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem, no qual o rendimento da
leitura é substancialmente inferior ao esperado para a idade cronológica, a inteligência
medida e a escolaridade da criança. Pode-se afirmar que a dislexia:
A) Acomente crianças com potencial intelectual normal e com deficits sensoriais
B) É distúrbio neurológico de origem congênita
C) É mais comum no sexo feminino
D) Pode ser classicada a partir de dois tipos básicos: Disfonética e Diseidética
E) A dislexia de desenvolvimento está relacionada a síndromes genéticas
33) Em crianças com atrasos no desenvolvimento da linguagem, tanto o terapeuta
quanto os pais podem usar algumas estratégias facilitadoras. São exemplos dessas
estratégias, exceto:
A) Aguardar, observar e ouvir tudo o que a criança tem para manifestar: gestos,
vocalizações e olhares.
B) Atuar de forma diretiva, fazendo perguntas cujas respostas são curtas e objetivas.
C) Fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação e saber aguardar uma
resposta.
D) Interpretar atos não intensionais como se fossem atos comunicativos intensionais.
E) Conhecer as capacidades comunicativas típicas de cada criança e saber que é com
este recurso que se pode contar no momento da interação com elas.
34) Todas as alternativas abaixo fazem parte das principais manifestações fonológicas
em crianças com distúrbio fonológico, exceto:
A) O diagnóstico ocorre predominantemente entre 4 e 8 anos de idade.
B) É um distúrbio mais observado em sujeitos do gênero masculino.
C) O inventário fonético é reduzido
D) As vogais, em geral, estão preservadas
E) É um disturbio que parece apresentar maior gravidade no gênero masculino.
35) Acerca do desenvolvimento da linguagem e audição da criança, assinale a
alternativa correta:
A) Aos 9 meses a criança fala as primeiras palavras e imita a ação de outras pessoas.
B) Aos 18 meses está apta a se comunicar formando frases curtas 4 a 5 palavras.
C) Aos 6 meses a criança localiza os sons para o lado e para baixo rapidamente.
D) Entre 4 e 7 meses a criança localiza sons lateralmente e reconhece a voz da mãe.
E) Entre 7 e 9 meses a criança compreende e responde a comandos verbais maos
simples como mandar beijo e dar tchau.
36) O termo DEL - distúrbio específico de linguagem compõe o quadro das alterações
do desenvolvimento da linguagem que são persistentes e se mantém desde a primeira
infância. No DEL os fatores etiológicos estão relacionados à:

A) Aspecto familial e falta de estimulação da linguagem.
B) Aspecto familial e intercorrências pré natais.
C) Herança genética
D) Distúrbios neurológicos
E) Questões ambientais e socioemocionais
37) A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) é um direito do recém-nascido,
garantido pela Lei Federal número 12.303 desde 2010. Acerca da TANU assinale a
alternativa correta:
A) O diagnóstico e início do tratamento deve ocorrer até o 4° mês de vida.
B) Deve ser realizada dentro das primeiras 72 horas após o nascimento.
C) As técnicas utilizadas são procedimentos eletrofisiológicos e eletroacústicos.
D) O único profissional habilitado para realizar a TANU é o fonoaudiólogo.
E) Quando alterada, o recém nascido deve ser encaminhado imediatamente a um serviço
de Saúde Auditiva.
38) De acordo com o capítulo IV, artigo 7° do Código de ética da Fonoaudiologia,
constituem infrações éticas gerais do fonoaudiólogo, exceto:
A) Permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas
B) Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, cliente para si ou para terceiros.
C) Não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia.
D) Deixar de portar a carteira ou cédula de identificação profissional, sempre que em
exercício.
E) Deixar de pagar pontualmente as anuidades do Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia.
39) A terapia fonoaudiológica para distúrbio do processamento auditivo central (DPAC)
deve realizar o treinamento auditivo verbal envolvendo as habilidades auditivas de:
A) Atenção seletiva, localização, memória, fala e linguagem
B) Atenção seletiva, memória e linguagem
C)Monitoração auditiva da produção de fala.
D) Decodificação e memória
E) Consciência fonológica, decodificação e memória.
40) No âmbito hospitalar, o fonoaudiólogo tem como espaço de atuação os
ambulatórios, as unidades de internação e as unidades de tratamento Intensivo (UTI) e
semi-intensivo. Entre as alterações/situações que podem necessitar da intervenção
fonoaudiológica em hospitais e maternidades, uma das mais comuns é o aleitamento
materno que trás benefícios tanto para o bebê quanto para a mulher. Podemos afirmar
que o leite materno protege o bebê contra, exceto:
A) Diarréia
B) Infecções respiratórias
C) Otite
D) Obesidade
E) Cárie

