
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

FONOAUDIÓLOGO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 

 
Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b)  A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios. 

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: 
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/01/no-
recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-cabelos-e-
unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 
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d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais. 

e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: g1.globo.com 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06.  

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 
Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é:  
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 
A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? 
Marque a alternativa correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80  
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
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QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16. 

Sobre os direitos e deveres dos inscritos nos Conselhos de 
Fonoaudiologia, segundo suas atribuições específicas, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. O fonoaudiólogo deve esclarecer o cliente, 

apropriadamente, sobre os riscos, as influências sociais e 
ambientais dos transtornos fonoaudiológicos e sobre a 
evolução do quadro clínico, bem como sobre os 
prejuízos de uma possível interrupção do tratamento 
fonoaudiológico. Sendo assim, fica o fonoaudiólogo 
isento de qualquer responsabilidade, caso o cliente 
mantenha-se neste propósito. 

II. Consiste em infração ética abandonar o cliente, mesmo 
por motivo justificável, e iniciar tratamento de incapazes, 
sem autorização de seus representantes legais. 

III. Consiste em infração ética ser cúmplice, sob qualquer 
forma, de pessoas que exerçam ilegalmente a profissão 
ou cometam infrações éticas, assim como emitir opinião 
depreciativa técnico-científica sobre outro profissional. 

IV. Consiste em infração ética oferecer ou prestar serviços 
fonoaudiológicos gratuitos a entidade pública de 
qualquer natureza ou a empresas, e participar 
gratuitamente de projetos e outros empreendimentos 
que visem ao lucro. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 17. 

Cabe ao fonoaudiólogo, desenvolver ações, em parceria 
com os educadores, que contribuam para a promoção, 
aprimoramento e prevenção de alterações dos aspectos 
relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), 
motricidade oral e voz e que favoreçam e otimizem o 
processo de ensino e aprendizagem. 
A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir que 
versam sobre a fonoaudiologia e a instituição escolar: 
I. O fonoaudiólogo pode contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem a partir de capacitação e 
assessoria, podendo ser realizadas por meio de 
esclarecimentos, palestras, orientação, estudos de caso, 
entre outros. 

II. As contribuições do fonoaudiólogo para as instituições 
de ensino podem envolver observações e triagens 
fonoaudiológicas, com posterior devolutiva e orientação 
aos pais, professores e equipe técnica, sendo esta 
realizada como instrumento complementar e de auxílio 

para o levantamento e caracterização do perfil da 
comunidade escolar e acompanhamento da efetividade 
das ações realizadas e não como forma de captação de 
clientes. 

III. É vedado ao fonoaudiólogo realizar atendimento 
clínico/terapêutico dentro de instituições de educação 
infantil, ensino fundamental e médio, mesmo sendo elas 
inclusivas. 

IV. A relação do fonoaudiólogo com a escola poderá ser 
estabelecida por meio de acompanhamento de caso (s) 
clínico(s) de sua responsabilidade, instituindo uma 
atuação exclusivamente educacional. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18. 

Sobre avaliação audiológica, analise as afirmativas a seguir: 
I. A avaliação audiológica infantil baseia-se na correlação 

do comportamento da criança frente aos estímulos 
sonoros apresentados durante a avaliação audiológica. 

II. A metodologia de avaliação audiológica infantil utilizada 
independe da idade e do nível de desenvolvimento da 
criança a ser avaliada. 

III. Dentre os métodos de avaliação audiológica infantil mais 
utilizados, podemos citar: Audiometria Comportamental, 
Audiometria Lúdica Condicionada, Audiometria de 
Reforço Visual (VRA) e Audiometria de Campo Livre. 

IV. A anamnese é um procedimento importante na 
avaliação audiológica, devendo constar na ficha 
Audiológica, e não no prontuário. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 19. 

A dislexia atinge aproximadamente 4% da população 
brasileira, ou seja, 7,6 milhões de pessoas. Sobre esse tema, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Em geral, mesmo sem uma intervenção de especialistas, 

o disléxico tende a desenvolver um meio de aprendizado 
para si, de modo a não ficar à margem do sistema de 
educação ou acabar abandonando as escolas. 

II. O adequado diagnóstico, tratamento e reabilitação do 
paciente com dislexia deve ser feito por uma equipe 
composta, basicamente, por fonoaudiólogo, neurologista 
e psicólogo. Profissionais de outras áreas, como 
oftalmologista, otorrinolaringologista e terapeuta 
ocupacional podem ser incluídos, posteriormente, 
dependendo do caso avaliado. 

III. No âmbito educacional, o fonoaudiólogo deve orientar o 
paciente, sua família e os educadores a encontrar as 
melhores estratégias para que o disléxico compreenda a 
leitura de um texto e acompanhe os estudos. Essa 
preocupação deve existir apenas no momento da 
alfabetização, a fim de garantir uma resolução definitiva 
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para a condição do paciente. Em casos raros, a criança 
pode ser escolarizada, mas sempre vai existir a 
dificuldade em absorver alguns conteúdos. Então, o 
acompanhamento ideal, sempre que possível, deve ser 
realizado apenas na infância. 

IV. Alguns aspectos que caracterizam a dislexia incluem 
dificuldade com sons das palavras e, consequentemente, 
com a soletração; lentidão nas tarefas de leitura, escrita 
e oralidade; dificuldade em organizar suas tarefas; 
dificuldade de memorizar números de telefone, 
mensagens, fazer anotações, ou efetuar alguma tarefa 
que sobrecarregue a memória de longo prazo. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 20. 

Sobre os distúrbios da escrita (disgrafia), analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A criança com disgrafia apresenta uma escrita desviante 

em relação à norma/padrão, isto é, uma caligrafia 
deficiente, com letras pouco diferenciadas, mal 
elaboradas e mal proporcionadas. 

II. Dentre as causas promotoras da disgrafia, podem ser 
citadas: os distúrbios na motricidade ampla e fina, 
relacionados à falta de coordenação entre o que a 
criança se propõe fazer (intenção) e o que realiza 
(perturbações no domínio do corpo). 

III. Caraterísticas comuns às crianças com disgrafia podem 
incluir: letra excessivamente grande (macrografia) ou 
pequena (micrografia); forma das letras irreconhecível 
(por vezes, distorcem, inclinam ou simplificam tanto as 
letras que a escrita é praticamente indecifrável); traçado 
exagerado e grosso (que vinca o papel) ou demasiado 
suave e imperceptível; grafismo trêmulo ou com uma 
marcada irregularidade, originando variações no 
tamanhos dos grafemas; escrita demasiado rápida ou 
lenta; espaçamento irregular das letras ou das palavras, 
que podem aparecer desligadas, sobrepostas ou ilegíveis 
ou, ao contrário, demasiado juntas. 

IV. Para ajudar um aluno com disgrafia, é fundamental 
saber/sentir quando e qual é o tipo de ajuda que se deve 
providenciar a cada momento. Assim, é bom evitar 
elogios à criança pelo seu esforço, mesmo que os 
resultados estejam de acordo com o expectável. No 
entanto, deve-se também ter a capacidade de perceber 
quando o aluno revela desmotivação e desinteresse, 
reforçando assim a estratégia de intervenção adotada e 
mantendo procedimentos que visam estimular a criança. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 21. 

Sobre a gagueira, analise as afirmativas a seguir: 
I. Embora a etiologia da gagueira ainda não tenha sido 

precisamente identificada, diversas pesquisas têm 
mostrado que fatores genéticos estão envolvidos na 
transmissão da suscetibilidade do distúrbio. As principais 
evidências que sustentam a predisposição genética na 
gagueira são: sua maior prevalência entre os parentes de 
gagos quando comparados com grupo-controle, a maior 
concordância do distúrbio entre os gêmeos 
monozigóticos do que entre gêmeos dizigóticos e os 
estudos de adoção que sugerem que a gagueira da 
criança está mais relacionada com a gagueira dos pais 
biológicos do que com a dos pais adotivos. 

II. As disfluências gagas iniciam-se nos anos escolares, 
prejudicando a comunicação, embora raramente 
estejam acompanhadas de sentimentos e emoções 
negativas, como timidez, medo relacionado à fala, além 
de ansiedade em determinadas situações. O 
conhecimento da tipologia das disfluências é importante 
para reduzir as rupturas na fala, identificando-as como 
comuns ou gagas, o que pode prejudicar a realização do 
diagnóstico. 

III. Fatores quantitativos associados, como tensão corporal 
ou facial, redução da taxa de elocução, coordenação 
respiratória e/ou variação da intensidade e frequência 
vocal podem acompanhar as disfluências de crianças 
com gagueira. Nos quadros atípicos de risco e alto risco 
para a gagueira, é comum a presença de fatores 
comunicativos associados, como alterações fonológicas, 
miofuncionais, de compreensão, memória, entre outras. 

IV. As reações negativas dos interlocutores da criança com 
gagueira podem ratificar o prognóstico terapêutico e sua 
habilidade de comunicação. A gagueira pode eliciar 
respostas positivas dos pares de comunicação e alterar 
outras interações sociais da criança. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 22. 

Sobre o tema deficiência auditiva, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) permite a detecção 

de possíveis alterações auditivas em neonatos e 
lactentes, possibilitando o diagnóstico da perda auditiva 
antes do terceiro mês de vida e a intervenção antes dos 
seis meses de idade. Idealmente, todos os neonatos e 
lactentes deveriam realizar a TAN. 

II. Vários são os estudos que identificam os indicadores de 
risco para perda auditiva, como: história familiar de 
perda auditiva permanente na infância; infecção 
congênita (citomegalovírus, rubéola, herpes, 
toxoplasmose, sífilis, Human Immunodeficiency Virus 
(HIV)); malformações da cabeça e pescoço; peso ao 
nascer abaixo de 1500g ou 2500g; hiperbilirrubinemia, 
com exsanguíneo transfusão; meningite bacteriana; 
asfixia severa, incluindo índices de Apgar de 0 a 4 no 1º 
minuto ou de 0 a 6 no 5º minuto. 
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III. O índice de Apgar tem a finalidade de verificar de forma 
rápida o estado clínico do neonato e identificar aqueles 
que necessitam de assistência, avaliar riscos e prevenir 
sequelas. Ele consta de cinco parâmetros: frequência 
cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade 
reflexa e coloração da pele do recém-nascido. Numa 
escala de 0 a 10, se o seu valor for menor que 7, será 
diagnosticada hipóxia fetal. 

IV. Algumas doenças são responsáveis por níveis 
extremamente elevados de bilirrubina, como as doenças 
hemolíticas por incompatibilidade sanguínea materno-
fetal e por deficiência da enzima G6PD, que parecem ser 
as causas mais importantes da hiperbilirrubinemia 
neonatal e demandam a realização da transfusão 
sanguínea. Crianças com história de hiperbilirrubinemia 
neonatal podem ter resultados alterados à avaliação 
audiológica. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 23. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. A fonoaudiologia, área da Saúde responsável pela 

promoção da saúde, avaliação, diagnóstico, tratamento, 
orientação, terapia (habilitação e reabilitação) e 
aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da 
função auditiva periférica e central, função vestibular, 
linguagem oral e escrita, expressão psicológica, voz, 
fluência, visão, articulação da fala, sistema miofuncional 
orofacial, cervical e deglutição assume um papel 
significativo na manutenção da saúde e da qualidade de 
vida. 

II. O fonoaudiólogo pode ser considerado exclusivamente 
um especialista, pois em sua formação recebe uma carga 
específica de conhecimentos, composta por questões 
técnicas, locais, físicas, humanas e econômicas que 
contribui, assim, para a visão tecnicista que se pede para 
a estratégia de política de saúde no Brasil. 

III. Tendo em vista as diretrizes do Programa Saúde da 
Família, o fonoaudiólogo deve atuar de forma passiva na 
busca de soluções para os problemas encontrados, 
inclusive com o estabelecimento de prioridades 
pactuadas com a comunidade e com as equipes de 
saúde, potencializando a resolutividade das ações. 
Também deverá coletar dados relativos à comunicação 
humana junto às famílias a fim de ampliar os índices de 
prevalência dessas alterações. 

IV. O papel do fonoaudiólogo no Programa Saúde da Família 
não deve envolver responsabilidades como assegurar o 
acesso progressivo de todas as famílias beneficiadas com 
o PSF às ações de promoção, proteção da saúde, bem 
como tratamento e reabilitação dos agravos da 
comunicação humana. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 24. 

Sobre a fonoaudiologia inserida na saúde do trabalhador, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. A fonoaudiologia inserida na saúde do trabalhador 

caminha com a particularidade de ser uma área que 
institui práticas inovadoras em construção, é 
perseguidora da integralidade da atenção à saúde e da 
modificação de uma situação dada, conseguindo, muitas 
vezes, desfazer a dicotomia existente entre ações 
preventivas e curativas e entre assistências individuais e 
coletivas. 

II. Através da prática baseada na vigilância em saúde, pode-
se ter acesso aos fatores que interferem na dinâmica do 
processo saúde-doença, que aumentam ou diminuem o 
risco de adoecimento. 

III. Dentre os profissionais que utilizam a voz como 
instrumento de trabalho, pode-se observar que os 
professores constituem um grupo de risco elevado para 
o desenvolvimento do distúrbio vocal relacionado ao 
trabalho. 

IV. A tarefa da Fonoaudiologia é a de determinar e justificar 
projetos em favor da saúde, analisando as condições 
ambientais de trabalho, elencar os fatores de risco 
ocupacionais e averiguar os agentes que desencadeiam 
danos à saúde geral. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

Sobre a aquisição do desenvolvimento da linguagem, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. O atraso simples de linguagem é encontrado em crianças 

que apresentam defasagem no desenvolvimento da 
linguagem; essas crianças demoram a falar e parecem 
imaturas. Aparentemente, esse atraso pode ser 
ocasionado por dores de ouvido e complicações 
respiratórias no período de aquisição da linguagem e/ou 
estímulos inadequados para o desenvolvimento da 
mesma. 

II. Desvio fonológico é o nome utilizado para caracterizar 
crianças com idade igual ou superior a 4 anos, 
aproximadamente, e que apresentam alterações no 
desenvolvimento da fala em diferentes graus. Os desvios 
na fala não se limitam a alterações na força ou 
mobilidade dos órgãos responsáveis pela fala, mas são 
decorrentes de dificuldades na aquisição das consoantes 
da sua língua materna. 

III. O distúrbio específico da linguagem (DEL) refere-se a 
crianças que apresentam dificuldade em adquirir e 
desenvolver habilidades de linguagem na ausência de 
deficiência mental, déficits físicos e sensoriais, distúrbio 
emocional importante, fatores ambientais prejudiciais e 
lesão. 

IV. As principais características da taquifemia são: a 
velocidade de fala rápida que compromete o 
entendimento da mensagem, hesitações e disfluências, e 
uma irregularidade, momentos de melhora e piora no 
discurso. 



Fonoaudiólogo 

Página 7 de 8 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Sobre o SUS – Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas 
a seguir: 

I. Os soros antipeçonhentos são adquiridos pelo Ministério 
da Saúde e distribuídos às Unidades Federadas, 
chegando às unidades de saúde de referência para 
atendimento gratuito aos acidentados. 

II. Acidente de trabalho é um evento único, bem 
configurado no tempo e no espaço, de consequências 
geralmente imediatas, que ocorre pelo exercício do 
trabalho, acarretando lesão física ou perturbação 
funcional, resultando em morte ou incapacidade para o 
trabalho. 

III. A avaliação de risco e vulnerabilidade deve ser 
considerada prerrogativa exclusiva dos profissionais de 
saúde, pois avaliar riscos e vulnerabilidade implica estar 
atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto 
psíquico. 

IV. Já que não formula as políticas nacionais de saúde, o 
Ministério da Saúde realiza as ações e, por causa disso, é 
o principal executor de projetos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas 
públicos de saúde do mundo. Sobre esse tema, julgue as 
afirmativas a seguir: 
I. Os conselhos são instâncias colegiadas (membros com 

poderes iguais) e têm uma função deliberativa. Eles são 
fóruns que garantem a participação das pessoas na 
fiscalização e formulação de estratégias da aplicação 
pública dos recursos de saúde. Os conselhos são 
formados por representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais 
de saúde. 

II. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na 
comunidade em que atua e é um personagem-chave, 
vinculado à Unidade de Saúde da Família (USF). É um elo 
cultural do SUS com a população e seu contato 
permanente com as famílias facilita o trabalho de 
vigilância e promoção da saúde. 

III. Na estratégia de atendimento, para cada tipo de 
enfermidade, há um local de referência para o serviço. A 
entrada ideal do cidadão na rede de saúde é a Atenção 
Básica (Equipes de Saúde da Família, postos de saúde, 
etc.). 

IV. A maior parte dos municípios não tem condições de 
ofertar, na integralidade, os serviços de saúde. Para que 
o sistema funcione, é necessário que haja uma estratégia 
regional de atendimento. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

Sobre a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 
(UNA-SUS), julgue as afirmativas a seguir: 
I. A UNA-SUS busca criar um acervo público e colaborativo 

de materiais educacionais para a área da saúde, com 
vistas ao intercâmbio de informações acadêmicas dos 
alunos para certificação educacional compartilhada. 

II. A UNA-SUS objetiva promover a incorporação de novas 
tecnologias de informação e comunicação aos processos 
de educação em saúde. 

III. A UNA-SUS tem entre os seus objetivos específicos o de 
oferecer orientação didático pedagógica aos professores 
de nível fundamental sobre a importância do 
intercâmbio cultural entre profissionais de saúde de 
diferentes países a fim de agregar boas práticas às 
políticas de saúde do município. 

IV. Seus objetivos incluem disponibilizar aos trabalhadores 
da saúde a oferta de cursos adequados à realidade local, 
utilizando-se de interações presenciais e a distância, com 
vistas à capacitação em áreas estratégicas para o SUS. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre o SUS – Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas 
a seguir: 
I. A compra dos medicamentos básicos é centralizada para 

as secretarias estaduais e municipais de saúde. Desse 
modo, não depende de pacto(s) feito(s) na região. 

II. São exemplos de procedimentos de alta complexidade: 
traumato-ortopedia, cardiologia, terapia renal 
substitutiva e oncologia. 

III. A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi aprovada 
em 1999 e tem por finalidade: promoção do uso racional 
dos medicamentos; garantia da segurança; eficácia e 
qualidade, entre outros. 

IV. Alta Complexidade é o termo atribuído aos 
procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto 
custo. As principais áreas estão organizadas em redes, 
como as de cirurgias cardíacas e de atenção oncológica. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 30. 

Sobre o SUS – Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas 
a seguir: 
I. A Atenção Básica à Saúde é o primeiro nível de atenção à 

saúde, segundo o modelo adotado pelo SUS. É, 
preferencialmente, a porta de entrada do usuário ao 
Sistema Único de Saúde. E a Estratégia de Saúde da 
Família é a estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica.  

II. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) executa 
programas e projetos do SUS. São três membros, sendo 
um representante da esfera federal, um da esfera 
estadual e um da esfera municipal. As decisões são 
tomadas por consenso entre os três membros e 
comunicadas em relatório mensal ao Conselho Gestor 
Nacional (CGN). 

III. O Conselho Municipal de Saúde é constituído pelo 
secretário municipal de saúde, prefeito, dois 
representantes da câmara municipal e dois médicos. Sua 
função é deliberativa, consultiva e fiscalizadora das 
ações e serviços de saúde do município. 

IV. O Caderno de Informações de Saúde disponibiliza 
indicadores pré-definidos por especialistas e apresenta 
gráficos para auxiliar a análise. Os indicadores estão 
agrupados em 14 categorias: composição, alinhamento, 
capacidade, doenças sexualmente transmissíveis, equipe 
de decisão, programas municipais, projetos e metas, 
rede de hospitais, gestão, infraestrutura, profissionais, 
qualidade no atendimento, pagamento e transferências, 
orçamentos públicos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 


