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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“FONOAUDIÓLOGO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 
01. A Audiometria Tonal Limiar com apresentação automática dos estímulos sonoros é classificada 

pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia como: 

A) Audiometria automática de Von Békesy. 

B) Audiometria de reforço visual (VRA) ou condicionada. 

C) Audiometria em campo livre, com pesquisa de ganho funcional. 

D) Avaliação auditiva comportamental. 

 

02. Segundo a classificação brasileira de procedimentos em fonoaudiologia definimos prova de 

função tubária como: 

A) Teste para verificar a presença de vertigem ou nistagmo secundários a uma estimulação 

sonora em nível elevado ou alteração abrupta de pressão de ar no meato acústico externo. 

B) Teste para avaliar a permeabilidade da tuba auditiva, utilizando o analisador de orelha média 

ou as medidas da imitância acústica. 

C) Teste para verificar a presença de vertigem ou nistagmo secundários a uma estimulação 

sonora em nível elevado ou alteração abrupta de pressão de ar no meato acústico externo. 

D) Pesquisa dos limiares psicoacústicos de desconforto para tom puro e voz/fala. 

 

03. “Análise das condições anátomo-funcionais relacionadas ao palato mole e paredes da faringe 

durante o fechamento velofaríngeo em provas fonatórias, durante o exame de videoendoscopia.” 

Com relação à classificação brasileira dos procedimentos fonoaudiológicos, o texto traz a definição 

para: 

A) Avaliação da função da deglutição durante o exame de nasofibrolaringoscopia. 

B) Avaliação da função da deglutição durante o exame de videofluoroscopia/ 

videodeglutograma. 

C) Avaliação dos reflexos orofaríngeos. 

D) Avaliação da função velofaríngea durante o exame de videoendoscopia. 

 

04. Com relação às medidas de intensidade do som, um som de uma só frequência é definido como: 

A) Nível de sensação. 

B) Frequência. 

C) Som puro. 

D) Nível de audição. 
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05. Com relação aos testes de diapasão, considere os itens a seguir: 

I - O diapasão é colocado na linha média da fronte, da calota craniana ou junto aos dentes incisivos. Se 

o som for ouvido igualmente em ambos ouvidos, a audição é normal ou a perda auditiva é similar 

bilateralmente e, nesse caso, diz-se que o teste é indiferente; 

II - O diapasão é colocado alternadamente na mastóide do paciente e do examinador, a audição deste é 

considerada normal. Se o paciente ouvir por mais tempo que o examinador, sugere perda auditiva 

condutiva e diz-se que o teste está prolongado. Se o paciente ouvir por menos tempo, sugere perda 

neurossensorial e diz-se que o teste está encurtado. E se o paciente ouvir por tempo igual, sugere 

audição normal. 

Com relação aos itens descritos acima, é correto afirmar que: 

A) I refere-se ao teste de Weber e II refere-se ao teste de Schwabach. 

B) I refere-se ao teste de Schwabach e II refere-se ao teste de Weber. 

C) I refere-se ao teste de Rinne e II refere-se ao teste de Bing. 

D) I refere-se ao teste de Bing e II refere-se ao teste de Rinne. 

 

06. “No paciente com otosclerose e fixação de cadeia, o som emitido pelo diapasão pode ser escutado 

quando ele é colocado no cotovelo, pateta, punho, maléolo lateral do tornozelo ou esterno.” 

Com relação aos testes de diapasão, o texto traz a definição para o: 

A) Teste de Gellé. 

B) Teste de Friedreich. 

C) Teste de Bonnier. 

D) Teste de Mastóideo. 

 

07. Com relação ao Weber audiométrico considere os itens a seguir: 

I - É um teste de via óssea que complementa a audiometria tonal confirmando ou não o tipo de perda 

encontrado;  

II - É realizado com vibrador na região frontal na linha mediana. Se houver patologia condutiva, há 

lateralização para a orelha com perda auditiva condutiva;  

III - Se houver patologia neurossensorial há lateralização para a orelha com melhor audição. 

Representa-se lateralizado para direita com "←" e para esquerda com "→". Na ausência de 

lateralização anotam-se as duas setas com sentidos iguais. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 
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C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

08. A intubação orotraqueal (IOT) é utilizada no centro de tratamento intensivo (CTI) em pacientes 

graves que precisam de auxílio para manter a respiração. Quando prolongada é considerada um dos 

principais fatores de risco para: 

A) Disfagia orofaríngea (DOF). 

B) Otite média aguda (OMA). 

C) Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). 

D) Faringite aguda. 

 

09. Para compreender a deglutição, é necessário conhecer a anatomia da cavidade oral, faringe, 

laringe e esôfago. Com relação às estruturas citadas, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale 

a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) A cavidade oral é separada da faringe pelos pilares fauciais. A faringe tem uma camada de músculos 

constritores que se originam no crânio e osso hióide.  

(__) Os músculos submentuais se originam na maxila e estão anexos ao osso C2 e língua.  

(__) A laringe inclui as pregas vocais, cartilagem tireóide, cricóide, epiglote e ádito laríngeo 

(extremidade superior da laringe) que abre-se para a parte inferior da traqueia. O esôfago é uma 

estrutura tubular que vai até o estômago. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

10. Com relação aos tipos e causas de disfagias orofaríngeas, considere a tabela a seguir e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

1 Mecânica X Causas: doenças neurológicas (acidente vascular 

cerebral), traumatismo craniano. 

2 Neurogênica Y Causas: problemas de mastigação, diminuição do 

volume de saliva, diminuição da pressão da 

orofaringe. 

3 Psicogênica W Causas: câncer de cabeça e pescoço, ressecções 

cirúrgicas, intubação orotraqueal. 

4 Decorrente da idade Z Causas: ansiedade, depressão. 
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A) 1 – X; 2 – Y; 3 – W; 4 – Z. 

B) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X; 4 – W. 

C) 1 – Z; 2 – W; 3 – Y; 4 – X. 

D) 1 – W; 2 – X; 3 – Z; 4 – Y. 

 

11. A avaliação direta, também chamada de avaliação funcional da alimentação, consiste na 

observação de uma refeição do paciente. Se ele ainda não se alimenta por via oral, o fonoaudiólogo 

escolhe o tipo de alimento (consistência, volume) de acordo com os dados da anamnese e da avaliação 

indireta. Com relação à avaliação direta, considere os itens a seguir: 

I - Observa-se o tempo de refeição, a postura ao se alimentar, a capacidade de captação do bolo e 

manuseio intraoral, deglutição e pós deglutição.  

II - Fica-se atento aos sinais sugestivos de aspiração, como tosse, engasgo e fadiga (Achados Funcionais).  

III - Faz-se a ausculta cervical para detectar os sons da passagem do ar e da deglutição, e oximetria de 

pulso para detectar aspiração (ocorre dessaturação do oxigênio). 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

12. Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

“As mudanças posturais podem ter efeitos específicos na deglutição, geralmente em termos de como e 

onde o alimento faz sua passagem. A _________________________________ ajuda pacientes que tem dificuldades 

na fase oral e na retropulsão do bolo para a faringe.” 

A) Postura “queixo para baixo”. 

B) Cabeça inclinada para trás. 

C) Cabeça inclinada para o lado comprometido. 

D) Cabeça inclinada para o lado bom. 

 

13. Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

“A terapia de _________________________________ apoia a criança no desenvolvimento da escrita e incentiva 

a sua capacidade escrita. Aqui se incluem: introdução e aconselhamento em caso de problemas com 

canhotos ou desenvolvimento da destreza manual problemático.” 

A) Grafomotricidade. 

B) Motricidade geral. 
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C) Motricidade específica. 

D) Audiomotricidade. 

 

14. “Sensação subjetiva que está mais próxima à média física de intensidade, determinando-se através 

dela um som mais ou menos forte.” 

Dentre os conceitos da psicoacústica, o texto discorre sobre a definição de: 

A) Tonalidade. 

B) Frequência. 

C) Sonoridade. 

D) Perceptividade. 

  

15. Dos métodos psicofísicos clássicos, no método dos Limites, o examinador controla todo o 

experimento e cabe ao indivíduo simplesmente responder as apresentações. São conhecidas duas 

técnicas, sendo elas: 

A) Técnica ascendente e descendente. 

B) Técnica posterior e anterior. 

C) Técnica proximal e distal. 

D) Técnica aversiva e subversiva. 

 

16. Uma das características mais marcantes do sistema auditivo, no que se refere às dimensões 

frequência e intensidade, é que ele: 

A) É igualmente sensível à mesma intensidade para todas as frequências. 

B) Não é igualmente sensível à mesma intensidade para todas as frequências. 

C) Seleciona previamente a faixa de intensidade e os passos na qual a intensidade será 

apresentada. 

D) Não seleciona previamente a faixa de intensidade e os passos na qual a intensidade será 

apresentada. 

 

17.  A _____________________________ é parte da fonologia que estuda os traços fônicos que se acrescentam 

aos sons da fala e que devem ser descritos com referência a um domínio maior do que um simples 

segmento. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Entoação. 

B) Paranálise. 

C) Prosódia. 
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D) Intensidade. 

 

18. Diacríticos são sinais gráficos adicionados a um símbolo fonético para representar deslocamentos 

em relação à qualidade das vogais cardeais. O símbolo diacrítico (+) representa uma vogal: 

A) Elevada. 

B) Abaixada. 

C) Retraída. 

D) Centralizada. 

 

19. A deficiência auditiva ___________________________ surge quando a criança já fala e lê, em geral não 

ocorre regressão da linguagem pela privação auditiva, pois temos o apoio da leitura. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Pré-lingual. 

B) Lingual. 

C) Perilingual. 

D) Pós-lingual. 

 

20. Com relação ao exame foniátrico e fonoaudiológico, a avaliação da expressão consiste em: 

A) Avaliação da fala espontânea, conto de estórias, canto, quadro fonêmico, leitura, diálogo. 

B) Avaliação do diálogo, ordens simples e mais complexas, cálculos numéricos, simulações de 

situações do dia-a-dia. 

C) Avaliação do estado psicoafetivo e controle emocional. 

D) Avaliação da capacidade de abstração, concentração e memorização. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 



 

9 

C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 
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D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


