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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CARGO: 

Fonoaudiólogo 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao 
fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora 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 Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 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 de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de outubro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de outubro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o poema de Augusto dos Anjos e responda as 
questões de 01 a 10: 
 

Versos íntimos 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 

Foi tua companheira inseparável! 
Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 

 
ANJOS, Augusto dos. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1994. 
 
01) O tema de muitas poesias de Augusto dos Anjos e 
que também pode ser encontrado no texto lido é: 
 
a) As chagas humanas 
b) A ineficácia do romantismo 
c) A decomposição da matéria 
d) O ceticismo em relação ao infortúnio 
  
02) Estão corretas, de acordo com o texto, exceto: 
 
a) O eu lírico abnega-se a aceitar qualquer gesto de 

feracidade. 
b) O autor faz uma associação entre a vida selvagem e a 

vida humana. 
c) Há certo ar de pessimismo perpassando o poema. 
d) O enterro do último sonho é o causador da desgraça. 
 
03) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
o soneto lido: 
 
(     ) A palavra chaga em: “Se a alguém causa inda pena 

a tua chaga,” foi empregada no sentido conotativo. 
(  ) O eu lírico admoesta o interlocutor a não ser 
solidário com as pessoas que supostamente traem a 
confiança. 
(    ) A vingança é exposta pelo autor como instintiva, o 
que acarreta no ser humano as chagas na alma. 
 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - F - V 
d) F - V - F 
 
 

04) Para sutilmente preparar o ser humano para seu 
possível fim, o autor utilizou-se de qual recurso: 
 
a) verbos no modo imperativo 
b) pontos de exclamação 
c) poema em forma de soneto 
d) título relacionado a intimidade do homem 
 
05) “Apedreja essa mão vil que te afaga,...” VIL tem 
como sinônimo: 
 
a) abjeto 
b) sagaz 
c) irrisório 
d) motejo 
 
06) “Se a alguém causa inda pena a tua chaga,...” O 
termo em destaque classifica-se como: 
 
a) conjunção 
b) preposição 
c) advérbio 
d) adjetivo 
 
07) “Se a alguém causa,...” A justificativa para a NÃO 
ocorrência da crase no fragmento está em: 
 
a) Não ocorre crase diante de substantivos usados em 

sentido geral e indeterminado. 
b) Não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. 
c) Não ocorre crase após o uso de um pronome pessoal. 
d) Não ocorre crase diante de pronomes que rejeitam o 

artigo A. 
 
08) “Acostuma-te à lama que te espera!” No fragmento 
os destaques correspondem respectivamente à 
ocorrência de: 
 
a) Próclise e Ênclise 
b) Mesóclise e Próclise 
c) Ênclise e Mesóclise 
d) Ênclise e Próclise 
 
09) “A mão que afaga é a mesma que apedreja.” No 
excerto a palavra MÃO é omitida, mas claramente 
compreendida. A esse recurso de linguagem chamamos 
de: 
 
a) Elipse 
b) Metáfora  
c) Pleonasmo 
d) Hipérbole 
 
10) “Vês! Ninguém assistiu ao formidável” Qual das 
assertivas abaixo apresenta erro de regência verbal em 
relação ao emprego do verbo sublinhado: 
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a) O doutor assiste o paciente todos os dias. 
b) Assiste ao advogado o dever de defender seu cliente. 
c) Paloma assistia tudo com paciência. 
d) Obviamente não lhe assistia motivo para queixa. 
 

Matemática 

 
11) Sendo y = 24 + 32 -15, então o valor de y é igual a: 
 
a) 26 
b) 37 
c) 94 
d) 24 
 
 
 
 
12) Um retângulo possui seus lados valendo 2cm e 4cm, 
então o perímetro desse retângulo em cm é de: 
 
a) 8 
b) 12 
c) 10 
d) 18 
 
 
 
 

13) A soma das frações ( ) é igual a: 

 
a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
 
 
 
 
14) Quantos metros existem em 0,75 km? 
 
a) 35 
b) 100 
c) 750 
d) 800 
 
 
 
 

15) Um cubo possui aresta de 2cm, então o volume 
desse cubo em cm3 é de: 
 
a) 4 
b) 8 
c) 16 
d) 26 
 
 
 
16) O valor de (sen 90º + cos 180º) é igual a: 
 
a) 0 
b) 3 
c) -1 
d) -2 
 
 
 
17) A média aritmética entre os números 2; 4 e 6 é: 
 
a) 5 
b) 4 
c) 8 
d) 6 
 
 
 
18) Multiplicar um número por 0,25 é o mesmo que 
dividir esse mesmo número por: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 8 
d) 4 
 
 
 
19) O valor de x que é solução da equação 3x - 2 = 7 é: 
 
a) 3 
b) 1 
c) 4 
d) 5 
 
 
 
20) A expressão matemática        é igual a: 
 
a) 1,5 
b) 2,5 
c) 3 
d) 5,5 
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Conhecimentos Gerais 

 
21) Acerca do Município de Águas de Chapecó (SC) 
podemos afirmar que: 
 

I. Possui uma área de 139,2Km² e localiza-se na região 
Oeste do estado. 

II. É banhado ao norte e oeste pelo rio Chapecó e ao 
sul pelo rio Uruguai. 

III. Possui elevado potencial turístico. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
22) A criação do Município de Águas de Chapecó (SC), 
oficializada pela Lei nº 866, ocorreu em: 
 
a) 26 de janeiro de 1963. 
b) 14 de dezembro de 1962. 
c) 09 de janeiro de 1963. 
d) 21 de outubro de 1964. 
 
23) A Copa do Mundo FIFA de 2010 foi a décima nona 
edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado 
no(a): 
 
a) México. 
b) Inglaterra. 
c) Chile. 
d) África do Sul. 
 
24) Cinco pessoas da mesma família foram encontradas 
mortas na noite de segunda-feira, dia 5 de agosto do 
corrente ano, dentro da casa onde moravam, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo. Entre os mortos, 
estavam um casal de policiais militares e seu filho, 
assim como a mãe e a tia da policial. Estamos falando 
do caso da(o): 
 
a) Família Pesseghini. 
b) Motoboy Sandro Dota. 
c) Goleiro Bruno. 
d) Advogada Mércia Nakashina. 
 
25) Nos dias 13 e 14 de julho uma operação na Rocinha, 
denominada de Paz Armada, mobilizou 300 policiais 
com o objetivo de prender suspeitos de passagem pela 
polícia. Nesse dia ocorreu o desaparecimento de uma 
pessoa, cuja notícia se espalhou pelo mundo todo. 
Atualmente o caso encontra-se ainda sem solução e 
não sabe-se o paradeiro do ajudante de pedreiro: 
 
a) Antonio. 
b) Artêmio. 
c) Amarildo. 

d) Álvaro. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) (Lei 8.080/90) O art. 15 da Lei 8.080/90 prescreve 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
dentre outras, as seguintes atribuções: 
 

I. definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde. 

II. administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada semestre, à 
saúde. 

III. acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições 
ambientais. 

IV. organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Nenhum está correto. 
d) Todos estão corretos. 
 
27) (Lei 8.080/90) A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
 
a) de controle das agressões ao meio ambiente. 
b) de saneamento básico. 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
d) todas alternativas estão corretas. 
 
28) (Lei 8.080/90) A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o __________ prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
Assinale a alternativa que completa o trecho acima: 
 
a) Governo. 
b) Município. 
c) Estado. 
d) SUS. 
 
29) (Lei 8.142/90) O Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
 

I. a Conferência de Saúde. 
II. o Conselho de Saúde. 

III. o SINTE - Sistema Nacional de Tratamento 
Epidemiológico. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
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d) Nenhum está correto. 
 
30) (Lei 8.142/90) Os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde - FNS serão alocados como: 
 

I. despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. investimentos previstos em Lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
31)  Acerca da Afasia podemos afirmar que: 
 
a) Afasia é a perda completa ou parcial da faculdade de 

expressar pensamentos por meio da fala, da escrita 
ou de gestos, podendo interferir, da mesma forma, 
na capacidade de compreender o que  é  falado e/ou 
escrito. 

b) Afasia advem de uma lesão neurológica decorrente 
de acidente vascular cerebral ou encefálico (AVC, 
AVE). 

c) A afasia acarreta mudanças nas esferas intelectual, 
social, emocional, bem como alterações da 
personalidade. 

d) O quadro clínico da afasia é extremamente complexo 
e  suas manifestações ocorrem a nível compreensivo 
e expressivo. 

 
32) No início do processo de aquisição da linguagem 
escrita, pode-se  observar que as crianças utilizam 
várias formas de registro, colocando números, letras e 
garatujas para representar o que desejam comunicar. 
Segundo Emilia Ferreiro, são quatro fases pelas quais as 
crianças passam até compreender o ato de ler e 
escrever, são elas: 
 
a) Fase  Pré-silábica, grafema, fase silábica, alfabética. 
b) Fase Pré-silábica, silábica, silábica alfabética e 

alfabética. 
c) Fase Pré-silábica, alfabética, silábica alfabética, 

fonema. 
d) Fase silábica, fase  alfabética, fase  do uso de letras, 

fase pré-silábica. 
 

33) A audição é o principal meio pela qual a linguagem 
é adquirida. Para que um indivíduo organize as 
sensações experienciadas em um sistema de 

linguagem, é importante que haja integridade de seu 
sistema auditivo. O sistema auditivo é constituído pelos 
seguintes componentes: 
 

I. Componente condutivo, formado pela orelha 
externa e orelha média.  

II. Componente sensorial, representado pela orelha 
interna. 

III. Componente neural, que tem como função 
receber, analisar e programar a resposta frente ao 
estímulo sonoro. 

IV. Componente incondutivo, que tem como função 
receber e encaminhar as ondas sonoras até a 
orelha interna. 

 
a) Somente I, III e IV estão corretos. 
b) Somente I e IV estão corretos. 
c) Somente IV está incorreto. 
d) Todos estão corretos. 
 
34) Quando os pais ou professores suspeitam que há 
algo errado com seu filho ou aluno, o primeiro passo é  
procurar orientação de um especialista da área na qual 
a criança apresenta maior déficit, para realizar uma 
avaliação. Cada profissional possui um papel. Cabe ao 
fonoaudiólogo: 
 

I. Procurar identificar a etiologia da deficiência, 
aspectos do funcionamento cerebral, como mal 
formações, quadros convulsivos, presença de 
tumores. 

II. Realizar a avaliação dos aspectos da personalidade 
e do comportamento, avaliar a linguagem oral e 
escrita, definindo os encaminhamentos 
necessários. 

III. Observar o paciente, avaliar o nivel de 
desenvolvimento da linguagem oral e/ou escrita, 
bem como os aspectos morfológicos e funcionais 
dos orgãos fonoarticulatórios, definindo a 
necessidade ou não de intervenção terapêutica. 

IV. Observar os aspectos de coordenação motora fina, 
coordenação visomotora, aspectos cognitivos, 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita, bem 
como o desempenho de atividades de vida diária. 

 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente III e IV estão corretos. 
c) Somente III está correto. 
d) Todos estão corretos. 
 
35) O bebê ao nascer apresenta grande variedade de 
reflexos, sendo importante sabermos que alguns 
desses podem permanecer ao longo da vida, outros 
com o processo de “maturação” sofrem modificações e 
tornam-se respostas voluntárias e outros ainda devem 
ser inibidos completamente, sendo que sua 
permanência após certa idade  é um indício de lesão 
neurológica, que poderá influenciar negativamente as 
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aprendizagens posteriores, entre elas a fala e a escrita. 
Enumere a segunda coluna de acordo com o reflexo: 
 
1. Reflexo de Sucção  
2. Reflexo de Procura  
3. Reflexo de Preensão Palmar   
4. Reação de Moro   
 
(  ) O teste é realizado com o bebê sentado, a cabeça 
apoiada na mão do examinador. Este solta a cabeça e 
torna a segurá-la antes que ele toque na mesa, a 
resposta será extenção dos braços e choro. 
(   ) Este reflexo é testado tocando-se a palma da mão 
do bebê com  o indicador e, em resposta, observa-se a 
flexão dos dedos. 
(  ) Este reflexo é desencadeado tocando-se qualquer 
região dos lábios do bebê com o dedo mínimo, que será 
sugado pelo bebê em resposta ao estímulo. 
(  ) Também chamado de teste dos quatro pontos 
cardeais, o examinador toca a região perioral da 
criança, em resposta, o bebê movimenta a cabeça para 
encontrar o dedo. 
 
A sequência correta é: 
 
a) 4 - 3 - 1 - 2. 
b) 4 - 1 - 2 - 3. 
c) 3 - 2 - 4 - 1. 
d) 1 - 4 - 2 - 3. 
  
36) A capacidade de adquirir linguagem é específica do 
se humano. É por meio dela  que ele amplia suas 
noções de tempo e espaço e desenvolve sua 
capacidade de raciocínio, sendo capaz de planejar suas 
ações e avaliá-las depois de realizadas. Para LEFÉVRE 
(em KRINSK,1969), para que se dê a aquisição plena da 
linguagem são necessários alguns elementos:  
 
I) Querer falar. 
II) Ter inteligência suficiente para assimilar a 
linguagem. 
III) Ter condições neurológicas intactas. 
IV) Ter capacidade de utilizar os mecânismos fonador, 
articulatório, sensorial e gestual.   
 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente I, II e IV estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
37) A escola é um espaço de transformação da 
sociedade, pois fornece ao indivíduo instrumentos para 
construir sua cidadania. Segundo prescreve o art. 3º da 
Lei 6.965/81, é competência do fonoaudiólogo  na 
escola: 
 

I. Participar da equipe de orientação e planejamento 
escolar, inserindo aspectos ligados a assuntos 
fonoaudiológicos. 

II. Desenvolver trabalho de prevenção no que se 
refere a área de comunicação escrita, oral, voz e 
audição. 

III. Fonoaudiólogo é o profissional com graduação 
plena que atua em avaliação, terapia na área de 
comunicação  oral e escrita. 

IV. Seu trabalho consiste em prevenir alterações dos 
órgãos fonoarticulatórios, da fala e da escrita. 

 
a) Somente I, III e IV estão corretos. 
b) Somente I e IV estão corretos. 
c) Somente I e II estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
38) O nódulo vocal é uma formação tecidual que se 
implanta na região anterior da borda livre das cordas 
vocais. Pode ter uma forma arredondada ou triangular 
e tem uma cor que varia do branco ao vermelho. É uma 
patologia muito frequentemente encontrada, 
especialmente em profissionais da voz, tendo como 
sintoma: 
 

I. Sensação de dor. 
II. Sensação de constrição. 

III. Sensação de corpo estranho. 
IV. Dor localizada ao nível do pescoço. 
 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente III e IV estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
39) O sistema FM é um recurso auditivo de tecnologia 
assistiva utilizado por crianças com deficiência auditiva 
que possibilita a acessibilidade auditiva, sendo um 
equipamento sugestível a incorporação pelo SUS. O uso 
do sistema de  FM pessoal vem nos auxiliando a 
melhorar o aproveitamento da compreensão do sinal 
(fala) em ambientes ruídosos, reverberantes e quando 
a fonte sonora estiver distante do aluno em sala de 
aula ou qualquer outro ambiente escolar. Para ser 
candidato a dispenção do kit de sistema FM a criança 
e/ou jovem com deficiência auditiva deve ter os 
seguintes pré-requisitos: 
 

I. Possuir deficiência auditiva e ser usuário de 
aparelho de amplificação sonora individual e /ou 
implante coclear. 

II. Ter domínio da linguagem oral ou em fase de 
desenvolvimento e idade entre 5 e 17 anos. 

III. Estar matriculado no Ensino Fundamental I ou II 
e/ou Ensino Médio. 

IV. Apresentar desempenho em avaliação de 
habilidades de reconhecimento de fala no silêncio 
melhor que 30 %. 
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a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Nenhum está correto. 
d) Todos estão corretos. 
 
40) Todos nós sabemos que ao aprender a falar a 
criança cometerá alguns erros de pronúncia e 
articulação, pois dessa forma vai se aprimorando até 
chegar o modelo adulto de fala. Além do mais, a 
articulação correta das palavras depende da 
coordenação dos orgãos fonoarticulatórios e da 
respiração, o que só ocorrerá com o amadurecimento 
do sistema. Acerca do densenvolvimento da fala, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Aos três anos de idade, a criança apresenta fala 

ininteligivel. 
b) Após os quatro anos ainda apresenta trocas 

articulatórias que já deveriam ter sido superadas. 
c) Devemos prestar atenção àquilo que a criança fala e 

não ao “como” ela fala. 
d) Após os cinco anos de idade, ainda apresenta erros 

articulatórios.   
 
 
 
 
 
 
 


