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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. “A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem 
por finalidade a identificação o mais precocemente 
possível da deficiência auditiva nos neonatos e 
lactentes. Consiste no teste e reteste, com medidas 
fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, com o 
objetivo de encaminhá-los para diagnóstico dessa 
deficiência, e intervenções adequadas à criança e 
sua família. Quando há falha no teste, a etapa de 
reteste deverá acontecer no período de até 30 dias 
após o teste e deve contemplar:”
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a) Acolhimento aos pais, realização de Peate-
Automático e imitanciometria, resultado e devolutiva 
aos pais.
b) Acolhimento aos pais, realização do Peate-
Automático ou em modo triagem, em 35 dBnNA, 
resultado e devolutiva aos pais.
c) Acolhimento aos pais, realização da Emissões 
Otoacústicas por Transiente (EOAT) e Emissões 
Otoacústicas por Produto de Distorção (EOAPD), 
resultado e devolutiva aos pais.
d) Acolhimento aos pais, realização de imitanciometria 
e EOAT, resultado e devolutiva aos pais.
_________________________________________
16. “Define-se o Sistema Único de Saúde (SUS) 
como um sistema único e integrado por uma rede 
regionalizada de ações e serviços, que visam a 
redução do risco de doenças e o acesso universal e 
igualitário da população para a promoção, proteção 
e recuperação de sua saúde” (Brasil,..., 1988b).

O trecho acima foi extraído de uma das leis que 
compõem as bases legais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa que representa 
CORRETAMENTE a lei à qual o trecho acima se 
refere.

a) Lei 8.142/90.
b) Lei 6.229/75.
c) Lei 8.080/90.
d) Lei 6.439/77.
_________________________________________
17. Paciente de 28 anos encaminhado para 
avaliação fonoaudiológica pelo otorrinolaringologista, 
com queixa há uma semana de dor em ambas 
orelhas. Relatada leve diminuição da acuidade 
auditiva, sensação de plenitude auricular e febre 
após uma forte gripe. O mesmo declarou fazer 
avaliação audiológica anualmente e que, antes 
desse episódio, não apresentava nenhuma das 
queixas atuais. Durante meatoscopia, observou-se 
leve hiperemia. 

Diante do exposto, qual o provável tipo de 
perda auditiva encontrada na Audiometria Tonal 
Limiar (ATL), quais os resultados do Índice de 
Reconhecimento de Fala (IRF) e da Timpanometria?

a) ATL: Perda condutiva; IRF: Nenhuma dificuldade 
para compreender a fala; Timpanometria: Curva 
timpanométrica do tipo B
b) ATL: Perda sensorioneural; IRF: Nenhuma 
dificuldade para compreender a fala; Timpanometria: 
Curva timpanométrica do tipo Ad
c) ATL: Perda condutiva; IRF: Acentuada dificuldade 
para acompanhar uma conversa; Timpanometria: 
Curva timpanométrica do tipo A
d) ATL: Perda sensorioneural; IRF: Moderada 
dificuldade para compreender a fala; Timpanometria: 
Curva timpanométrica do tipo B

18. Paciente de 63 anos, do sexo masculino, 
com lesão de nervo vago decorrente de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) foi encaminhado para 
atendimento fonoaudiológico devido às dificuldades 
de deglutição. Sabendo-se que a deglutição, 
apesar de ser um processo contínuo, é dividida em 
fases para melhor compreensão, em qual fase da 
deglutição esse paciente poderá apresentar maiores 
alterações?

a) Fase preparatória oral.
b) Fase oral.
c) Fase faríngea.
d) Fase esofágica.
_________________________________________
19. A avaliação da fala da criança nos traz 
informações essenciais quanto à sua organização 
e padrão de produção. Ao encontrar dificuldade 
na produção da fala, é comum que o indivíduo 
aplique à uma classe ou sequência de sons com 
uma dificuldade específica uma operação mental no 
intuito de substituir tal característica por uma classe 
alternativa idêntica, desprovida da propriedade 
difícil. 

Dentre os processos fonológicos concebidos por 
Stampe (1973), o que é metátese?

a) É o reposicionamento de um fone no interior da 
mesma palavra.
b) É a inserção de uma vogal entre duas consoantes.
c) É a substituição de uma consoante labiodental, 
dental ou alveolar por uma palato-alveolar ou velar.
d) É substituição de um som por influência de outro 
que se encontra na mesma palavra.
_________________________________________
20. A bateria de testes para a avaliação do 
processamento auditivo central deve contemplar 
a aplicação de ao menos um teste que avalie a 
habilidade temporal da audição. Dessa forma, 
assinale a alternativa com testes que avaliem, 
respectivamente, as habilidades de ordenação e 
resolução temporal. 

a) Teste dicótico de dígitos e Random Gap Detection 
Test (RGDT).
b) Teste de padrão de duração e Teste dicótico de 
dissílabos alternados (SSW).
c) Teste de fala com ruído e Teste Masking Level 
Difference (MLD).
d) Teste de padrão de frequência e Teste Gaps in 
Noise (GIN).
_________________________________________
21. Frith (1985, 1990) e Morton (1989) 
descreveram o desenvolvimento da linguagem 
escrita em  três estágios distintos na alfabetização. 
Quais são estes estágios?

a) Pré-silábico, Silábico e Alfabético.
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b) Consciência Fonológica, Correspondência letra-
som e Ortográfico.
c) Logográfico, Alfabético e Ortográfico.
d) Silábico, Alfabético e Ortográfico.
_________________________________________
22. Disfluências comuns estão presentes na 
fala de todos os falantes, sejam eles fluentes ou 
não. No entanto, quando a fluência do indivíduo é 
prejudicada devido à presença exagerada deste tipo 
de disfluência e ao aumento da velocidade da fala, é 
possível que o mesmo seja portador de um distúrbio 
da fluência descrito como Taquifemia. Assinale a 
alternativa em que há apenas disfluências do tipo 
comum.

a) Repetição de palavra monossilábica, Interjeição, 
Pausa e Revisão.
b) Repetição de frases, Hesitação, Pausa e 
Prolongamento.
c) Repetição de palavra não monossilábica, 
Repetição de frase, Interjeição e Revisão.
d) Repetição de palavra monossilábica, Pausa, 
Prolongamento e Intrusão.
_________________________________________
23. Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o câncer de laringe ocorre predominantemente 
em homens acima de 40 anos e é um dos mais 
comuns entre os que atingem a região da cabeça 
e pescoço. Representa cerca de 25% dos tumores 
malignos que acometem essa área e dependendo 
do caso é necessário a realização de laringectomia 
total. Diante disso, após o período de recuperação 
da cirurgia, quais as formas pelas quais o indivíduo 
pode emitir algum tipo de voz? 

a) Através da voz esofágica, da prótese eletrônica 
ou da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea 
(TENS).
b) Através da voz esofágica, da prótese 
traqueoesofágica ou da laringe eletrônica.
c) Através da voz esofágica, da laringe eletrônica e 
utilização da técnica Lax Vox.
d) Através da voz esofágica, da laringe digital e 
de exercícios como FingerKazoo, Fry e Escalas 
ascendentes.
_________________________________________
24. A laringe é composta de cartilagens, 
membranas, músculos e ligamentos que 
desempenham diferentes funções com os principais 
objetivos de gerar fonação e proteger a via respiratória. 
Sabendo disso, assinale a alternativa que representa 
as funções dos músculos extrínsecos da laringe.

a) Tensionar ou relaxar o ligamento vocal, aduzir 
ou abduzir os ligamentos vocais e ocluir o ádito da 
laringe.
b) Levantar e abaixar a laringe.
c) Tensionar o ligamento vocal, aduzir os ligamentos 
vocais e ocluir o ádito da laringe.

d) Abaixar a laringe, lateralizar os ligamentos vocais 
e ocluir o ádito da laringe. 
_________________________________________
25. A descoberta de anomalias craniofaciais tem 
sido realizada no período intrauterino e tal prática 
é importante para o aconselhamento pré-natal, 
preparo e orientação da família quanto às questões 
de amamentação, entre outros fatores. Diante disso, 
a partir de quantas semanas gestacionais é possível 
realizar o diagnóstico de fissuras labiopalatinas?

a) A partir da 11ª semana.
b) A partir da 14ª semana.
c) A partir da 18ª semana. 
d) A partir da 22ª semana.
_________________________________________
26. Leia a descrição a seguir:

“Esta técnica vocal baseia-se na produção de uma 
emissão semelhante à das cantilenas dos salmos 
nas igrejas. O objetivo da técnica é oferecer para o 
indivíduo a percepção de outros estilos de produção 
vocal”.

O texto descreve qual técnica vocal?

a) Técnica de Monitoramento de Frequência e 
Duração.
b) Técnica do Canto Conduzido.
c) Técnica de Deslocamento de Frequência.
d) Técnica da Voz Salmodiada. 
_________________________________________
27.  De acordo com o Art. 200 da constituição 
federal que diz respeito à legislação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que 
NÃO condiz com uma competência do SUS: 

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
b) Executar as ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador;
c) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 
o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas 
e águas para consumo animal.
d) Participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
_________________________________________
28. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
publicado no Diário Oficial da União em, 29 de junho 
de 2011, “tem o importante papel de regular a estrutura 
organizativa do SUS, o planejamento de saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, 
dentre outros aspectos, tão necessários à sua 
consolidação e melhoria permanente. Dessa forma, 
visa dar mais transparência a essa estrutura, com 



5

a finalidade de garantir maior segurança jurídica na 
fixação das responsabilidades dos entes federativos, 
para que o cidadão possa, de fato, conhecer as ações 
e os serviços de saúde ofertados nas regiões de 
saúde e organizados em redes de atenção à saúde”. 
Sendo uma Rede de Atenção à Saúde um conjunto de 
ações e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade crescente, com a finalidade de garantir 
a integralidade da assistência à saúde, são portas de 
entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes 
de atenção à saúde os serviços:

a) I – de atenção secundária; II - de atenção de 
urgência e emergência; III - de atenção psicossocial; 
e IV - especiais de acesso aberto.
b) I - de atenção primária; II - de atenção de urgência 
e emergência; III - de atenção psicossocial; e IV - 
especiais de acesso aberto.
c) I - de atenção primária; II - de atenção básica de 
saúde; III - de atenção psicossocial; e IV - especiais 
de acesso aberto.
d) I - de atenção secundária; II - de atenção de básica 
de saúde; III - de atenção psicossocial; e IV - especiais 
de acesso aberto.
__________________________________________
29. “A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 
uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes 
e condicionantes de saúde das coletividades. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, democráticas e participativas, 
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios definidos, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, considerando 
a dinamicidade existente no território em que vivem 
essas populações”. Assinale a alternativa que NÃO 
responde a um fundamento e/ou diretriz da Atenção 
Básica:

a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de 
forma a permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais.
b) Estimular a participação dos usuários como 
forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 
construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e 
coletividades do território.
c) Coordenar a integralidade em seus vários 
aspectos: integração de ações programáticas e 
demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância 
à saúde, tratamento e reabilitação.
d) Possibilitar o acesso restrito e breve a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, acolhendo 
os usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde.
_________________________________________
30. Assinale a alternativa que corresponde 
à legislação que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde:

a) lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
b) lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006
c) lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
d) portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


