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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

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

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca 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 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal da prova.

13 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.

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

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte estrofe da obra Os Lusíadas, 
escrita por Luís de Camões, para responder às 
questões de 1 a 3.

“Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
interpretação do trecho acima:
a) São exaltadas, em verso, as navegações e 
vitórias dos gregos e troianos, tidas por superiores 
às dos lusitanos.
b) Graças à ação portuguesa, o Deus judaico-
cristão é colocado em par de igualdade com as 
antigas divindades greco-romanas.
c) O poeta exalta as proezas dos portugueses 
de sua época, em detrimento das conquistas da 
Antiguidade.
d) A grandeza das navegações portuguesas é 
comparada aos avanços da astronomia, sendo 
citados no poema, inclusive, dois planetas do 
sistema solar.
________________________________________

02. Considere os dois primeiros versos do poema. O 
verbo “cessar” está conjugado em sua forma plural:
a) Para concordar com a palavra “navegações”.
b) Pois diz respeito a gregos e troianos.
c) Porque o narrador se comporta como “nós”.
d) Por opção estética do autor, visto que poderia 
estar também no modo singular.
________________________________________

03. Em relação à linguagem empregada no texto, 
assinale a alternativa correta:
a) É empregada linguagem poética metrificada.
b) Ainda que não seja um texto rimado, pode ser 
considerado poético.
c) O autor utiliza linguagem chula e informal.
d) Trata-se de texto histórico em prosa.
________________________________________

04. Dentre as orações abaixo, assinale aquela em 
que é empregada variante linguística com marca de 
oralidade/informalidade:
a) Ontem, choveu copiosamente.
b) Há quanto tempo não se via isto!
c) Já não o vejo há trinta anos.
d) Me dá um copo d’água.

05. Leia os seguintes versos de Olavo Bilac, 
extraídos de seu poema “O Tempo”:

“Trabalhai, porque a vida é pequena,
E não há para o Tempo demoras!
Não gasteis os minutos sem pena!
Não façais pouco caso das horas!”

Assinale a alternativa que apresenta um termo cujo 
sentido corresponde à expressão “façais pouco 
caso”, presente no último verso do poema:
a) Cogitar.
b) Lisonjear.
c) Menosprezar.
d) Superestimar.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra cuja ortografia NÃO está de acordo com a 
norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Álgebra.
b) Exceção.
c) Opnião.
d) Candelabro.
________________________________________

07. Considere os seguintes versos de Olavo Bilac 
e assinale a alternativa que indica as palavras que 
neles exercem a função gramatical de substantivo:

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

a) Ama, capaz e entender.
b) Sentido, ouvido e estrelas.
c) Agora, conversas e contigo.
d) Tresloucado, contigo e estrelas.
________________________________________

08. Considere o seguinte trecho, extraído da obra 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, escrita por 
Machado de Assis:

“Era fixa a minha idéia, fixa como... Não me ocorre 
nada que seja assaz fixo nesse mundo: talvez a lua, 
talvez as pirâmides do Egito, talvez a finada dieta 
germânica”.

Assinale a alternativa que apresenta um termo que 
poderia substituir a palavra “assaz” que aparece 
neste fragmento, sem alteração do seu sentido 
original:
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a) Atualmente.
b) Escassamente.
c) Suficientemente.
d) Parcamente.

QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA 

09. Cada vez mais, os controles de portões 
eletrônicos têm sido substituídos por controles 
em que a central (o receptor de sinal no portão) 
é “informada” de quais controles podem abrir o 
portão, sendo que cada controle funciona em uma 
codificação única, aumentando assim a segurança. 
Antigamente, a codificação era baseada em 8 
circuitos diferentes que poderiam estar abertos ou 
fechados. Na central, criava-se uma combinação 
entre “aberto” ou “fechado” para cada um dos 8 
circuitos e, para um controle abrir um portão, era 
necessário que a combinação da central fosse 
reproduzida no controle. Quantas combinações 
de codificações eram possíveis para esse tipo de 
controle?
a) 256.
b) 64.
c) 16.
d) 240.
________________________________________

10. O taxímetro é um aparelho utilizado para auxiliar 
os taxistas na cobrança de suas viagens. A tarifa é 
composta pela soma de um valor inicial (bandeirada) 
e um valor por quilômetro rodado. Em uma viagem 
de 8 km, é cobrado R$29,40 e, em uma de 5,5 km, 
R$21,90. Qual o valor por quilômetro rodado nessa 
tarifa?
a) R$ 3,00.
b) R$ 7,50.
c) R$ 4,50.
d) R$ 5,50.
________________________________________
11. A representação mais comum de juros compostos 
em uma poupança é M(t)=C.(1+i ) t em que M é o 
montante após um período de tempo,  representado 
por t, C é o capital aplicado inicialmente e i é a taxa 
de juros (à unidade de tempo de t). Os valores do 
montante para t = 0,1,2,3,… formam uma:  

a) Combinação de C termos, organizados t a t.
b) Progressão aritmética com o primeiro termo igual 
a C e razão (1+i).
c) Arranjo de (1+i) termos, organizados C a C.
d) Progressão geométrica com o primeiro termo 
igual a C e razão (1+i).

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

12. O político Barack Obama, do Partido 
Democrata, já foi eleito duas vezes para o cargo 
de Presidente dos Estados Unidos da América: em 
2008 e 2012. Assinale a alternativa que contempla, 
respectivamente, o nome dos candidatos do Partido 
Republicano derrotados nas urnas por Barack 
Obama naqueles anos.
a) Donald Trump e Albert Gore.
b) George Bush e Bill Clinton.
c) Jeb Bush e Hillary Clinton.
d) John McCain e Mitt Romney.
________________________________________

13. A palavra “cultura” carrega, em Língua 
Portuguesa, diferentes significados. Um desses 
significados, mais restrito, diz respeito à dedicação 
individual às artes ou aos estudos. Há, porém, 
outra definição, de raiz antropológica, bem mais 
ampla para este termo. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor definição “ampla” para o 
conceito de cultura:
a) Conjunto artístico produzido por um agrupamento 
humano em um certo período de tempo.
b) Formação resultante da dedicação individual às 
Artes, às Ciências e às Letras de um modo geral.
c) Caráter individual, resultante de disposições 
genéticas, que define a trajetória moral de uma 
pessoa vivendo em sociedade.
d) Sistema de padrões de comportamento, valores 
e atitudes, assim como de ideias, conhecimentos 
e técnicas, que caracteriza uma determinada 
sociedade.
________________________________________

14. A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece determinados direitos e garantias 
fundamentais aos seus cidadãos. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um desses direitos 
ou garantias:
a) Liberdade de consciência e de crença.
b) Livre manifestação do pensamento, desde que 
amparado sobre a noção de justiça.
c) Igualdade entre homens e mulheres no tocante a 
direitos e obrigações.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo, senão em virtude de lei.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. Assinale a alternativa em que a correlação está 
correta:
a) Objetivos do SUS: assistência limitada às 
pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.
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b) Campo de Atuação do SUS: ações de vigilância 
sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalhador, 
de acordo com a autorização de instituições 
particulares.
c) Organização, Gestão e Direção do SUS: Esfera 
Federal - sistema centralizador de gestão.
d) Princípios e Diretrizes dos SUS: Universalidade, 
Integralidade e Igualdade.
________________________________________

16. Um paciente apresenta como resultado da 
avaliação audiológica os seguintes resultados: OD 

Via Aérea com limiares alterados, configuração 
audiométrica horizontal; Via Óssea com limiares 
normais, gap > 25 dB; OE  Via Aérea e Via Óssea 
com limiares normais; Teste de Weber lateralizando 
para OD. Esse paciente apresenta perda auditiva 
do tipo:
a) Condutiva.
b) Mista.
c) Neurossensorial.
d) Sensório-neural.
________________________________________

17. Sobre a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) é 
INCORRETO afirmar:
a) Todos os recém-nascidos devem realizar a TAN 
e não apenas aqueles com indicador de risco para 
deficiência auditiva, uma vez que crianças com e 
sem indicadores de risco podem apresentar esta 
deficiência.
b) A TAN deve ser realizada, preferencialmente, nos 
primeiros dias de vida (24h à 48h) na maternidade, 
e, no máximo, durante o primeiro mês de vida.
c) É permitido ao fonoaudiólogo ensinar, treinar e 
dar supervisão sobre a TAN a outros profissionais 
da área de saúde.
d) Para os neonatos e lactentes sem indicador de 
risco, utiliza-se o exame de Emissões Otoacústicas 
Evocadas (EOAE). Caso não se obtenha resposta 
satisfatória (falha), repetir o teste de EOAE. Caso 
a falha persista, realizar de imediato o Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (Peate).
________________________________________

18. São ações do Fonoaudiólogo nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), EXCETO:
a) Identificar fatores de risco que levem aos 
distúrbios de comunicação e funções orofaciais.
b) Realizar apenas consultas individuais sem a 
participação da equipe da saúde da família.  
c) Facilitar a inclusão social de usuários com 
deficiência auditiva, física e intelectual.
d) Promover educação permanente para os 
profissionais da saúde e da educação a respeito 
dos diversos distúrbios da comunicação.

19. A prevenção à saúde é dividida em 3 níveis. 
Prevenção primária: promoção de saúde e proteção 
específica; prevenção secundária: diagnóstico e 
tratamento; prevenção terciária: reabilitação. Marque 
a questão em que as ações do Fonoaudiólogo 
em saúde pública estão relacionadas de forma 
INCORRETA:
a) Prevenção primária - o fonoaudiólogo 
visa eliminar a ocorrência de patologias da 
comunicação através de medidas de ordem 
geral e de combate a determinadas patologias 
fonoaudiológicas específicas, podendo ser 
incorporadas com estratégias de imunização, 
saúde ocupacional, educação nas escolas, 
aconselhamento genético, cuidados pré-natais, 
planejamento familiar, screening ou triagens.                                                                                                                                  
b) Prevenção secundária - ação diagnóstica rápida 
e tratamento imediato com objetivo de curar ou 
estacionar o processo evolutivo da doença, evitando 
assim sua progressão, a contaminação de terceiros, 
complicações e sequelas e a invalidez prolongada.                                                                                                                       
c) Prevenção terciária - o principal objetivo é o 
de recolocar o indivíduo afetado em posição útil 
na sociedade com a máxima utilização de sua 
capacidade restante, reintegrando-o na sociedade 
com ações de reabilitação fonoaudiológicas, 
buscando utilização máxima das capacidades e 
aumento da expectativa de vida.
d) Prevenção secundária – atuação na promoção 
de saúde com estratégias de prevenção de 
doenças junto de ações multiprofissionais tais 
como saúde da mulher, da criança, do adulto e 
do idoso, realizando programas de orientação 
do desenvolvimento da linguagem, audição e 
das funções de sucção, mastigação, deglutição, 
fonoarticulação,  respiração, dentre outras.
________________________________________

20. Fonoaudiologia Hospitalar é a área que atua 
com o paciente ainda no leito de forma precoce, 
preventiva, intensiva, pré e pós-cirúrgica com o 
objetivo de impedir ou diminuir as sequelas nas 
formas de comunicação, que a patologia-base 
possa deixar. São campos da Fonoaudiologia 
Hospitalar: 
a) Atendimento a queimados, programa de triagem 
auditiva neonatal, pacientes disfágicos pós acidente 
vascular cerebral.
b) Atendimento a pacientes com distúrbio de 
processamento auditivo central.
c) Atendimento de Screening Auditivo em ambiente 
empresarial.
d) Atendimento a funcionários incluídos no Programa 
de Controle de Saúde Médico-Ocupacional.
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21. São pacientes com maior expectativa de 
sucesso na indicação de aparelhos de amplificação 
sonora individuais (AASI – prótese auditiva):
a) Indivíduos adultos com deficiência auditiva 
profunda bilateral pré-lingual, não-oralizados.
b) Indivíduos com intolerância a todo tipo de 
amplificação.
c) Indivíduos com aproveitamento efetivo promovido 
pelo AASI avaliado através da melhora do nível de 
comunicação do paciente no teste com o aparelho.
d) Indivíduos com anacusia unilateral com audição 
normal no ouvido contra-lateral.
________________________________________

22. São aspectos fundamentais de observação 
pelo Fonoaudiólogo na Avaliação Fonoaudiológica 
Miofuncional Oral, EXCETO:
a) Verificação das estruturas, tônus da musculatura 
e função de lábios, língua, palato mole, bochechas.
b) Avaliação de voz e de leitura e escrita.
c) Avaliação da tipologia crânio-facial, análise 
facial quanto à simetria, tensão e características 
funcionais, avaliação da postura corporal.
d) Avaliação da respiração, deglutição, mastigação.
________________________________________

23. Relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira e escolha a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo:

1 - Relação /s/ /z/ (  ) Permite avaliar a 
frequência fundamental 
da voz e presença de 
ruído à emissão de 
fala.

2 - Tempo máximo de 
fonação

(  ) Medida que permite 
avaliar o excesso ou a 
falta de coaptção das 
pregas vocais.

3 - 
Videonasolaringoscopia

(  ) Medida que 
permite avaliação da 
capacidade fonatória 
do indivíduo.

4 - Espectrografia de 
Voz

( ) Permite visualização 
das vias áreas e 
observação distante 
das pregas vocais.

a) 3, 2, 1, 4.
b) 4, 1, 2, 3.
c) 2, 3, 4, 1.
d) 2, 4, 3, 1.

24. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela 
em que a dupla de fonemas NÃO corresponde aos 
pares de fonemas surdo-sonoro:
a) /m/ /n/
b) /p/ /b/
c) /t/ /d/
d) /f/ /v/
________________________________________

25. Sobre a aquisição da linguagem, é INCORRETO 
afirmar:
a) Primeiras palavras: por volta de 12 meses.
b) Primeiras frases: por volta de 24 meses.
c) Balbucio: 4 a 9 meses.
d) Lalação: 24 meses.
________________________________________

26. Segundo o Código de Ética Profissional da 
Fonoaudiologia, consiste em Infração Ética os 
casos descritos abaixo, EXCETO:
a) Adulterar resultados ou fazer declarações falsas 
sobre quaisquer situações ou circunstâncias da 
prática fonoaudiológica.
b) Permitir que pessoas não habilitadas realizem 
práticas fonoaudiológicas ou valer-se dessas para 
substituir-se em sua atividade.
c) Assinar qualquer procedimento fonoaudiológico 
realizado por terceiros, ou solicitar que outros 
profissionais assinem seus procedimentos.
d) Exercer a atividade de forma plena, utilizando 
os conhecimentos e recursos necessários, para 
promover o bem-estar do cliente e da coletividade.
________________________________________

27. Sobre os bens municipais, de acordo com as 
disposições da Lei Orgânica do Município de Pinhão 
– PR, é correto afirmar que:
a) Não é obrigatório o cadastramento de todos os 
bens móveis do Município, por se tratar de medida 
irrazoável.
b) A municipalidade deverá dar preferência à 
concessão de direito real de uso de bens imóveis, 
em detrimento da doação.
c) O uso de bens municipais por terceiros é 
terminantemente proibido, ainda que feito mediante 
concessão, permissão ou autorização.
d) A afetação e a desafetação de bens municipais 
independe de lei.
________________________________________

28. O processo legislativo municipal compreende a 
elaboração de:
a) Emenda à constituição estadual.
b) Leis federais.
c) Decretos legislativos.
d) Portarias.
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29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Pinhão – PR, existem competências privativas do 
Município e competências comuns ao Município, ao 
Estado e à União. Assinale, abaixo, alternativa que 
indica hipótese de competência COMUM:
a) Elaborar e executar o plano diretor.
b) Zelar pela segurança pública.
c) Dispor sobre loteamentos e arruamentos.
d) Sinalizar as vias urbanas.
________________________________________

30. Sobre o orçamento municipal, de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Pinhão, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Leis de iniciativa da Câmara de Vereadores 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) Os planos e programas municipais de 
execução plurianual ou anual serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e com 
as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e 
apreciados pela Câmara Municipal.
c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais suplementares e especiais 
serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma 
do Regimento Interno.
d) Execução do orçamento do Município se refletirá 
na obtenção das suas receitas próprias, transferidas 
e outras, bem como na utilização das dotações 
consignadas às despesas para a execução dos 
programas nele determinados, observando sempre 
o princípio de equilíbrio.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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