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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 
Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão 
Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta 
(10 páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este 
não será substituído sob qualquer alegação .   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta)  questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas  (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos)  cada, 
devendo o candidato obter no mínimo  60% de acerto  para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), 
toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE  o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . 
Evite deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da 

Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas  e ao terminá-la entregue ao fiscal o 

Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da 
Prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 

término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 26/06/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 21/07/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 07, de 10/04/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Sa úde – FONOAUDIÓLOGO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) A Biossegurança, segundo a Anvisa, 
é a “condição de segurança alcançada 
por um conjunto de ações destinadas a 
prevenir, controlar e reduzir ou eliminar 
riscos inerentes às atividades que possam 
comprometer a saúde humana, animal e 
vegetal e o meio ambiente”. O 
fonoaudiólogo e os demais profissionais 
da Saúde devem se preocupar com 
condutas básicas para o controle de 
infecções, adotando as seguintes 
Medidas de Precaução Padrão, no 
cuidado a todos os pacientes:  
 
A) O uso de Equipamentos de Proteção 
Individual são obrigatórios para todos os 
profissionais da área da saúde e na 
Clínica Fonoaudiológica, é imprescindível 
o uso de avental ou jaleco e sapato 
fechado. A troca deve ser diária, ou 
sempre que contaminados por fluidos 
corpóreos. O uso de luvas, touca e 
máscara não são exigidos pelo NR 32, 
para a Clínica Fonoaudiológica. 
B) Imunização em relação à hepatite, 
higienização das mãos, uso de 
Equipamentos de Proteção Individual e o 
processamento de superfícies e de 
artigos, incluindo a desinfecção. 
C) Imunização, higienização das mãos, 
manejo adequado de resíduos de serviços 
de saúde, uso de Equipamentos de 
Proteção Individual e o processamento de 
superfícies e de artigos, incluindo a 
limpeza, desinfecção e esterilização. 
D) Nas atividades de educação em saúde, 
o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual são dispensados. 
 
 
02) As políticas públicas voltadas à saúde 
da criança e adolescentes são 
executadas em todas as esferas de 
governo do território nacional. Diante da 
alta prevalência da perdas auditivas em 
escolares em várias regiões do país, de 
acordo com a literatura nacional, é 
determinante: 

A) realizar a triagem auditiva em todos os 
escolares visando a identificação precoce 
da perda auditiva. 
B) implantação do PSE- Programa Saúde 
na Escola, por meio de ações de 
promoção, prevenção e atenção à saúde. 
C) realizar ações educativas à promoção 
da saúde auditiva e á prevenção de 
perdas auditivas. 
D) identificar o escolar com queixa 
auditiva e encaminhá-lo para a UBS mais 
próxima do seu território para o 
diagnóstico e reabilitação auditiva. 
 
 
03) A interface fonoaudiologia e escola 
sempre foi considerada um dos pilares da 
reabilitação da criança com deficiência 
auditiva. Sendo assim, deve-se 
considerar: 
 
A) A educação de crianças com 
deficiência auditiva só terá sucesso se os 
professores tiverem formação em sistema 
FM ou libras. 
B) A educação de crianças com 
deficiência auditiva só poderá ser 
realizada em escolas que adotam o PSE 
– Programa Saúde na Escola. 
C) A educação de crianças com 
deficiência auditiva é uma questão 
governamental e poderá ocorrer em 
escolas que adquiriam o sistema FM. 
D) A educação de crianças com 
deficiência auditiva é uma questão que 
envolve diferentes atores sociais com 
distintas responsabilidades.  
 
 
04) São características da Perda Auditiva 
Induzida por Ruído (PAIR) ou Perda 
Auditiva Induzida por Níveis de Pressão 
Sonora Elevada (PAINPSE): 
 
A) Sensorioneural, com característica de 
curva audiométrica descendente ou 
abrupta. Em casos de exposição a 
intensidades superiores a 120 dBNPS, 
espera-se perdas auditivas profundas no 
lado afetado.  
B) Sensorioneural, bilateral e simétrica, 
não ultrapassa 40 dBNA nas baixas 
frequências e 75dBNA nas altas 
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frequências. Cessada a exposição, não 
haverá progressão da perda auditiva. 
C) Na PAIR, a presença da vibração 
potencializa a perda auditiva nas 
frequências graves. 
D) A PAIR, por atingir a cóclea, o 
trabalhador desenvolve o recrutamento, 
indicando a lesão nas células ciliadas 
externas, dificuldade de compreensão da 
fala, indicando o decrutamento e zumbido. 
 
 
05) A literatura atual sobre as 
consequências da perda auditiva na 
qualidade de vida do idoso ressaltam a 
possibilidade de: 
 
A) A perda auditiva aumentar a 
suscetibilidade para problemas cognitivos, 
de depressão, de processamento da 
informação auditiva e de equilíbrio 
corporal. 
B) A perda auditiva não contribui em nada 
para aumentar a suscetibilidade para 
problemas cognitivos, de depressão e de 
equilíbrio corporal. 
C) A perda auditiva contribui para 
aumentar a suscetibilidade para doença 
de Alzheimer, problemas de hipertensão e 
de equilíbrio corporal. 
D) A perda auditiva não contribui em nada 
para aumentar a suscetibilidade para 
problemas cognitivos, mas aumenta o 
risco para depressão e problemas de 
equilíbrio corporal. 
 
 
06) No caso a seguir: uma criança de 2 
anos e 6 meses, emissões otoacústicas 
ausentes, Potenciais evocados auditivos 
de tronco encefálico presentes com tempo 
de latência absoluta aumentado para 
todas as ondas, interpicos I-III, I-V e III-V 
normais e limiar eletrofisiológico em 45 dB 
para as duas orelhas. Estes achados 
indicam: 
 
A) Perda auditiva mista, indicada pela 
timpanometria alterada. 
B) Provável problema condutivo bilateral. 
C) Perda auditiva sensorioneural de grau 
moderado. 
D) Audição normal, pois o processo 
maturacional pode justificar o aumento 
das latências absolutas. 
 
 

07) Daniel tem 9 meses de idade. Foi 
diagnosticado ao nascimento como 
portador de perda auditiva sensoroneural 
e foi protetizado aos seis meses. Está em 
terapia fonoaudiológica desde então. Em 
uma sessão, a terapeuta e a criança 
estão na sala e a terapeuta diz: “Ouça!!!! 
É o avião!! Ouça!! É o avião!! Quando o 
avião passa ela diz! Foi embora... 
Acabou...  
 
A principal meta terapêutica é: 
 
A) Reconhecimento da fala. 
B) Atenção seletiva ao som. 
C) Procurar e localizar o som. 
D) Atenção espontânea ao som. 
 
 
08) O que pode dificultar a compreensão 
da fala pela criança deficiente auditiva na 
sala de terapia: 
 
A) Reverberação do ambiente. 
B) Distância entre o terapeuta e a criança. 
C) Ruído, distância e reverberação. 
D) Ruído e distância.  
 
 
09) Claudia, corretora de imóveis de 55 
anos, procurou ajuda fonoaudiológica por 
medo de perder a audição, como 
aconteceu com sua avó e sua mãe, que 
perceberam problemas similares a partir 
dos 60 anos. Suas queixas se referem à 
dificuldade de compreensão da fala na 
presença de ruído competitivo ou em 
treinamento de vendas, na empresa onde 
trabalha. As amigas reclamam que ela é 
distraída, não reponde imediatamente 
quando chamada e ouve música em 
volume elevado. Relata outros problemas 
de saúde como diabetes e hipertensão 
arterial. Após avaliação ORL, realizou 
audiometria tonal liminar com os 
seguintes achados: 
 

 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

OD 05 05 10 35 45 45 65 50 
OE 05 05 10 35 45 55 75 65 
 
Logoaudiometria: 
OD – SRT = 20 dB 
 IRF = 88% para monossílabos 
OE – SRT = 20 dB 
 IRF = 84% para monossíbabos  
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Diante deste caso, assinale a alternativa 
CORRETA, considerando a indicação de 
amplificação do SUS:  
 
A) Orientar a paciente quanto sua saúde 
geral, encaminhá-la para outras 
especialidades médicas como 
endocrinologia e cardiologia. Encaminhar 
para amplificação bilateral. 
B) Indicar amplificação apenas para 
orelha esquerda, uma vez que a perda 
auditiva é maior. 
C) Acompanhar a evolução da deficiência 
auditiva. 
D) Indicar amplificação bilateral e a 
realização de PEATE, uma vez que os 
achados da avaliação convencional 
indicaram lesão retrococlear. 
 
 
10) O equilíbrio corporal humano é o 
resultado da integração de vários 
sistemas periféricos, estruturas e vias 
nervosas. Diante desta consideração, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) A reabilitação da vertigem posicional 
paroxística benigna (VPPB) só pode ser 
iniciada após a indicação médica e 
identificação de que os canais 
semicirculares estão íntegros. 
B) A reabilitação vestibular, em pacientes 
com queixa de equilíbrio só poderá ser 
iniciada após o diagnóstico de vertigem 
posicional paroxística benigna (VPPB). 
C) O sucesso da reabilitação vestibular 
depende das novas tecnologias na 
avaliação e reabilitação. 
D) As lesões, tanto no nível periférico 
quanto central, produzem disfunções 
vestibulares que se traduzem na perda do 
equilíbrio corporal. 
 
 
11)  O desenvolvimento de um sistema de 
contrastes de sons, cuja função é 
assinalar contrastes de significados e 
organizar regras de produção, é função 
característica de qual sistema linguístico? 
 
A) semântico 
B) sintático 
C) fonológico 
D) fonético 
 
12) “Língua presa” é uma das causas de 
distorções e imprecisões de fala que 

levam à busca de atendimento 
fonoaudiológico. Considerando as 
afirmativas I e II, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I – Um frênulo de língua anteriorizado em 
indivíduo adulto não traz implicações 
quanto à mobilidade e tônus da língua. 
II – Frenotomia, frenectomia e 
frenuloplastia são diferentes termos 
usados para denominar um único tipo de 
intervenção cirúrgica, usado para a 
correção da alteração do frênulo da 
língua. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Somente a afirmativa I está correta. 
D) Somente a afirmativa II está correta. 
 
 
13) Considerando as afirmações abaixo 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Na senescência são várias as causas 
dos distúrbios da comunicação a saber: 
as alterações funcionais dos órgãos 
fonoarticulatórios, lentificação dos 
processos práxicos orofaciais e da fala, 
dificuldade na manutenção da fonação 
equilibrada na fala encadeada, dificuldade 
no acesso aos sistemas de informações 
conceituais, alteração da audição. 
B) A política pública de saúde dos idosos, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
preconiza a garantia de atenção integral à 
saúde da população idosa, enfatizando o 
envelhecimento familiar, saudável e ativo. 
C) O Fonoaudiólogo tem importante papel 
na equipe multidisciplinar que assiste o 
idoso a partir de dinâmicas relacionais, 
integradoras das diversas áreas de 
conhecimento.  
D) O envelhecimento natural não acarreta 
modificações heterogêneas nas 
habilidades de comunicação em razão 
das diferenças individuais de correntes da 
constituição genética, história de vida, 
condições de saúde, processos biológicos 
e neurocognitivos. 
 
 
14) A seguinte queixa: “rouquidão, tosse, 
globo faríngeo e pigarro, associados ou 
não a hiperemia laríngea”, indica 
presença de: 
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A) Nódulos vocais bilaterais. 
B) Rinite alérgica. 
C) Refluxo gastroesofágico. 
D) Fenda triangular anteroposterior. 
 
 
15) O ensino é a atividade profissional de 
alto risco vocal, pois a maior incidência de 
disfonia em profissionais da voz falada 
está na categoria dos professores. Os 
fatores predisponentes para alteração 
vocal do professor são: 
 
I - Falta de preparo vocal para a atividade 
letiva. 
II - Condição ambientais de trabalho 
inadequadas. 
III - Uso excessivo da voz. 
IV - As classes numerosas. 
 
Considerando as afirmações acima, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e IV estão 
corretas. 
C) Somente as afirmativa I e III estão 
corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 
 
 
16) Considerando as afirmações abaixo 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
I - O tempo máximo de fonação é um dos 
parâmetros com que se obtém de modo 
mais fácil as medidas respiratórias, 
podendo ser empregado tanto como meio 
de diagnóstico como de acompanhamento 
e evolução de terapia de pacientes 
disfônicos. 
II - No tempo máximo de fonação, as 
medidas de sustentação das vogais em 
frequência e intensidade habituais 
indicam a habilidade do paciente em 
controlar as forças aerodinâmicas da 
corrente pulmonar e as forças 
mioelásticas da laringe. 
III - Considerando uma população sem 
alterações vocais ou respiratórias, as 
medidas do tempo máximo de fonação 
situam-se ao redor de 7 segundos para 
mulheres, 10 segundos para homens e 3 
segundos para crianças. 
IV - No teste do tempo máximo de 
fonação a relação s/z tem sido 

considerada uma medida fidedigna da 
eficiência glótica. Quando o valor de /z/ 
encontra-se maior que o /s/ em 3 
segundos sugere-se comprometimento no 
suporte respiratório. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e IV estão 
corretas. 
C) Somente as afirmativas I e II estão 
corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 
 
 
17) No que se refere as síndromes 
aspirativas e suas consequências, é 
CORRETO afirmar que a aspiração 
crônica de substâncias orgânicas resulta 
em: 
 
A) Obstrução aguda de vias aéreas. 
B) Afogamento. 
C) Pneumonite tóxica. 
D) Reação granulomatosa e fibrose 
pulmonar. 
 
 
18) Presença de leitura lenta ou incorreta 
de palavras e feita sob esforço, de 
dificuldade de compreender o significado 
do que é lido, de dificuldade de soletração 
e de dificuldade de expressão escrita 
caracterizam qual tipo de transtorno? 
 
A) Transtorno fonológico oral. 
B) Transtorno específico de 
aprendizagem. 
C) Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
D) Transtorno de espectro autista. 
 
 
19) Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Alterações de orelha média atingem 
grande parte das crianças com anomalias 
craniofaciais, particularmente as nascidas 
com fissuras de palato.  
B) A presença de otite média com efusão 
é quase universal em indivíduos com 
fissura de lábio. 
C) Uma perda auditiva condutiva 
secundária à otite média com efusão 
reduz a intensidade sonora produzindo 
distorções de pistas acústicas 
necessárias para a localização sonora. 
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D) Os comprometimentos de fala nas 
perdas auditivas relacionadas a fissura no 
palato podem ser minimizadas ou 
prevenidas por meio da identificação 
precoce e da reabilitação. 
 
 
20) Os distúrbios da comunicação estão 
entre os principais déficits de pessoas que 
sofrem de demência. Sendo a doença de 
Alzheimer o tipo mais frequente de 
demência, qual das alternativas abaixo 
não reflete uma dificuldade característica 
de um indivíduo com essa demência: 
 
A) Uso frequente de parafasias. 
B) Dificuldade de produzir novas ideias. 
C) Uso de termos imprecisos ou vagos. 
D) Dificuldade para compreensão e 
expressão de frases complexas. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 
21) São diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à 
Saúde(RAS), a serem operacionalizadas 
na Atenção Básica: 
 
A) Territorialização, Regionalização e 
Hierarquização.  
B) Equidade, Regionalização e 
Resolutividade. 
C) Universalidade, Regionalização e 
Hierarquização. 
D) Universalidade, Territorialização e 
Hierarquização. 
 
 
22)  A premissa de que é preciso tratar 
diferentemente os desiguais 
(diferenciação positiva) ou cada um de 
acordo com a sua necessidade, corrigindo 
ou evitando diferenciações injustas e 
negativas, é referente ao princípio do 
SUS: 
 
A) Organizativo. 
B) Da hierarquização.  
C) Da equidade. 
D) Da universalidade. 
 
 
23) Os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde para a cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados 

e Distrito Federal serão destinados, aos 
Municípios, pelo menos: 
 
A) Dez por cento. 
B) Vinte e cinco por cento. 
C) Cinquenta por cento. 
D) Setenta por cento. 
 
 
24) A afirmação da urgente necessidade 
de compartilhamento com os usuários dos 
diagnósticos e condutas em saúde, tanto 
individual quanto coletivamente, consta na 
proposta de ação, através do instrumento: 
 
A) Clínica Ampliada. 
B) Atenção baseada em demanda 
espontânea. 
C) Semachko. 
D) Clínica de especialidades. 
 
 
25) No SUS, integralidade é: 
  
A) Dotar o município de condições 
gerenciais, técnicas, administrativas e 
financeiras para exercer esta função. 
B) Atender as pessoas igualmente, 
independentemente de sexo, raça, renda, 
ocupação ou outras características sociais 
ou pessoais. 
C) Garantir formas de acesso a serviços 
que componham toda a complexidade 
requerida para a pessoa, no limite dos 
recursos disponíveis em dada região. 
D) Atender as pessoas como um todo, 
integrando ações de promoção da saúde, 
prevenção de doenças, tratamento e 
reabilitação. 
 
 
26) Estimular a adoção de modos de viver 
não-violentos e o desenvolvimento de 
uma cultura de paz no País são objetivos 
da (o): 
 
A) Política Nacional de Humanização. 
B) Política Nacional de Promoção da 
Saúde. 
C) Pacto pela Saúde. 
D) Carta dos Usuários do SUS. 
 
 
27) Dentre as diretrizes específicas da 
Política Nacional de Humanização, 
estabelecer formas de acolhimento e 
inclusão do usuário que promovam a 
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otimização dos serviços, o fim das filas, a 
hierarquização de riscos e o acesso aos 
demais níveis do sistema, é diretriz no 
nível de atenção:  
 
A) Básica. 
B) Especializada. 
C) Hospitalar. 
D) Urgência e Emergência. 
 
 
28) A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. O 
texto refere-se a: 
 
A) Lei 8080/1990. 
B) Lei 8142/1990. 
C) Constituição da República Federativa 
do Brasil. 
D) Lei nº 12.871/2013.  
 
 
29) A Política Nacional de Atenção Básica 
tem como estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da atenção 
básica: 
 
A) Saúde Coletiva. 
B) Saúde da Família. 
C) Policlínicas. 
D) Ambulatório de Especialidades.  
 
 
30) Conforme Portaria nº 154, de 24 de 
janeiro de 2008, que cria os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família – NASF, o 
fonoaudiólogo poderá compor, inclusive 
com repasse de recursos federais, a (s) 
equipe (s) do(s): 
 
A) NASF 1 e NASF 2. 
B) Apenas NASF 1. 
C) Apenas NASF 2. 
D) O fonoaudiólogo não está contemplado 
para compor a equipe de nenhum NASF, 
com repasse de recursos federais. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e respondas às 
questões de número 31 ao 34. 

Terapia do humor em hospital com 
doutores do riso 

 
Com o objetivo de contagiar as 

pessoas com uma dose de carinho e 
dedicação é que o Grupo Doutores do 
Riso realizou esta semana uma visita ao 
Hospital e Maternidade Vital Brazil 
despertando sorrisos de pacientes e 
funcionários. Formado por uma equipe 
multiprofissional de voluntários, os 
Doutores do Riso visitam, além de 
hospitais, creches e asilos.  

A visita no HMVB contou com a 
participação de três voluntários: Silvio 
Lopes, o Farofa, Janete, a Bolinha, e 
Lúcio, o Batatinha. Com o intuito de 
minimizar a ansiedade e o sofrimento dos 
internados, os integrantes visitaram 
pacientes da clínica médica e da pediatria 
do hospital. Há sete anos à frente dos 
trabalhos do grupo, Silvio conta que, 
durante as visitas, eles são sempre bem-
vindos.  

“Não existe ninguém que não 
queira receber carinho e alegria. Todo 
mundo quer ter motivos para sorrir, 
sempre. Mais do que alegria para os 
pacientes, somos nós quem ganhamos 
com essas visitas. O ambiente de hospital 
por si, já é sério, por isso, a importância 
do nosso trabalho”, conta o humorista.  

O projeto Doutores do Riso atua 
no HMVB por intermédio de Érica Dias, da 
Responsabilidade Socioambiental. “O 
trabalho do Grupo é de grande 
importância para o hospital por ser uma 
forma de descontração; um momento de 
levar alegrias e despertar o bom humor 
das pessoas que aqui estão”, define. 

 Por onde eles passam, a alegria é 
certa, garante Janete. “Nosso trabalho 
não é voltado somente para crianças. 
Somos sempre muito espontâneos e 
imagino que conseguimos levar alegria 
para pessoas de todas as idades, por 
onde passamos”, destaca. 

 As visitas ao hospital acontecem 
em média duas vezes por mês, mas o 
grupo pretende expandir a periodicidade 
das visitas. “Nós temos um carinho muito 
grande pelo Vital Brazil e já está em fase 
de discussão estabelecer um “plantão” 
aqui, para que possamos marcar 
presença com mais frequência no HMVB”, 
explica Lúcio.  
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(Adaptado) Disponível em: 
http://www.plox.com.br/caderno/ci%C3%AAncia-
esa%C3%BAde/terapia-do-humor-em-hospital-
com-doutores-do-riso 
 
 
31) Na passagem “...o grupo pretende 
expandir a periodicidade das visitas. ”, o 
vocábulo destacado pode ser substituído, 
sem alteração de sentido, por 
 
A) postergar. 
B) protelar. 
C) alternar. 
D) dilatar. 
 
 
32) Quem expressa a opinião de que a 
situação é gratificante principalmente para 
os voluntários é o (a): 
 
A) Farofa. 
B) Bolinha.  
C) Batatinha. 
D) narrador.  
 
 
33) Em qual das seguintes frases está 
INCORRETO, segundo o registro culto e 
formal da língua, o uso da vírgula?  
 
A) Durante as visitas do grupo, os 
pacientes e os funcionários recebem 
carinho e atenção.  
B) É preciso divulgar o nosso projeto em 
outros hospitais, disse um dos 
participantes. 
C) Os funcionários do Hospital Vital Brazil, 
têm um enorme carinho pelos Doutores 
do Riso. 
D) Naquele dia, a equipe multiprofissional 
de voluntários contagiava a todos. 
 
 
34) Os profissionais do riso, ________ 
partir de amanhã, darão assistência, 
também, ________ família dos pacientes 
que estão internados, __________ espera 
de um transplante. As palavras que 
preenchem, CORRETAMENTE, as 
lacunas da frase acima são 
 
A) à – à – à  
B) à – à – a 
C) a – à – à  
D) a – a – à  
 

35) A partir da leitura do texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
  E todo aquele retintim de 
ferramentas, e o marchar da forja, e o 
coro dos que lá em cima brocavam a 
rocha para lançar-lhe fogo, e a surda 
zoada ao longe, que vinha do cortiço, 
como de uma aldeia alarmada; tudo dava 
a ideia de uma atividade feroz, de uma 
luta de vingança e de ódio. Aqueles 
homens gotejantes de suor, bêbedos de 
calor, desvairados de insolação a 
quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a 
pedra, pareciam um punhado de 
demônios revoltados na sua impotência 
contra o impassível gigante que os 
contemplava com desprezo, imperturbável 
a todos os golpes e a todos os tiros que 
lhe desfechavam no dorso, deixando sem 
um gemido que lhe abrissem as 
entranhas de granito. (Aluísio Azevedo, O 
Cortiço) 
 
 No trecho acima, predominam a 
modalidade ____________ e a linguagem 
________ 
 
A) descritiva – objetiva  
B) descritiva – subjetiva  
C) narrativo-descritiva – objetiva  
D) descritiva – denotativa  
 
 
36) “Vou-me embora pra Pasárgada” 
(Manuel Bandeira) 
Embora  (em+boa+hora): processo de 
formação de palavras a que chamamos:  
 
A) Derivação prefixal. 
B) Derivação sufixal. 
C) Composição por justaposição.  
D) Composição por aglutinação. 
 
 
37) As figuras de linguagem são recursos 
estilísticos da língua portuguesa. Diante 
desta afirmação, em que consiste 
a catacrese ?  
 
A) Exagero nas ideias.  
B) Combinação de diversas impressões 
sensoriais.  
C) Contraste entre duas palavras gerando 
uma relação de oposição.  
D) Se caracteriza pela ausência de um 
termo adequado a um ser. 
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38) Assinale a alternativa CORRETA 
quanto à regência: 
 
A) Fomos ao cinema e assistimos um 
filme. 
B) Prefiro mais trabalhar do que estudar. 
C) Lúcia não pagou o dentista aquela 
prestação. 
D) A moça aspira a um cargo de chefia. 
 
 
39) Leia o cartaz  e responda: 
 

 
 
Em “SE VOCÊ DEIXAR” , o mosquito da 
dengue vai cair matando”, a oração em 
destaque expressa: 
 
A) uma condição.  
B) uma causa. 
C) uma ordem. 
D) um desejo. 
 
 
40) Na frase “O cérebro  do ser humano é 
um órgão fascinante” a palavra destacada 
é acentuada graficamente pelo mesmo 
motivo pelo qual se acentua a palavra: 
 
A) herói 
B) pôr 
C) público 
D) saída 
 

LEGISLAÇÃO  
 
41) De acordo com a Lei 6.965/81, 
assinale abaixo a alternativa INCORRETA 
sobre as competências do Fonoaudiólogo 

e de profissionais habilitados na forma da 
legislação específica: 
 
A) Lecionar teoria e prática 
fonoaudiológicas. 
B) Dar parecer fonoaudiológico, na área 
da comunicação oral, voz e audição, 
excluída a comunicação escrita. 
C) Assessorar órgãos e estabelecimentos 
públicos, autárquicos, privados ou mistos 
no campo da Fonoaudiologia. 
D) Participar da Equipe de Orientação e 
Planejamento Escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados a assuntos 
fonoaudiológicos. 
 
 
42) De acordo com a Lei nº 6.965/81, 
assinale abaixo qual das situações NÃO 
representa infração disciplinar: 
 
A) Colaborar em assuntos 
fonoaudiológicos ligados a outras 
ciências. 
B) Violar sigilo profissional. 
C) Deixar de pagar, pontualmente, ao 
Conselho Regional as contribuições a que 
está obrigado. 
D) Transgredir preceito do Código de 
Ética Profissional. 
 
 
43) Sobre os direitos e deves gerais do 
fonoaudiólogo, de acordo com o Código 
de Ética da Fonoaudiologia, indique 
abaixo a alternativa CORRETA: 
 
A) É vedado o exercício do voluntariado. 
B) É direito determinar com autonomia o 
tempo de atendimento e o prazo de 
tratamento ou serviço, mesmo que 
acarrete prejuízo à qualidade do serviço 
prestado, com o objetivo de preservar o 
bem-estar do cliente e de respeitar a 
legislação vigente. 
C) É dever recusar-se a executar 
atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e 
legal ou que não ofereçam segurança ao 
profissional, à pessoa, à família, à 
coletividade e ao meio ambiente. 
D) É dever servir, parcialmente, à Justiça 
em favor da classe. 
 
 
44) Sobre o dever de sigilo profissional do 
fonoaudiólogo, de acordo com o Código 
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de Ética da Fonoaudiologia, assinale a 
seguir a alternativa INCORRETA: 
 
A) É dever guardar sigilo sobre as 
informações de outros profissionais 
também comprometidos com o caso. 
B) É dever conservar prontuários físicos 
ou eletrônicos de seus clientes em 
arquivo apropriado, não permitindo o 
acesso de pessoas estranhas a este. 
C) É dever orientar seus colaboradores, 
alunos, estagiários e residentes sob sua 
orientação, quanto ao sigilo profissional e 
guarda de prontuário. 
D) É dever manter sigilo sobre as 
informações e fatos de que tenha 
conhecimento em decorrência de sua 
atuação com o cliente, mesmo em 
situações em que o seu silêncio ponha 
em risco a integridade do profissional, do 
cliente ou da comunidade. 
 
 
45) Sobre os deveres gerais do 
fonoaudiólogo, de acordo com o Código 
de Ética da Fonoaudiologia, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Não é dever do fonoaudiólogo assumir 
responsabilidades pelos atos praticados. 
B) É dever do fonoaudiólogo apontar 
falhas nos regulamentos e normas de 
instituições quando as julgar 
incompatíveis com o exercício da 
atividade ou prejudiciais ao cliente, 
devendo dirigir-se, nesses casos, aos 
órgãos competentes.  
C) É dever do fonoaudiólogo manter seus 
dados cadastrais, mesmo que 
desatualizados, junto ao Sistema de 
Conselhos de Fonoaudiologia. 
D) É dever cumprir a legislação específica 
do Sistema de Conselhos de 
Fonoaudiologia, exceto quando na 
condição de fonoaudiólogo responsável 
técnico (RT). 
 
 
46) Sobre os direitos e deveres individuais 
e coletivos previstos no Artigo 5º da 
Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso 

de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial. 
B) É inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, 
mesmo em caso de ordem judicial para 
fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal. 
C) A expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
estará sujeita à censura ou licença. 
D) Mesmo em caso de iminente perigo 
público, a autoridade competente não 
poderá usar de propriedade particular. 
 
 
47) De acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil, nos 
termos de seu Art. 6º, caput, indique 
abaixo a alternativa que NÃO indica um 
direito social: 
 
A) Educação. 
B) Segurança.  
C) Saúde. 
D) Propriedade. 
 
 
48) De acordo com o Art. 37 da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, assinale abaixo a 
alternativa que indica os princípios 
corretos os quais deverão ser obedecidos 
pela administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
 
A) Ilegalidade, impessoalidade, 
moralidade, sigilo das informações e 
eficiência. 
B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, 
publicidade e ineficiência. 
C) Legalidade, pessoalidade, moralidade, 
sigilo das informações e ineficiência. 
D) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
 
49) O Artigo 51 da Lei Municipal nº 4.830, 
de 17 de maio de 2002 disciplina sobre os 
princípios que regem o Regime de 
Previdência Social dos Servidores 
Públicos Efetivos do Município de Bauru. 
Ciente disso, indique abaixo a alternativa 
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que aponta CORRETAMENTE um desses 
princípios reguladores: 
 
 
A) Redutibilidade do valor dos benefícios. 
B) Caráter centralizado da gestão 
administrativa. 
C) Universalidade de participação nos 
planos previdenciários. 
D) Previdência complementar obrigatória. 
 
 
50) Sobre as competências do Sistema 
Único de Saúde - SUS, nos termos da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, assinale a assertiva 
CORRETA: 
 
A) Compete ao SUS controlar e fiscalizar 
procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde sem participar da 
produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos. 
B) Não compete ao SUS colaborar na 
proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
C) Compete ao SUS ordenar a formação 
de recursos humanos na área de saúde. 
D) Não compete ao SUS participar do 
controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


