Município de Ilhota - SC
Processo Seletivo 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

FONOAUDIÓLOGO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Processo Seletivo Município de Ilhota- SC
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
HINO NACIONAL BRASILEIRO
Parte I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade,
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada / Música: Francisco Manuel da Silva

01- O termo destacado tem o mesmo valor semântico da palavra entre parênteses, exceto em:
a) A) “(...) És belo, és forte, impávido colosso (...)” (gigante) .
B) “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas (...)” (tranquilas).
b) C) “(...) Se o penhor dessa igualdade (...).” (direito).
c) D) “(...) E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos (...).” (brilhantes).
02- A regência do verbo contraria os padrões cultos da linguagem escrita em:
a)
b)
c)
d)

Os convidados assistiram à execução do Hino Brasileiro.
O candidato não se lembrava dos nomes dos autores do Hino.
Existem diversas versões que visam a simplificar o Hino Brasileiro.
O texto de Osório Duque obedece as normas da língua culta.

03- Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.
a)
b)
c)
d)

Não devemos infringir os princípios democráticos brasileiros.
Ele foi apanhado em flagrante delito.
O Hino Brasileiro possue cinquenta versos.
O militar ficou responsável por arriar a bandeira.

04- Qual é a terça parte do quinto termo da Progressão Geométrica (P.G) a seguir:
a)
b)
c)
d)

?

29.
54.
98.
498.

05- Em uma Progressão Aritmética (P.A) o primeiro termo é quatro e a razão é nove, podemos
afirmar que o trigésimo segundo termo será:
a)
b)
c)
d)

279.
282.
283.
284.

06- Se a soma de todas as arestas de um cubo é igual a 84 cm, podemos afirmar que a soma
dos algarismos do volume desse cubo medirá: (Utilizar a unidade centímetro para o cálculo do
volume do cubo).
a)
b)
c)
d)

13.
6.
16.
10.

07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br).

I- A criação de distrito de Ilhota aconteceu em 26 de agosto de 1930, por intermédio do
requerimento apresentado pelo deputado Marcos Konder. A instalação ocorreu em 14 de
fevereiro de 1932.
II- O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí
até 21 de julho de 1958, quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de
município.
III- O primeiro prefeito (provisório) foi José Köehler. O primeiro prefeito eleito foi Guilherme
Alípio Nunes, que ficou no poder de 31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1964.
IV- Sua localização Geográfica é de Longitude 46°47'36" oeste / Latitude 27°54'59" sul. A Área
é de aproximadamente 245 Km² e Altitude de 15 m.
V- O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C. A
umidade relativa média mensal (região Itajaí) - 81,7 %.
VI- O Relevo apresenta extensas áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de
morros, altitudes de seis a 829 metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos
mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
Apenas os itens I, III, IV e VI estão incorretos.
Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos.
Apenas os itens I, II, III, V e VI estão incorretos.

08- De acordo com o Artigo nº19 da Lei Orgânica do Município de Ilhota – SC Compete à
Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, sujeitos à sanção do Prefeito, sobre
as matérias de competência do Município, especialmente sobre:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
I - Matéria financeira, tributária e orçamentária: Plano anual, Diretrizes Orçamentárias e
Orçamento Plurianual; abertura de créditos especiais e suplementares, remissão de dívidas,
concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções.
II - Matéria Urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de
logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos bairros.
III - Regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas, planos de carreira, fixação e aumento de remuneração
dos servidores municipais, da administração direta e indireta.
IV - Organização dos serviços municipais e sua forma de prestação.
V - Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorga de direito real,
concessão e permissão administrativa de uso.
VI - Criação, extinção, estruturação e atribuições dos órgãos da administração indireta e
das entidades da administração direta.
a)
b)
c)
d)

F-V-V-V-V-F.
F-V-V-V-F-V.
F-F-V-V-V-F.
V-F-F-V-V-V.

09- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9°, constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado.
c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior
ao valor de mercado.
10- Conforme § 1º do artigo 68 da Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos
de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação
sobre: exceto:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros.
b) Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
c) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
d) As Leis Complementares.

Conhecimentos Específicos
11- A avaliação audiológica comportamental e o acompanhamento audiológico do
desenvolvimento auditivo no primeiro ano de vida permitem a identificação tanto das alterações
da acuidade auditiva, detectando-se as perdas condutivas e sensorioneurais, quanto das
alterações do processamento auditivos central. A avaliação auditiva deve ser realizada no
primeiro ano de vida em todos os casos descritos abaixo, exceto:
a) Crianças que apresentam em sua história pregressa e antecedentes a presença de
algum dos indicadores de risco para a deficiência auditiva periférica e/ou central.
b) Crianças que tenham permanecido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por pelo
menos um dia.
c) Crianças com ou sem risco auditivo que falharam em triagens auditivas neonatais.
d) Crianças que passaram na triagem auditiva neonatal, porém apresenta risco de perda
auditiva progressiva, perda auditiva transitória e/ou distúrbio do processamento auditivo
central.
12- A maior parte das alterações retrococleares (que envolvem o nervo e/ou ângulo
pontocerebelar) é proveniente de processos expansivos no conduto auditivo interno e ângulo
ponto cerebelar, ente elas destacam-se os neurinomas do VIII ou VII pares cranianos e o
meningioma. Sobre tais tumores benignos, assinale a alternativa incorreta.
a) O neurinoma é um tumor que cresce da bainha de Schwann do VIII par craniano.
b) O meningioma é um tumor de crescimento lento que se origina da célula meningotelial
muito comum nos nichos aracnóideos.
c) O neurinoma se desenvolve dentro do conduto auditivo interno, da porção vestibular do
VIII par craniano.
d) Com o aumento de tamanho, o meningioma pode se estender do meato acústico interno
para o ângulo pontocerebelar.
13- Existem dois grandes grupos de dislexia; a adquirida por lesão cerebral e a do
desenvolvimento. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica da
dislexia do desenvolvimento.
a) Envolve déficits na memória fonológica que limitam a capacidade de registrar,
armazenar e evocar informações não verbais.
b) Afeta as habilidades nucleares da leitura e da escrita.
c) Supõe, como déficit secundário, inabilidades do processamento fonológico.
d) É de origem neurológica, associado a diferenças funcionais no hemisfério direito.
14- As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas de lábio e de palato, consideradas
craniofaciais e enquadradas na classificação das displasias. Dentre as características
anatômicas das fissuras labiopalatinas descritas abaixo, assinale a alternativa correta.
a) Na fissura labial unilateral, observa-se a inserção anômala das fibras musculares da
porção superior do segmento maior do orbicular do lábio na base da columela do nariz e
das fibras musculares do segmento menor na base da narina afetada, provocando uma
inclinação caudal do dorso do nariz.
b) Nas fissuras labiais bilaterais as fibras das duas hemiporções inferiores do músculo
orbicular inserem-se na base de uma das narinas, com presença do prolábio que não
contém fibras musculares.
c) Nas fissuras palatinas, nota-se hipodesenvolvimento muscular da aponeurose palatina e
do músculo tensor do véu palatino.
d) Nas fissuras labiopalatinas, as inserções anômalas da musculatura labial e palatina
tornam-se multifuncionais.

15- Em casos de câncer de laringe, o fonoaudiólogo, a partir do conhecimento sobre o
tratamento e as fragilidades terapêuticas que comprometem a qualidade vocal e de vida de
sujeitos com câncer de laringe, deve direcionar esforços para contribuir no processo de
recuperação por meio da minimização dos danos causados pela doença e melhora da
condição de saúde. São fatores importantes a ser considerado durante a reabilitação de
sujeitos com câncer de laringe, que se submeteram a laringectomia parcial horizontal
(laringectomia supraglótica) exceto:
a) O acompanhamento fonoaudiológico é realizado na fase pós-operatória, fundamentado
principalmente na reabilitação da função fonatória e deglutitória.
b) Com relação à conduta fonoaudiológica, o objetivo principal é a redução da aspiração e
a retomada da deglutição por via oral.
c) A reabilitação a ser desenvolvida nas laringectomias parciais é a chamada fonoterapia
agressiva, ela deve ser ministrada de forma intensiva, para se obter resultados mais
rápidos.
d) Uma das técnicas que podem ser empregadas para a reabilitação das laringectomias
supraglóticas é a técnica de mudança de postura, onde se trabalha com diferentes
posições de cabeça para facilitar a condução do bolo alimentar em direção à faringe.
16- Com relação à reabilitação vocal nas laringectomias parciais verticais, os procedimentos
empregados para reabilitação vocal devem oferecer estabilidade na função fonatória e
melhorar as condições desviadas. São aspectos importantes com os quais o fonoaudiólogo
deve se preocupar, exceto:
a)
b)
c)
d)

Coaptação glótica.
Comportamento das estruturas remanescentes como órgãos vibrantes.
Aumento do tempo da fase aberta das pregas vocais.
Coordenação pneumofonoarticulatória.

17- A disfagia acomete muitos idosos, podendo ser causada pela presbifagia ou por alguma
doença neurogênica ou tumores. Nesses casos, é importante observar sinais de aspiração, que
corresponde à passagem de saliva e/ou do bolo alimentar abaixo das pregas vocais. São
causas da aspiração laringotraqueal em idosos, exceto:
a) Diminuição da tonicidade da faringe e do esôfago.
b) Alterações estruturais da parte alta do mediastino que facilitam a anteriorização da
laringe em posição mais baixa.
c) Força do movimento de ejeção do alimento diminuída.
d) Presença de resíduos na faringe com estase em valeculas e recessos piriformes.
18- Considere as afirmativas à seguir sobre ações que o fonoaudiólogo escolar pode
desenvolver na escola:
I- Desenvolvimento de ações educativas, formativas e informativas com vistas à disseminação
do conhecimento sobre a interface entre comunicação e aprendizagem.
II- Participação na elaboração, execução e acompanhamento de projetos e propostas
educacionais.
III- Orientação de pais ou responsáveis quanto às necessidades educacionais de seus filhos.
IV- Favorecimento do engajamento e da relação saudável entre família e profissionais da
escola.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)

I apenas.
I e II apenas.
I, II e III apenas.
I e IV apenas.

19- Disfluências comuns são um rompimento do fluxo de fala, comum a todos os falantes, já as
disfluências gagas são as principais características da gagueira. O conhecimento da tipologia
das disfluências é importante para caracterizar as rupturas na fala, identificando-as como
comuns ou gagas. Considerando as disfluências gagas, analise os exemplos a seguir e
assinale a alternativa correta.
a) Na frase: “Eu ia sair, mas mas mas mas começou a chover” pode-se observar a
disfluência gaga “Repetição de sílaba”
b) Na frase: “Ele chutou a /bola para o gol” pode-se observar a disfluência gaga “Bloqueio”
c) Na frase: “O gagagato é muito manhoso” pode-se observar a disfluência gaga
“Repetição de som”
d) Na frase: “Eu fui para a /kkkk/ escola” pode-se observar a disfluência gaga “Pausa”
20- A disartria pode ser definida como uma articulação imperfeita da fala causada por uma
lesão no sistema nervoso central ou periférico e são caracterizadas por fraqueza,
incoordenação ou paralisia do aparelho fonador. Existem diversos tipos de disartrias. São
características da disartria atáxica:
a) Voz monótona, com monoaltura e monointensidade, acentuação reduzida e articulação
imprecisa das consoantes.
b) Voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das
consoantes e hipernasalidade.
c) Voz áspera, monoaltura, interrupção articulatória irregular e articulação
imprecisa/distorcida das vogais.
d) Voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, interrupção articulatória irregular,
acentuação excessiva, mas sem diferenciação da sílaba tônica ou do elemento frasal
mais importante.

