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PORTUGUÊS
Não é apenas a pele que precisa de cuidados no
verão, os olhos também pedem atenção especial. As altas
temperaturas favorecem o desenvolvimento de fungos,
bactérias e vírus na água e em ambientes fechados,
quentes e úmidos, podendo gerar infecções oculares.
Conjuntivites, ceratites, pterígio e catarata são as
ocorrências mais comuns nessa época do ano.
A conjuntivite é uma infecção que se dá na
conjuntiva, membrana que recobre a parte branca do olho.
São três os tipos: alérgica, bacteriana e viral. A do tipo
alérgica tem como características coceira intensa,
vermelhidão e lacrimejamento. A bacteriana, além de
olhos vermelhos, apresenta grande inchaço e secreção
amarelada, especialmente ao acordar. Já a conjuntivite
viral provoca vermelhidão, sensação de desconforto
(semelhante ____ entrada de areia nos olhos) e muito
lacrimejamento. Além dos microrganismos que circulam
no ar, a conjuntivite pode ser adquirida pelo contato dos
olhos com agentes químicos presentes em filtros solar e
hidratantes para cabelos. Preste atenção também nos
dias ventosos. Eles aumentam o risco de corpos
estranhos entrarem no seu olho, causando a conjuntivite
alérgica.
Para evitar as doenças relacionadas ____
exposição solar, principalmente a conjuntivite, utilize
chapéus e óculos com lentes que tenham proteção contra
raios UVA e UVB. Se você não se adapta aos óculos
escuros, o mercado já oferece tipos de grau com filtros.
Mas tome muito cuidado com a procedência. Um óculos
sem proteção agride ainda mais o olho. A pupila atrás de
uma lente apenas escura, por exemplo, dilata, o que
favorece a entrada de radiação solar. Procure adquiri-los
somente em estabelecimentos confiáveis. Óculos de grau
necessitam de uma recomendação médica.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) à - a
b) a - à
c) a - a
d) à - à

2) Em conformidade com o texto, quanto às
características dos tipos de conjuntivite, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Conjuntivite alérgica.
(2) Conjuntivite bacteriana.
(3) Conjuntivite viral.
(...) Coceira intensa, vermelhidão e lacrimejamento.
(...) Olhos vermelhos, inchaço e secreção amarelada.
(...) Vermelhidão, sensação de desconforto e muito
lacrimejamento.
a) 3 - 2 - 1.
b) 1 - 2 - 3.
c) 2 - 3 - 1.
d) 1 - 3 - 2.
3) No fragmento “Mas tome muito cuidado com a
procedência.”, o termo sublinhado pode ser substituído,
porque NÃO altera o sentido, por:
a) Porém.
b) Logo.
c) Portanto.
d) Porque.
4) O termo sublinhado em “Se você tem o hábito de ler
exposto ao sol, não se esqueça da dupla óculos e
chapéu.” introduz uma oração que indica:
a) Oposição.
b) Condição.
c) Conclusão.
d) Explicação.

5) Quanto às vozes verbais, analisar os itens abaixo:
I - “Esses produtos exigem receita médica.” está na voz
ativa.
II - “Receita médica é exigida por esses produtos.” está na
voz passiva.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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6) Assinalar a alternativa em que a concordância está
INCORRETA:
a) O uso prolongado de ar-condicionado deve ser evitado.
b) Os olhos ficam mais ressecados e algumas pessoas
podem sentir um desconforto, como coceira e sensação
de corpo estranho.
c) Lembre-se de fazer frequentemente a limpeza do filtro,
pois o acúmulo de ácaros pode provocar conjuntivite
alérgica.
d) Se você sentir alguma irritação no olho após sair da
água, lave-os bem com algum colírio lubrificante.

10) Quanto ao uso dos porquês, analisar os itens abaixo:
I - Coleciona peças antigas porque as considera
importantes.
II - Sabe o porquê de tanta algazarra?
a) Os itens I e II estão incorretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão corretos.
INFORMÁTICA

a) É preciso atenção redobrada ao partir com a turma para
locais que não conhece-se direito.
b) Este estudo mostra que se pode aumentar as chances
de ter câncer quando se é fumante ou se tem maus
hábitos.
c) Isso é para quem quer aproveitar os dias de sol no
litoral ou mesmo na cidade e ainda refrescar-se.
d) As pessoas que isolam-se ou experimentam a solidão
são mais vulneráveis a doenças e sentem mais os
sinais do envelhecimento.

Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

8) A palavra “acidentalmente” é formada pelo processo
denominado:

11) Dentre os componentes que vêm instalados junto à
placa-mãe de um computador, está o(a):

a) Derivação sufixal.
b) Derivação prefixal.
c) Composição por aglutinação.
d) Composição por justaposição.

a) Processador.
b) Memória RAM.
c) Chipset.
d) Mouse.

9) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo:

12) Considerando-se o Sistema Operacional Windows 7,
assinalar a alternativa preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

7) Em relação à colocação pronominal, assinalar a
alternativa CORRETA:

I - Exercitar o abdômen não é benefício somente para
fortalecer os músculos da região e ajudar a eliminar a
barriguinha indiscreta.
II - Exercícios abdominais proporcionam uma série de
benefícios para a saúde, como o equilíbrio postural, a
melhora na respiração e a proteção de áreas sujeitas a
problemas na coluna.
III - Estudos mostram que, ao longo dos anos, os
músculos abdominais perdem grande parte de sua
potência, devido à posição ereta.
Estão CORRETOS:

A ____________________ mostra quais janelas estão
abertas no Sistema Operacional Windows, mesmo que
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo a
alternância entre elas. É uma das maiores ferramentas
desse sistema, podendo conter ícones e atalhos.
a) Memória RAM
b) Barra de tarefas
c) Barra de execução
d) Barra de acesso rápido

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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13) Considerando-se a barra do navegador Mozilla
Firefox, ao utilizar o recurso destacado, digitando uma
palavra ou frase e clicando no botão ENTER do teclado,
este:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais

a) Colocará a palavra ou texto digitada para corrigir a
ortografia.
b) Fará uma busca no Google referente à palavra ou frase
digitada, mostrando a página carregada no navegador
com a busca realizada.
c) Colocará o site encontrado como favorito do navegador.
d) Formatará o navegador com a página carregada.

14) Considerando-se o Excel, em sua última versão, a
função do Excel que permite retornar o valor da média em
um conjunto de números é:
a) = MED()
b) = SUM()
c) = MEDIA()
d) = SOMAMED()

que apresenta:

a) Estatísticas de números de páginas, número de
palavras, número de caracteres e linhas do documento
corrente.
b) Estatísticas de documentos abertos recentemente
quanto à contagem de palavras, apenas.
c) Contagem de palavras de documentos do slide do
PowerPoint.
d) Contagem de palavras de documento da planilha do
Excel.
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I - O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse
direito deve ser protegido pela lei: ninguém pode ser
arbitrariamente privado da vida.
II - No Brasil ninguém será submetido à escravidão; a
escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas
formas, são interditos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

17) Analisar a sentença abaixo:

15) Dentre as funcionalidades do Word 2013
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Revisão, e
mostradas normalmente na barra de status, está o botão

Contar Palavras

16) Analisar os itens abaixo:

A consciência ecológica é o conhecimento e a
compreensão que cada um possui de que é necessário
cuidar da natureza e preservá-la (1ª parte). Os avanços
industriais e consumistas são os principais aliados para o
desenvolvimento ecológico adequado e o fim da
degradação ambiental (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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Legislação e Conhecimentos Específicos
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação
aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que além
de outros visem à melhoria de sua condição social, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário.
(---) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
(---) Relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar,
que
preverá
indenização
compensatória, dentre outros direitos.
a) E - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) C - C - C.

19) Com base na Constituição Federal, considerando-se
os direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Homens e mulheres possuem direitos e obrigações
diferenciados.
b) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.
c) As pessoas podem sofrer tortura e/ou tratamento
desumano e degradante.
d) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido
o anonimato.
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20) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal,
analisar os itens abaixo:
I - A saúde é direito de todos os munícipes e dever do
Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e
econômicas que visem à eliminação do risco de
doenças e outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
II - As ações de saúde são de relevância pública, devendo
sua execução ser feita preferencialmente através de
serviços públicos e, complementarmente, através de
serviços de terceiros.
III - É permitido ao Município cobrar do usuário pela
prestação de serviços de assistência à saúde mantidos
pelo Poder Público ou contratos com terceiros.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

21) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal,
compete ao Município, EXCETO:
a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Elaborar e executar o plano diretor.
c) Instituir a Legislação Federal e a Estadual.
d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei.
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22) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

26) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o Contrato
Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá a(s)
disposição(ões) essencial(is):

(---) No ato de posse, o funcionário apresentará
obrigatoriamente declaração de bens e valores que
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública, juntando inclusive a declaração do Imposto de
Renda do exercício imediatamente anterior.
(---) A posse em cargos públicos não dependerá de prévia
inspeção médica oficial.
(---) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto
física e mentalmente para o exercício do cargo.

I - Identificação das necessidades de saúde estaduais e
nacionais.
II - Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde,
promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito
regional e inter-regional.

a) C - E - C.
b) C - C - C.
c) E - E - C.
d) E - C - E.

23) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, além do
vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao
funcionário as seguintes vantagens:
I - Diárias.
II - Gratificações adicionais.
III - Abono familiar.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

27) Segundo o Código de Ética Profissional, analisar os
itens abaixo:
I - É dever apontar falhas nos regulamentos e normas de
instituições quando as julgar incompatíveis com
exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente,
devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos
competentes.
II - É dever utilizar seu nome e número de registro no
Conselho Regional no qual estiver inscrito, somente em
alguns procedimentos fonoaudiológicos, acompanhado
de rubrica e assinatura.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

28) De acordo com o Código de Ética Profissional,
analisar os itens abaixo:
24) Em conformidade com a Lei Municipal nº 533/92, sem
qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do
serviço, por:
a) Sete dias, em razão de casamento.
b) Três dias, para doação de sangue.
c) Sete dias consecutivos em razão de falecimento do
cônjuge, companheira, país e filhos.
d) Dois dias, para se alistar como eleitor.

25) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, em relação às
ações que estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS), assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele
excetuado o do trabalho.
b) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
c) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
d) A formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua
produção.

I - O exercício da atividade consiste em benefício do ser
humano e da coletividade, mantendo comportamento
digno sem discriminação de qualquer natureza.
II - Não propugnar a harmonia da classe.
III - Exercer a atividade com ampla autonomia e liberdade
de convicção.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

29) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Sensibilidade e ___________ é uma técnica que pode ser
diversificada pelo uso de cotonetes embebidos em sabor
em vez do “dedo de luva”. Podem-se variar esses sabores
e as texturas do que é colocado no cotonete, bem como
sua temperatura.
a) higiene oral
b) reflexos orais
c) relaxamento
d) estimulação digital
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30) Em relação ao que encontra-se alterado na
decodificação auditiva, subperfil de distúrbio do
processamento
auditivo,
assinalar
a
alternativa
CORRETA:
a) Reconhecimento das características acústicas dos
sons; substituições fonêmicas e/ou grafêmicas;
fechamento e figura-fundo; atenção seletiva.
b) Função de linguagem receptiva; reconhecimento de
homônimos e metáforas; memória de curto prazo.
c) Reconhecimento de contornos acústicos, padrões de
gestalt; tarefas que incluam duas ou mais modalidades
sensoriais, leitura, escrita, uso da linguagem simbólica,
prosódia e habilidades musicais.
d) Sequencialização, planejamento, resgate e emissão de
respostas; padrões motores; atenção auditiva
sustentada.

31) Segundo a avaliação otorrinolaringológica do paciente
cantor, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:

33) Quanto à fisiologia da fonação, analisar os itens
abaixo:
I - Contração muscular isotônica: exercícios vocais
alternando graves e agudos, em intervalos musicais de
terças, quintas ou oitavas seriam, para os músculos
tensores das pregas vocais, similares aos utilizados por
atletas quando realizam exercícios de flexão de braços.
II - Contração muscular isométrica: exercícios de
sustentação tonal, nota por nota.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

34) Determinou que o signo é social e, portanto arbitrário
e imutável. O signo é social, porque as palavras da língua
pertencem a uma comunidade linguística, e não cabe a
um indivíduo tentar modificá-la em sua estrutura sonora
(significante) ou em seu sentido (significado).
Segundo GOLDFELD, o trecho acima refere-se a:

(---)

A mobilidade longitudinal da prega vocal é
caracterizada pelo estiramento e relaxamento da
prega vocal, sendo a essência da escala vocal.
(---) Uma prega vocal encurtada à custa de contração do
músculo tireoaritenoideo (TA) e sem ação do
cricotireoideo (CT) determina uma emissão grave.
(---) A participação do deslocamento vertical da laringe e a
amplitude do trato vocal podem ocorrer ou não na
agudização, conforme o estilo do cantor, mas o
estiramento deve estar sempre presente.
a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) E - E - C.
d) E - E - E.

32) Em relação ao desenvolvimento da função de sucção,
assinalar a alternativa CORRETA:
a)

A sucção desempenha papel fundamental no
suprimento das necessidades nutricionais nos primeiros
meses de vida do bebê, o qual dispõe de
desenvolvimento anatômico, sensório e motor.
b) No padrão inicial normal de sucção, do nascimento aos
seis meses de idade, predominam movimentos de
elevação e abaixamento da língua. Posteriormente, os
movimentos da língua ocorrem predominantemente
para frente e para trás, simultâneos aos movimentos da
mandíbula.
c) A sucção tem característica bifásica (voluntária
passando para involuntária), compreendendo a
coordenação rítmica da musculatura da face, dos
lábios, da língua, da mandíbula e do osso hioide.
d) O melhor desempenho da sucção, compreendendo a
coordenação com a deglutição e a respiração, surgirá
do terceiro dia de vida em diante formando, essas três
funções, uma unidade repetitiva e rítmica.
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a) Pierce.
b) Piaget.
c) Saussure.
d) Fernandes.

35) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
A fenda ___________________ gera um escape na
porção posterior da porção membranácea das pregas
vocais e deixa a voz soprosa. Há maior concentração de
energia na porção anterior das pregas vocais durante o
movimento vibratório. Esse comportamento revela maior
vulnerabilidade das pregas vocais diante do aumento da
demanda vocal.
a) triangular médio-posterior
b) triangular posterior
c) em ampulheta
d) fusiforme
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36) Em relação ao sistema auditivo, assinalar a alternativa
CORRETA:

39) Em relação à compressão nas próteses auditivas,
assinalar a alternativa CORRETA:

a) O sistema auditivo é constituído de estruturas
sensoriais e conexões centrais responsáveis pela
audição. Esse sistema pode ser referido em duas
porções distintas, sem relação entre si, definidas como
sistema auditivo periférico e sistema auditivo central.
b) A porção periférica compreende estruturas da orelha
externa, orelha média e orelha interna. O sistema
auditivo central refere-se ao nervo vestibulococlear e as
vias auditivas localizadas no tronco encefálico e áreas
corticais.
c) A cadeia ossicular da orelha média é composta por três
ossículos: o martelo, fixado à membrana timpânica, o
estribo, fixado à janela do vestíbulo pelo ligamento
estapedial anular, e a bigorna (menor osso do corpo
humano), posicionada entre os dois anteriores,
articulando-se com ambos.
d) A impedância acústica da orelha média, resistência
efetiva à transmissão do som entre o ar e os líquidos da
orelha interna, é determinada por três fatores: massa,
rigidez e fricção.

a) O limiar de compressão e/ou ponto de joelho indica
quanto o sinal será comprimido e a quantidade de
compressão do sinal.
b) O objetivo da compressão dinâmica é propiciar a
normalização do crescimento da sensação de
intensidade.
c) As características estáticas da compressão, tempo de
ataque e tempo de recuperação, expressam, em
milissegundos, o tempo que a compressão leva para
ser ativada ou desativada em função da variação do
NPS de entrada.
d) Em geral o tempo de ataque necessita ser maior que o
tempo de recuperação para evitar um sinal audível que
pode ser criado com o instrumento entrando e saindo
da compressão.

37) Quanto à transmissão e à propagação do som,
analisar os itens abaixo:
I - A reverberação ocorre quando o som volta à fonte em
um intervalo de tempo menor que 0,1s ou 10ms. O
obstáculo deve estar situado a uma distância menor
que 17m para que haja reverberação.
II - O eco ocorre quando o som volta à fonte em um
intervalo de tempo igual ou maior que 0,1s ou 10ms. O
obstáculo deve estar situado a uma distância superior a
17m para que haja eco.

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
A manobra _______________ deve ser utilizada na
presença de acometimento de canais semicirculares
laterais. Em uma superfície plana (carpete ou tatame), o
paciente, em posição de decúbito dorsal, deve deslocar o
seu corpo em bloco para o lado que desencadeia a
vertigem (decúbito lateral) e permanecer por 60s. Deve
prosseguir o ciclo adotando a posição de decúbito ventral,
passando por decúbito contralateral e retornando à
posição inicial.
a) Liberatória de Appiani
b) de Roll-over ou Lempert
c) Liberatória de Casane
d) de Brandt-Daroff

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

38) Em relação ao mascaramento central, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Na prática clínica, pode ocorrer o mascaramento
central, que consiste em uma mudança irreal do limiar
na orelha testada, frente à apresentação do ruído, em
intensidades que produzem o supermascaramento.
b) A pesquisa do limiar ósseo por meio do vibrador
posicionado na mastoide, local normalmente utilizado
na sua pesquisa, sofre mais interferência do efeito do
mascaramento central do que quando posicionado na
fronte.
c) O mascaramento central ocorre no sistema nervoso
central para todas as condições de mascaramento, mas
a mudança no limiar variará de acordo com a
frequência do estímulo-teste e a intensidade do ruído
mascarador.
d) Em qualquer raciocínio proposto para o cálculo da
intensidade do ruído, é de extrema importância fazer a
correção do limiar obtido, considerando uma possível
ocorrência do mascaramento central.
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