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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para os itens de 1 a 10.

i  A necessidade de aprimorar a forma de se comunicar
com os demais tem sido uma preocupação cada vez mais 
recorrente no mundo do trabalho, afinal, hoje, a oratória e 

4 a comunicação são requisitos para o profissional ascender 
na carreira e conseguir se manter ativo no mercado de 
trabalho.

7 Empresas especializadas em carreira e mercado
profissional já consideram que o desempenho do candidato 
em uma entrevista de emprego, especialmente a forma 

io  como ele se comunica, tem mais impacto do que o currículo 
em si.

Aprimorar a oratória é o caminho para se relacionar 
13 melhor com os outros, tanto no ambiente de trabalho como 

na vida pessoal. Saber como aplicar as principais técnicas de 
oratória, ser capaz de gesticular e de organizar o raciocínio 

16 são diferenciais em todas as situações de exposição de fala.
Perder o medo de expressar as ideias -  e conseguir 

fazer isso da melhor forma -  é possível por meio da prática 
19 e da orientação de profissionais conscientes da importância 

que a comunicação exerce no dia a dia. Por essa razão, a 
procura por cursos de oratória tem crescido 

22 consideravelmente no Brasil.
Ser um bom comunicador -  e demonstrar isso na 

rotina profissional -  envolve uma série de habilidades.
25 A capacidade de estruturar as próprias ideias e

conseguir expressá-las de forma compreensível aos demais 
é imprescindível. Além da habilidade de falar com clareza, a 

28 organização do raciocínio deve permitir que o que se fala 
seja interessante, já que um dos principais desafios da 
comunicação é ganhar e reter a atenção dos demais.

3i  Falar bem é ser o mais claro possível e ter alto grau
de persuasão. Em entrevistas de emprego, reuniões de 
trabalho e negociações com clientes, essa habilidade se faz 

34 ainda mais requisitada. Hoje, o profissional que não 
consegue ser assertivo e persuasivo em suas conversas ou 
exposições orais corre sérios riscos de ficar para trás, visto 

37 que o mercado se torna mais competitivo dia após dia.
Entretanto, para ser um bom comunicador, não 

basta conseguir utilizar a linguagem verbal, expressando 
40 conteúdos de forma interessante e eficaz. É indispensável 

ter uma boa postura, manter contato visual, saber gesticular 
e utilizar a voz corretamente. Todo esse conjunto é o que 

43 compõe a linguagem não verbal, um dos aspectos da 
comunicação pessoal.

A ideia de que apresentações em público são 
46 restritas a profissionais da comunicação ou a 

palestrantes já está ultrapassada. Hoje, todos os 
profissionais -  especialmente aqueles que ocupam cargos 

49 de liderança -  precisam saber como fazer apresentações, 
seja qual for a área em que trabalham. Isso acontece 
porque, atualmente, não basta alcançar bons resultados: é 

52 preciso saber falar sobre eles.

Internet: <www.terra.com.br> (com adaptações).

Considerando a tipologia do texto, as ideias nele expressas e
seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 1 a 6.

1 O objetivo do texto é narrar histórias de sucesso 
profissional proporcionado por empresas especializadas 
em carreira e mercado de trabalho.

2 De acordo com o texto, entre as habilidades de um bom 
comunicador, incluem-se a clareza na expressão das 
ideias, a assertividade e a persuasão.

3 Entende-se da leitura do texto que o crescimento 
considerável da procura por cursos de oratória no Brasil 
deve-se à competência dos profissionais que atuam na 
área da comunicação.

4 Caso se isolasse por vírgulas a oração "que não consegue 
ser assertivo e persuasivo em suas conversas ou 
exposições orais" (linhas de 34 a 36), não haveria 
prejuízo para a correção gramatical do texto, mas a 
coerência das ideias do texto ficaria comprometida.

5 Nas orações "não basta" (linha 51) e "é preciso" 
(linhas 51 e 52), a flexão verbal na terceira pessoa do 
singular justifica-se porque o sujeito de ambas é 
oracional.

6 Estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos 
do texto caso o vocábulo "já" (linha 47) fosse deslocado 
para imediatamente após o vocábulo "público" 
(linha 45), dada a mobilidade que caracteriza os adjuntos 
adverbiais.

Com relação à correção gramatical e à coerência das 
substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 
do texto, julgue os itens 7 e 8.

7 "aos demais" (linha 26) por às outras pessoas
8 "se faz" (linha 33) por faz-se

No que se refere à correção gramatical e à coerência da 
proposta de reescrita para cada um dos trechos destacados 
do texto, julgue os itens 9 e 10.

9 "para o profissional ascender na carreira e conseguir se 
manter ativo no mercado de trabalho" (linhas de 4 a 6): 
para a ascensão do profissional na carreira e para a 
manutenção de sua competitividade no mercado de 
trabalho

10 "visto que o mercado se torna mais competitivo dia após 
dia" (linhas 36 e 37): de modo que o mercado se torne 
mais competitivo dia após dia
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Julgue os itens 11 e 12 quanto à correção gramatical dos 
trechos apresentados e à adequação da linguagem à 
correspondência oficial.

11 Conscientes da complexidade que envolve o assunto 
hora tratado e confiantes que as informações prestadas 
na planilha anexa cumpre a solicitação que nos foi 
encaminhada, colocamo-nos à disposição dessa 
Comissão para maiores esclarecimentos.

12 Informamos que a proposta de compra que nos foi 
encaminhada por vocês de equipamentos e materiais 
permanentes não foram priorizados e nem publicada em 
portaria e a mesma caiu em impedimento técnico, 
podendo ser requerida novamente.

20

21

22

No Outlook 2016, ao clicar o botão direito do mouse 
sobre uma mensagem da Caixa de Entrada Prioritária e
escolher a opção E j  Mover para Outros será possível
movê-la para a Caixa de Entrada Outros.
No Outlook 2016, caso uma mensagem de e-mail possua 
um ou mais arquivos em anexo, eles não poderão ser 
impressos, pois, por questões de segurança, eles não 
poderão ser enviados à impressora.
O aplicativo Limpeza de disco, no Windows 10, permite 
que o usuário selecione os arquivos que ele deseja 
remover, como, por exemplo, arquivos temporários.

Em uma circunferência, são marcados 10 pontos 
distintos.

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, 
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados.

Julgue os itens de 13 a 17 acerca do programa Microsoft Excel 
2013, do sistema operacional Windows 10 e dos conceitos de 
redes de computadores.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens
de 23 a 25.

23 O número de cordas que podem ser traçadas, ligando-se 
2 desses pontos, é menor que 50.

24 O número de triângulos distintos que podem ser 
formados, ligando-se 3 desses pontos, é igual ao número 
de heptágonos que podem ser formados, ligando-se 7 
desses pontos.

25 O número de diagonais do polígono formado pela união 
de todos esses pontos é igual a 35.

RASCUNHO

13 Toda vez que uma pequena marca triangular verde 
aparece no canto superior esquerdo de uma célula 
do Excel 2013, há um erro grave de lógica na fórmula 
dessa célula.

14 No Excel 2013, quando uma fórmula for copiada de uma 
célula contendo um endereço (ou referência) absoluto, 
como, por exemplo, $C$10, seu endereço não será 
ajustado onde ela for colada.

15 Hibernar e Desligar são opções de desligamento do 
Windows 10. Ambas, quando utilizadas, poupam uma 
grande quantidade de energia.

16 No Windows 10, o usuário pode usar as Configurações 
de Privacidade para controlar quais recursos um 
determinado aplicativo, como, por exemplo, um 
aplicativo de área de trabalho do Windows, pode usar.

17 Na URL http://www.crefono1.gov.br/2019/, o 
fragmento www.crefono1.gov.br especifica o protocolo 
que será utilizado para localizar o referido sítio.

A respeito do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 
versão mais atual, do programa de correio eletrônico 
Microsoft Outlook 2016 e dos conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e programas, julgue os itens 
de 18 a 22.

18 A adição de uma página aos favoritos, no Firefox, é um 
processo individual, não permitindo, portanto, criar 
favoritos para todas as abas abertas de uma só vez.

19 No Firefox, os snippets exibem um conteúdo diferente 
cada vez que aparecem.
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A probabilidade de certa jogadora de basquetebol 
converter um lance livre é de 90%.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 
de 26 a 28.

26 A probabilidade de essa jogadora não converter sequer 
1 lance livre, em 3 tentativas, é de 0,001%.

27 A probabilidade de essa jogadora converter 4 lances 
livres consecutivos é inferior a 65%.

28 Considerando-se que, após sofrer uma falta no garrafão, 
essa jogadora, que já converteu 8 lances livres 
consecutivos, tenha direito a 2 lances livres, é correto 
afirmar que ela converterá apenas 1 dos lances livres a 
que tem direito.

Um cachorro de pequeno porte come 100 g de ração 
por dia e um cachorro de grande porte come 2 kg de ração 
em 5 dias.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 
de 29 a 32.

29 A quantidade de ração ingerida por 3 cachorros de 
pequeno porte em duas semanas é menor que a 
quantidade de ração ingerida por 1 cachorro de grande 
porte em 10 dias.

30 Sabendo-se que o quilo de ração custa R$ 10,00 reais, 
é correto afirmar que uma pessoa que cria 2 cachorros 
de pequeno porte e 1 cachorro de grande porte tem um 
custo mensal com ração, em um mês de 30 dias, inferior 
a R$ 200,00.

31 Supondo-se que um cachorro de pequeno porte precise 
de 600 mL de água por dia para se manter hidratado e 
que 1 g de água ocupe o volume de 1 cm3, é correto 
afirmar que a quantidade de água necessária para um 
cachorro de pequeno porte se manter hidratado é 
superior a meio quilo.

32 Suponha-se que, em um certo canil, o número de cães 
de pequeno porte seja o triplo do número de cães de 
grande porte e que, em 20 dias, tenham sido 
consumidos 126 kg de ração. Nesse caso, é correto 
concluir que esse canil cria mais de 40 cachorros.

RASCUNHO

Delegados de mais de duzentos países, reunidos, no 
dia 13 de dezembro de 2019, na conferência do clima da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 25, 
encontraram dificuldades para chegar a consensos sobre 
medidas práticas de combate ao aquecimento global.

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações).

Com relação ao assunto abordado no texto acima e a temas 

correlatos, julgue os itens de 33 a 36.

33 Prevista para ocorrer no Chile, a COP 25 foi realizada em 

Madri, na Espanha, sendo a mudança necessária devido 
a catástrofes naturais ocorridas no país sul-americano.

34 Um dos raros aspectos em que houve claro consenso 

entre os participantes foi o mercado de carbono.
35 Os países da União Europeia assumiram o compromisso 

de não emitir, até 2050, mais gases de efeito estufa do 
que são capazes de absorver por meio de ações de 
compensação.

36 A ativista sueca Greta Thunberg foi escolhida pela 
revista Time como a personalidade do ano de 2019, 
tornando-se a mais jovem homenageada na história 

daquela publicação.

Depois de gastar R$ 40 bilhões para erguer Belo 

Monte, a concessionária Norte Energia, dona da hidrelétrica, 
quer agora autorização para construir usinas térmicas, 
informa o Estadão.

Internet: <www.oantagonista.com>.

Tendo o texto acima apenas como referência inicial e 

refletindo sobre a questão energética no País, julgue os itens 
de 37 a 40.

37 A última turbina de Belo Monte foi ativada há mais de 
três anos, ainda no governo Dilma Rousseff.

38 O argumento utilizado pela Norte Energia para embasar 

sua solicitação relaciona-se à grande oscilação do nível 
das águas do rio Xingu ao longo do ano.

39 A autorização solicitada foi concedida pela Aneel em 
novembro último, sob protestos dos ambientalistas e de 
lideranças indígenas.

40 Situada no Pará, a usina de Belo Monte é considerada 
como a maior hidrelétrica 100% brasileira.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Com base na Lei n.° 8.429/1992, julgue os itens de 41 a 45.

41 Entende-se por improbidade administrativa toda 

ilegalidade cometida por agente público no exercício da 

função.

42 Para os fins da lei, improbidade confunde-se com 

corrupção.

43 À luz do princípio da independência das instâncias, o ato 

de improbidade administrativa pode, ou não, gerar 

repercussões penais ao enquadrar-se, eventualmente, 

também como crime.

44 Estando-se diante de ato de improbidade cometido por 

agente público, necessariamente estar-se-á, também, 

diante de falta disciplinar.

45 Partidos políticos podem ser sujeitos passivos de ato de 

improbidade.

Julgue os itens de 46 a 50 acerca da ética na função pública.

46 Em Aristóteles, virtudes são disposições de caráter, isto 

é, a inclinação ao bom comportamento diante de algo 

que afete.

47 Valores são predicados éticos que não resultam de uma 

escolha particular, mas de uma construção e de uma 

influência puramente social.

48 O cidadão desempenha papel absolutamente relevante 

na associação civil, integrando cooperação que, ao fim e 

ao cabo, resultará na própria ideia de Estado.

49 A transparência e a informação são imprescindíveis, 

em uma democracia, como mecanismos de 

instrumentalização da possibilidade de os cidadãos 

reagirem aos rumos do Estado ou os influenciarem.

50 A moral é orientadora dos atos estatais, ainda que sobre 

eles não exerça propriamente uma imposição, dado seu 

caráter aberto e subjetivo.

Julgue os itens de 51 a 55 no que se refere à Administração

Pública.

51 Os requisitos para acesso a cargos públicos mediante 

concurso devem estar claramente estabelecidos na lei 

e(ou) no edital.

52 Os servidores públicos civis e militares têm direito 

garantido à sindicalização.

53 A aposentadoria por invalidez permanente será, em 

regra, com proventos proporcionais.

54 Os vencimentos pagos aos ocupantes dos cargos do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

inferiores aos pagos aos ocupantes dos cargos do Poder 

Executivo.

55 A administração fazendária possui, em sua competência, 

precedência sobre os demais setores da Administração.

Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da

República Federativa do Brasil, julgue os itens de 56 a 60.

56 A valorização à independência nacional cede diante de 

ameaças a outros povos.

57 Os direitos fundamentais constitucionais deverão 

prevalecer.

58 A autodeterminação dos povos é decorrência natural da 

própria ideia de soberania.

59 O repúdio ao terrorismo autorizará, no plano 

internacional, intervenção armada pelo Brasil.

60 A integração entre os países da América do Sul é 

valorizada com precedência em relação à integração 

com os demais países.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com base na Lei n.° 6.965/1981, julgue os itens de 61 a 66.

61 O aperfeiçoamento dos padrões da voz e da fala não está 
previsto como competência do fonoaudiólogo.

62 A inexistência de condenação por crime contra a 
segurança nacional é uma condição básica para o 
exercício do mandato de membro do Conselho Regional.

63 A extinção ou perda de mandato de membro do 
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá 
em virtude de condenação à pena de reclusão.

64 A seus presidentes incumbe a administração e a
representação legal dos Conselhos Regionais,
facultando-lhes suspender o cumprimento de
deliberação de seu Plenário que lhes pareça 
inconveniente ou contrária aos interesses da instituição 
e submeter essa decisão à autoridade competente.

65 Constitui renda do Conselho Federal 20% do produto da 
arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas 
de cada Conselho Regional.

66 É facultativo o registro nos Conselhos Regionais das 
empresas cujas finalidades estejam ligadas à 
fonoaudiologia.

Em relação ao Código de Ética da Fonoaudiologia, julgue os
itens de 67 a 72.

67 É dever do fonoaudiólogo recusar-se a exercer a 
profissão quando as condições de trabalho não forem 
dignas e seguras.

68 Comete infração ética o fonoaudiólogo que deixar de 
portar a carteira ou cédula de identificação profissional 
em exercício.

69 Não caracteriza infração ética emitir opinião 
depreciativa, desde que seja técnico-científica.

70 Quando para fins acadêmicos, é permitida a referência a 
clientes ou a casos clínicos identificáveis em palestras, 
aulas ou eventos.

71 Na fixação dos honorários profissionais, também será 
considerada a titulação do profissional.

72 É dever do fonoaudiólogo sempre fazer referência às 
fontes que publica em redes sociais.

De acordo com o Código de Processo Disciplinar, julgue os
itens de 73 a 78.

73 É considerado como parte o assistente que figurou na 
qualidade de denunciante. Caso ele seja admitido nos 
autos, atuará como auxiliar do representante e exercerá 
os mesmos direitos e deveres que este.

74 O denunciante não terá acesso aos autos, podendo 
obter informações por meio da Comissão de Ética.

75 A contagem dos prazos processuais será em dias úteis, 
iniciando-se a partir do dia seguinte ao do recebimento 
da comunicação pela parte.

76 O processo administrativo de fiscalização (PAF) apura 
faltas e infrações cometidas por pessoa física ou jurídica 
inscrita no Conselho Regional.

77 O fonoaudiólogo representado que não apresentar 
defesa dentro do prazo será declarado revel, o que não 
acarretará necessariamente sua condenação.

78 A Comissão de Ética deverá emitir relatório dos fatos e 
do voto da Comissão, explicitando se foi unânime ou por 
maioria, e enviá-lo ao presidente do Conselho, que 
incluirá o processo na sessão plenária subsequente, 
providenciando a intimação das partes.

Segundo a NR 7 MTb, julgue os itens de 79 a 84 a respeito da
perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados.

79 Conceitua-se perda auditiva por níveis de pressão 
sonora elevados como as alterações dos limiares 
auditivos, do tipo sensório-neural, decorrentes da 
exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão 
sonora elevados.

80 A perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados 
tem como características principais a reversibilidade e a 
progressão gradual com o tempo de exposição ao risco.

81 O exame audiométrico será realizado, no mínimo, na 
admissão e na demissão.

82 O exame audiométrico será realizado pela via aérea nas 
frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 
8.000 Hz.

83 No caso de alteração detectada no teste pela via aérea, 
será realizado, também, o teste pela via óssea, nas 
frequências de 6.000 e 8.000 Hz.

84 A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 
elevados é fato que caracteriza inaptidão para o 
trabalho.

A partir do Decreto n.° 6.286/2007, do Decreto
n.° 7.602/2011 e da Portaria GM/MS n.° 1.823/2012, julgue
os itens de 85 a 90.

85 Caberá ao Ministério da Educação definir as escolas a 
serem atendidas no Programa Saúde na Escola (PSE).

86 O monitoramento e a avaliação do PSE serão realizados 
por comissão interministerial constituída, em ato 
conjunto, dos ministros de Estado da Saúde e da 
Educação.

87 Compete ao Ministério da Saúde realizar ações de 
reabilitação profissional.

88 Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego supervisionar 
e coordenar a execução das atividades relacionadas com 
a inspeção dos ambientes de trabalho.

89 Ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) compete 
coordenar, em âmbito nacional, a implementação da 
Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

90 Compete aos gestores municipais de saúde alocar 
recursos orçamentários e financeiros para a 
implementação da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador, pactuados nas instâncias de gestão e 
aprovados no Conselho Municipal de Saúde.
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Conforme a Portaria GM/MS n.° 793/2012 e a Portaria
GM/MS n.° 930/2012, julgue os itens de 91 a 96.

91 A Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência na 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência deverá 
responsabilizar-se pelo acolhimento e pela classificação 
de risco e cuidado, nas situações de urgência e 
emergência, das pessoas com deficiência.

92 O transporte sanitário poderá ser utilizado por pessoas 
com deficiência que não apresentem condições de 
mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de 
transporte convencional ou que manifestem grandes 
restrições ao acesso e ao uso de equipamentos urbanos.

93 A Atenção Básica na Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência priorizará a promoção da identificação 
precoce das deficiências, por meio da qualificação do 
pré-natal e da atenção na primeira infância.

94 A Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal
Convencional (UCINCo) ou Unidade Semi-intensiva é 
um serviço hospitalar voltado para o atendimento de 
recém-nascidos graves ou com risco de morte.

95 A Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal
Canguru (UCINCa) será responsável pelo cuidado de 
recém-nascidos com peso superior a 1 kg, clinicamente 
estáveis, em nutrição parcialmente enteral, cujas mães 
manifestem o desejo de participar e tenham 
disponibilidade de tempo.

96 A UCINCa pode funcionar em qualquer unidade
hospitalar.

Acerca do Protocolo Perda Auditiva Induzida por Ruído
(PAIR), julgue os itens de 97 a 102.

97 A definição de ruído é englobada pela definição de som.
98 O ruído intenso, em média 70 dB, e a exposição 

continuada, por quatro horas, por dia, provocam 
alterações estruturais, na orelha interna, que 
determinam a ocorrência da PAIR.

99 A reabilitação pode ser feita, por meio de ações 
terapêuticas individuais, na Atenção Primária ou 
Secundária, por qualquer profissional da área da saúde.

100 A mudança transitória de limiar caracteriza-se por uma 
diminuição da acuidade auditiva que pode retornar ao 
normal após um período de afastamento do ruído.

101 A maior característica da PAIR é a degeneração das 
células ciliadas do órgão de Corti.

102 Todo caso de PAIR deve ser comunicado à Previdência 
Social, por meio de abertura de comunicação de 
acidente de trabalho (CAT).

À luz das resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia,
julgue os itens de 103 a 108.

103 O intervalo de tempo para a realização da avaliação do 
ambiente acústico deve ser trimestral.

104 Os Conselhos Regionais deverão enviar ao Conselho 
Federal demonstrativo analítico dos gastos exclusivos 
com atos de orientação e fiscalização do exercício 
profissional, junto com o balancete trimestral.

105 O profissional deverá requerer o registro secundário se 
desempenhar atividades por mais de dez dias anuais em 
jurisdição distinta da do Conselho Regional de registro 
principal e ativo.

106 É permitida a transferência do registro profissional 
secundário.

107 Enquadram-se no registro facultativo, sem ônus, as 
instituições que ministram cursos de fonoaudiologia nos 
níveis de graduação e pós-graduação.

108 O certificado de registro de pessoa jurídica será 
revalidado a cada dois anos, mediante requerimento e 
desde que não haja pendências financeiras e cadastrais.

No que se refere à Resolução do Conselho Federal de
Fonoaudiologia n.° 444/2013 (Manual de Orientação e
Fiscalização do Exercício Profissional da Fonoaudiologia),
julgue os itens de 109 a 114.

109 O fiscal deverá passar por treinamento, de caráter 
teórico e prático, em que constem as normas vigentes 
que regulam o exercício profissional, as diversas áreas 
que envolvem a atuação fonoaudiológica e as diretrizes 
e rotinas para a orientação e fiscalização.

110 São documentos fiscais de uso obrigatório a 
ficha de verificação fiscal e o termo de 
encaminhamento/encerramento.

111 Caso seja necessário, o fiscal poderá ser acompanhado 
de autoridade policial ou de assessor jurídico durante a 
fiscalização.

112 O auto de infração será lavrado quando findo o prazo 
concedido pela notificação no termo de constatação.

113 O termo de encaminhamento/encerramento é o 
documento utilizado nos atos fiscalizatórios que registra 
a situação de regularidade ou irregularidade do 
fonoaudiólogo.

114 A Comissão de Orientação e Fiscalização dos Conselhos 
Regionais será constituída de sete conselheiros efetivos.

Quanto à Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia
n.° 517/2017, que se refere ao Regimento Interno Único dos
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, julgue os itens de
115 a 120.

115 Compete ao Plenário eleger, por maioria absoluta, 
para compor a Diretoria, o presidente, o vice-presidente, 
o secretário e o tesoureiro.

116 A Diretoria será eleita para mandato de dois anos e 
empossada na primeira sessão plenária extraordinária 
do colegiado.

117 O conselheiro regional poderá exercer simultaneamente 
a função de conselheiro federal.

118 As delegacias são unidades administrativas auxiliares do 
Conselho Regional, dotadas de poderes limitados e que 
não possuem autonomia orçamentária.

119 O quorum mínimo para se iniciar a sessão plenária e 
aprovar as matérias discutidas é de 50% mais um do 
número dos conselheiros efetivos integrantes do 
Plenário.

120 Considera-se como portaria a opinião técnica embasada 
sobre determinado assunto, com caráter orientativo 
para esclarecer fatos, consolidar entendimentos ou 
determinar procedimentos.
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CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1.a REGIÃO Aplicação: 2020

PROVA DISCURSIVA
■  Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

■  Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

■  O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

■  O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado.

■  A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

Considerando o que dispõe o Código de Ética da Fonoaudiologia, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

O fonoaudiólogo e o sigilo profissional

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

a) o sigilo em relação ao paciente incapaz;

b) exceções ao dever de sigilo; e

c) infrações éticas do fonoaudiólogo quanto ao sigilo profissional.
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