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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. 
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Todo ser humano possui uma voz única, que, além de constituir uma ferramenta de comunicação, carrega traços de 
faixa etária, sexo, tipo físico, personalidade e estado emocional. Para alguns, no entanto, ela representa muito mais que isso. 
Professores, atores, repórteres, cantores e outros profissionais têm na voz uma indispensável ferramenta de trabalho e precisam 
estar atentos aos cuidados que devem adotar para não a prejudicar. 

O som que as pessoas produzem vem do ar expirado dos pulmões. Esse ar passa pelas pregas vocais na laringe, que 
vibram e o transformam em pulsos sonoros. Quando existe um problema nas cordas vocais, essa vibração se torna defeituosa, 
o que é chamado disfonia. “A maioria dos problemas é causada por desequilíbrios e abusos vocais, além do excessivo e mau uso 
da voz”, explica Kelly Cristina Silverio, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de  
Bauru (FOB). “As lesões mais recorrentes são o aparecimento de nódulos vocais, cistos intracordais, edemas e fendas glóticas”, 
acrescenta a professora. 

Uma vez instalado o problema de voz e manifestadas as alterações – rouquidão constante, dor ou ardência na garganta, 
falta de ar ou cansaço ao falar, dificuldade para ser entendido, entre outras –, o sujeito deve buscar um médico 
otorrinolaringologista, para realizar uma avaliação da laringe, e um fonoaudiólogo, que é capaz de avaliar a voz, associar o 
diagnóstico médico e tratar a alteração presente caso o problema seja decorrente do comportamento vocal inadequado. 

Durante o tratamento, algumas orientações sobre saúde vocal são fornecidas ao paciente com o intuito de promover 
mudanças em sua rotina. A hidratação é um exemplo. Um organismo bem hidratado propicia maior lubrificação da laringe, o 
que resulta em menor esforço à fonação. A fonoaudióloga Kelly Silverio explica que isso vale para qualquer tipo de profissão que 
exija muito da voz. “O ideal é ingerir pelo menos dois litros de água por dia”, comenta. Ela esclarece, ainda, que esse é um hábito 
que deve ser adquirido e estar presente no cotidiano, e não apenas durante o tratamento. 

O regime alimentar também é observado durante a terapia. Uma alimentação mal balanceada pode ocasionar a subida 
do suco gástrico para a laringe e a faringe, o chamado refluxo gastroesofágico, surgindo sintomas de laringite – rouquidão, 
pigarro, tosse seca, dor de garganta, entre outros. Segundo Silverio, devem-se evitar laticínios, chocolate, alimentos 
condimentados e gordurosos e café antes do uso profissional da voz. 

Além disso, o próprio modo como a pessoa fala deve ser trabalhado. “Muitas pessoas falam mal: com forte intensidade, 
concentrando toda a tensão na garganta. Dessa maneira, existe um acúmulo de esforço que prejudica a voz, por isso é 
importante ensiná-las a ter outro comportamento vocal”, diz a fonoaudióloga. 

O fonoaudiólogo oferece ainda ao paciente exercícios para fortalecer a resistência vocal, que devem ser repetidos 
diariamente em casa. A professora da FOB ressalta que cuidar de processos alérgicos também é essencial para que a voz se 
equilibre. 

“É importante ressaltar que as recomendações, embora gerais, devem ser individualizadas e adaptadas à realidade de 
cada um. O importante é respeitar os limites de cada profissional, agir na direção de ganhar resistência muscular e vocal para 
que a disfonia dê lugar ao equilíbrio vocal”, destaca Kelly. 

 
João Vitor Oliveira. A importância da saúde vocal para profissionais (com adaptações). 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os 

itens de 1 a 7. 

 

1 No texto, estruturado em forma dissertativa, são 

mencionados problemas vocais decorrentes do uso 

profissional da voz. 

2 De acordo com o texto, os problemas de voz mais 

recorrentes, como nódulos vocais, cistos intracordais, 

edemas e fendas glóticas, são a causa de desequilíbrios 

e abusos vocais, além do excessivo e mau uso da voz. 

3 Os vocábulos “além”, “têm” e “dê” são acentuados 

graficamente de acordo com a mesma regra de 

acentuação gráfica. 

4 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

do texto caso o ponto final empregado após o vocábulo 

“isso” (linha 2) fosse substituído por dois pontos, feito o 

devido ajuste de inicial maiúscula/minúscula no período. 

5 Nos segmentos “Uma alimentação mal  
balanceada” (linha 20) e “Muitas pessoas falam  
mal” (linha 24), o vocábulo “mal” classifica-se como 
advérbio. 

6 Nas orações “que exija muito da voz” (linhas 17 e 18) e 
“para que a disfonia dê lugar ao equilíbrio vocal” (linhas 
31 e 32), os verbos estão conjugados no mesmo tempo 
e modo verbal: no presente do subjuntivo. 

7 Na linha 25, “por isso” introduz oração coordenada de 
sentido explicativo. 

 ____________________________________________________  
No que se refere à correção gramatical e à coerência das 
substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 
do texto, julgue os itens de 8 a 10. 

 
8 “expirado” (linha 5) por exalado 
9 “o que é chamado disfonia” (linha 7) por onde se chama 

disfonia 
10 “é causada” (linha 7) por são causados 
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Julgue os itens 11 e 12, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

11 Informamos o senhor que sua inscrição no XXII 

Seminário de Fonoaudiologia foi confirmada e o material 

estarão disponíveis na recepção do auditório onde será 

realizado o evento. 

12 Com a finalidade de dar andamento das ações previstas 

no Projeto Atualização Digital, solicitamos autorização 

para a contratação de três consultores da área de 

Tecnologia da Informação cujos os currículos seguem 

anexo à este documento. 

 ____________________________________________________  

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. 

 

Acerca dos tipos de computadores, dos conceitos de 

hardware, do programa Microsoft Word 2013 e do sistema 

operacional Windows 7, julgue os itens de 13 a 17. 

 

13 Um computador digital é um dispositivo destinado a 

executar sequências de operações aritméticas e lógicas. 

14 As placas e os fios de um computador não são 

considerados como hardwares, pois não armazenam 

informações. 

15 No Word 2013, é possível excluir, em uma tabela, 

somente o conteúdo de uma linha ou de uma coluna, 

mantendo-se sua estrutura. 

16 No Word 2013, para se automatizar uma ação usada 

com frequência pelo usuário, uma macro poderá ser 

criada. 

17 O Windows 7 somente pode ser instalado na modalidade 

Stand-Alone. 

Quanto aos conceitos de redes de computadores, ao 

programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais 

atual, e aos conceitos de organização e de gerenciamento de 

arquivos, julgue os itens de 18 a 22. 

 

18 Em uma rede de computadores, um computador pode 

assumir tanto a função de cliente quanto a função de 

servidor. 

19 O IP é um número único, gravado na memória ROM, que 

identifica o computador, independentemente de ele 

estar ou não conectado a uma rede. 

20 A barra unificada de endereços e pesquisa do Firefox, 

, 

mostra sugestões com base nos favoritos e no histórico, 

entre outros.  

21 No Mozilla Firefox, somente páginas armazenadas no 

país onde está localizado o computador do usuário 

podem ser adicionadas aos favoritos. 

22 Para abrir o arquivo  CREFONO.PDF, por meio do 

Windows Explorer do Windows 7, basta clicar sobre ele 

com o botão direito do mouse e escolher a opção EDITAR 

ARQUIVO COM ACROBAT. 

 ____________________________________________________  

Assumindo que a afirmação “Todos os netos de José são 

alegres” é verdadeira, julgue os itens de 23 a 26. 

 

23 José certamente é alegre. 

24 Se João não é alegre, então ele não é neto de José. 

25 Se Tiago não é neto de José, então ele não é alegre. 
26 A negação da afirmação enunciada é “Nenhum neto de 

José é alegre”. 

 ____________________________________________________  

Em uma seleção com as sessenta principais 

hamburguerias de um país, constatou-se que quarenta delas 

trabalham com carne vermelha, trinta e duas utilizam frango 

e trinta e uma possuem opções veganas no cardápio. Dentre 

as hamburguerias que usam carne vermelha, vinte utilizam 

frango em alguns pratos e dezoito possuem opções veganas. 

Dentre as hamburguerias que trabalham com frango, doze 

oferecem opções veganas. Todas as hamburguerias da 

seleção possuem pelo menos uma das três opções no 

cardápio. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  

de 27 a 29. 

 

27 Exatamente sete hamburguerias oferecem as três 

opções. 

28 Há trezentas e trinta e seis formas de se ordenar as três 

melhores hamburguerias que trabalham apenas com 

opções veganas. 

29 Menos de 40% das hamburguerias selecionadas 

trabalham com apenas uma das três opções no cardápio. 
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Arquimedes de Siracusa é, por muitos, considerado como o 

maior matemático da antiguidade. O seu túmulo, a pedido do 

próprio Arquimedes, continha uma escultura de uma esfera e 

um cilindro de alturas e diâmetros (da esfera e da base do 

cilindro) iguais. O diâmetro da esfera do túmulo de 

Arquimedes é igual a 𝐷.  

 

A partir do texto acima, julgue os itens de 30 a 32. 

 

30 O volume da esfera do túmulo de Arquimedes é igual a 
4

3
𝜋𝐷3. 

31 A razão entre o volume da esfera e o volume do cilindro 

do túmulo de Arquimedes é igual a 
2

3
. 

32 Considerando-se que um cone tenha altura e diâmetro 

da base iguais aos do cilindro do túmulo de Arquimedes, 

é correto afirmar que esse cone tem volume duas vezes 

menor que o da escultura esférica. 

 ____________________________________________________  

O grande tema de 2020, em escala global, foi a pandemia da 

covid-19. A primeira morte causada pela doença foi 

anunciada em janeiro, em uma província chinesa. De lá para 

cá, o número de infectados e de mortes cresceu 

exponencialmente. Uma corrida para a produção de vacinas 

para enfrentar a pandemia envolveu países, instituições e 

cientistas. Paralelamente, a questão ambiental viu ampliada 

a sua presença na agenda do mundo contemporâneo. 

 
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue os 

itens de 33 a 40. 

 
33 A América, incluído o Brasil, permanece sendo uma das 

regiões do mundo menos afetadas pela pandemia. 

34 No Brasil, a pandemia evidenciou, nos mais diversos 

níveis, a solidez e a capacidade de atendimento do 

sistema público de saúde do País. 

35 O isolamento social também foi adotado pelo Brasil para 

enfrentar a covid-19, mas templos religiosos e escolas 

mantiveram-se abertos e em pleno funcionamento. 

36 A coordenação mundial do monitoramento e do 

combate à pandemia ficou a cargo da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), uma agência especializada da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

37 Por ser a maior floresta tropical do Planeta, a Amazônia 

chamou a atenção do mundo pela dimensão das 

queimadas nela ocorridas em 2020. 

38 Embora contestadas por alguns setores, as mudanças 

climáticas podem ser representadas por fenômenos 

naturais extremos, a exemplo de secas prolongadas e 

chuvas torrenciais. 

39 Na atualidade, fortes correntes migratórias vinculam-se 

à necessidade de fugir de guerras e de perseguições 

políticas e religiosas e à busca de sobrevivência de 

grupos humanos que vivem em áreas de pobreza 

extrema. 

40 Responsável pela colonização da África e de algumas 

regiões asiáticas, a Europa, em sua totalidade, tem 

acolhido bem os milhares de imigrantes que nela 

procuram refúgio. 

RASCUNHO 

. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

A ética é a filosofia que fará a eleição das melhores 

ações, tendo como horizonte o interesse coletivo, universal. 

 

Guilherme de Assis Almeida e Martha Ochsenhofer Christmannm.  

Ética e direito: uma perspectiva integrada. 3.a ed.  

São Paulo: Atlas, 2009, p. 4 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens 

de 41 a 45. 

 

41 A ética exige reflexão sobre o que é bom ou mau, não 

apenas para si, mas também para outras pessoas. 

42 A ética consiste em um conjunto de valores pessoais, 

que despreza os valores da sociedade na conduta 

humana. 

43 No Setor Público, a conquista da cultura da moralidade 

está dissociada da ética. 

44 Espera-se que o servidor público oriente seus atos no 

sentido de respeitar os direitos fundamentais, mesmo 

que em prejuízo de interesses particulares. 

45 A materialização do interesse público é prioridade a ser 

atendida no serviço público, tendo como núcleo 

direcionador do comportamento a dignidade da pessoa 

humana. 

 ____________________________________________________  

A Lei n.o 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 

outras providências. A respeito dessa Lei e de suas alterações, 

julgue os itens de 46 a 50. 

 

46 Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 

no trato dos assuntos que lhe sejam afetos. 

47 Haverá ressarcimento integral do dano quando ocorrer 

lesão ao patrimônio público por ação dolosa do agente 

ou de terceiro e ressarcimento parcial quando ocorrer 

lesão por omissão culposa. 

48 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da Administração Pública qualquer 

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 

49 A posse e o exercício do agente público ficam 

condicionados à apresentação de declaração dos bens e 

valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim 

de que seja arquivada no serviço de pessoal 

competente. 

50 A perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, não podendo o agente ser 

afastado do cargo durante a instrução processual, em 

respeito ao princípio da inocência. 

 ____________________________________________________  

A Lei n.o 9.784/1999 estabelece normas básicas sobre o 

processo administrativo no âmbito da Administração Federal 

direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos 

dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 

Administração. Com relação a essa Lei e a suas alterações, 

julgue os itens de 51 a 55. 

 

51 Nos processos administrativos, serão observados, entre 

outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito 

e o atendimento a interesses próprios, estando vedada 

a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. 

52 Em um processo administrativo, a interpretação da 

norma administrativa dá-se da forma que mais bem 

garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 

aplicando-se, dessa forma, retroativamente, eventual 

nova interpretação. 

53 O administrado tem o direito de ser tratado com 

respeito pelas autoridades e pelos servidores, que 

deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 

cumprimento de suas obrigações. 

54 São deveres do administrado perante a Administração, 

sem prejuízo de outros, expor os fatos conforme a 

verdade e não agir de modo temerário. 

55 A edição de atos de caráter normativo, as matérias de 

competência exclusiva do órgão ou da autoridade e a 

decisão de recursos administrativos não podem ser 

objeto de delegação. 
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O conjunto de normas que rege determinado Estado e que se 

traduz em sua lei fundamental é conhecido como 

Constituição. As constituições podem ser classificadas 

segundo diversos critérios. Quanto à classificação das 

constituições, julgue os itens de 56 a 60. 

 

56 Constituição outorgada é a imposta unilateralmente 

pelo agente revolucionário, sem que este tenha 

recebido legitimidade do povo para, em nome dele, 

atuar. 

57 Quanto à forma, as constituições podem ser rígidas, 

flexíveis ou plásticas e semirrígidas. 

58 Constituição consuetudinária é a que aborda todos os 

assuntos que os representantes do povo entendem 

como fundamentais, descendo a minúcias em assuntos 

que deveriam constar de leis infraconstitucionais. 

59 Materialmente constitucional é o texto que contém 

normas fundamentais e estruturais do Estado, a 

organização de seus órgãos, os direitos e as garantias 

fundamentais. 

60 A Constituição Federal do Brasil de 1988 pode ser 

considerada como uma constituição eclética, uma vez 

que é formada por ideologias conciliatórias. 

 ____________________________________________________  

Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma 

constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos 

por meio dos quais se assegura o exercício dos aludidos 

direitos (preventivamente) ou que prontamente os reparam, 

caso violados.  

 

Pedro Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 23.a ed. 

São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1.159 (com adaptações). 

 

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os 

itens de 61 a 65. 

 

61 A lei assegurará aos autores de inventos industriais o 

privilégio temporário para sua utilização, bem como a 

proteção às criações industriais, à propriedade das 

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

62 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. 

63 Desde que pagas as taxas correspondentes e os 

emolumentos fixados anualmente pela União, todos 

têm o direito à obtenção de certidões, em repartições 

públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 

situações de interesse pessoal. 

64 O direito à vida, previsto no caput do artigo 5.o da 

Constituição Federal de 1988, abrange tanto o direito de 

não ser morto quanto o direito de ter uma vida digna. 

65 A prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena perpétua e a pagamento de 

danos morais de forma cumulada. 

 ____________________________________________________  

A administração pública (ou gestão pública)  

define-se como o poder de gestão do Estado, que inclui o 

poder de legislar, de tributar, de fiscalizar e de regulamentar, 

por meio de seus órgãos e de outras instituições, visando 

sempre a um serviço público efetivo. 

 

Internet: <https://pt.wikipedia.org> (com adaptações). 

 

No que se refere à Administração Pública e aos servidores 

públicos, julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 A Administração Pública é composta pelos órgãos 

integrantes da administração direta e pelas entidades da 

administração indireta. 

67 São entidades da administração direta as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista. 

68 A descentralização administrativa pode ser efetivada 

mediante outorga ou por delegação e pressupõe duas 

pessoas distintas, a saber, o Estado e a pessoa que 

executará o serviço, por ter recebido tal atribuição do 

Estado. 

69 A investidura em cargo público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

70 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser 

readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e 

responsabilidades sejam compatíveis com a limitação 

que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 

desde que reduzida proporcionalmente a remuneração. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Em relação às principais abordagens da administração, julgue 
os itens de 71 a 74. 
 

71 A administração científica proposta por Taylor, em seu 
primeiro período, estava focada na definição das 
técnicas de racionalização do trabalho do operário, por 
meio do estudo de tempos e movimentos. 

72 No âmbito da administração científica, um dos três 
princípios básicos adotados por Henry Ford era o da 
intensificação, que consistia em reduzir ao mínimo o 
volume do estoque da matéria-prima em 
transformação, fazendo com que o automóvel fosse 
pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento 
dos salários e da matéria-prima adquirida. 

73 Um dos princípios básicos da Escola das Relações 
Humanas é o de que o nível de produção não é 
determinado pela capacidade física ou fisiológica do 
empregado, mas por normas sociais e expectativas 
grupais. 

74 Segundo a teoria contingencial, em uma relação 
funcional, as variáveis ambientais são variáveis 
dependentes e as técnicas administrativas são variáveis 
independentes. 

 ____________________________________________________  
Quanto às funções da administração, julgue os itens  
de 75 a 77. 
 

75 A direção cuida do agrupamento de atividades em uma 
estrutura lógica e da determinação das atividades 
específicas. 

76 A direção cuida da interpretação dos planos 
organizacionais e do repasse das instruções de como 
executá-los para o alcance dos objetivos. 

77 O controle é uma função administrativa cíclica, cuja 
primeira etapa é o estabelecimento de padrões ou 
critérios para aferir o desempenho da organização. 

 ____________________________________________________  
No que se refere ao processo de planejamento, julgue os 
itens de 78 a 82. 
 

78 A visão de uma empresa é a declaração concisa do 
propósito fundamental da organização. 

79 De modo distinto da missão empresarial, a visão de uma 
empresa pode sofrer alterações com mais frequência ao 
longo do tempo, de acordo com o momento em que a 
organização se encontra. 

80 Entre as estratégias genéricas de Porter, encontra-se a 
liderança em custos, que é realizada por meio do ganho 
de experiência, do investimento em instalações para 
produção em grande escala, do uso de economias de 
escala e da monitoração cuidadosa dos custos 
operacionais totais. 

81 Segundo o modelo de Porter, as empresas devem se 
preocupar com as ameaças de novos entrantes, mas a 
análise da concorrência prescinde da substituição dos 
produtos pelos de terceiros. 

82 Entre outras, são características da administração por 
objetivos (APO) o estabelecimento de objetivos para 
cada departamento ou posição e a contínua avaliação, 
revisão e reciclagem dos planos. 

 ____________________________________________________  
Quanto à estrutura organizacional, aos tipos de 
departamentalização e à organização informal, julgue os itens 
de 83 a 87. 
 

83 A organização linha-staff combina as características da 
organização linear com as da organização funcional, de 
modo que os órgãos de staff prestem serviços 
especializados. 

84 A departamentalização funcional fortalece a cooperação 
interdepartamental e garante a plena utilização das 
habilidades técnicas pessoais. 

85 A departamentalização por clientela permite à 
organização concentrar seus conhecimentos nas 
distintas necessidades e exigências dos canais 
mercadológicos. 

86 O status adquirido pelos indivíduos no âmbito da 
organização informal é idêntico ao obtido formalmente 
no âmbito da organização. 

87 Os pressupostos são o primeiro nível da cultura 
organizacional, pois refletem as coisas concretas que 
cada um consegue ver dentro da organização. 

 ____________________________________________________  
No que diz respeito à comunicação, julgue o item 88. 
 
88 A comunicação em roda (rede) tem como características 

a ênfase pronunciada no líder e a rápida influenciação. 
 ____________________________________________________  

A respeito dos sistemas de medição de desempenho 
organizacional, julgue os itens 89 e 90. 
 
89 No balanced scorecard (BSC), a perspectiva dos clientes 

analisa o negócio do ponto de vista interno da 
organização e inclui indicadores que garantam a 
qualidade intrínseca aos produtos e processos, a 
inovação, a criatividade, a capacidade de produção e o 
alinhamento com as demandas. 

90 Na análise SWOT, a análise do ambiente interno busca 
identificar os pontos fortes e os pontos fracos da 
organização. 

 ____________________________________________________  
Acerca da gestão de pessoas, julgue os itens de 91 a 93. 
 
91 O recrutamento externo tem como vantagem o 

enriquecimento do capital humano com novos talentos 
e habilidades e permite a renovação da cultura 
organizacional. 

92 No modelo de classificação para a seleção de candidatos, 
existem vários candidatos, mas somente uma vaga a ser 
preenchida, e a análise do candidato diante dos 
requisitos deverá considerar o candidato como 
aprovado ou rejeitado. 

93 O treinamento com base em competências tem o 
objetivo primário de preparar o ocupante para o 
desempenho do cargo ocupado. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens de 94 a 96, relativos à gestão de processos. 
 
94 De acordo com o PMBOK, 6.a edição, o gerenciamento 

do escopo é a área de conhecimento responsável pelo 
processo de criação da EAP. 

95 Segundo o PMBOK, 6.a edição, o processo de 
implementação de respostas aos riscos é realizado na 
fase de execução do projeto. 

96 Conforme o PMBOK, 6.a edição, o desenvolvimento do 
termo de abertura do projeto é realizado na fase de 
planejamento do projeto. 

 ____________________________________________________  
No que concerne às licitações, aos contratos administrativos 
e aos convênios e contratos de repasse, julgue os  
itens de 97 a 100. 
 
97 O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado 

quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 
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98 O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) 
poderá ser aplicado quando a Administração Pública 
firmar contratos de locação de bens móveis e imóveis 
em que o locador tenha realizado prévia aquisição, 
construção ou reforma substancial, com ou sem 
aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, 
do bem especificado pela Administração. 

99 É inexigível a licitação nas compras de 
hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no 
tempo necessário para a realização dos processos 
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente 
com base no preço da semana. 

100 É vedada a celebração de convênios cuja vigência se 
encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato 
dos chefes do Poder Executivo dos entes federativos. 

 ____________________________________________________  
Conforme a definição dada pela Lei n.o 6.965/1981, 
fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em 
fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação 
e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e 
escrita, da voz e da audição, bem como em aperfeiçoamento 
dos padrões da fala e da voz. Com relação às normas que 
regulamentam a profissão de fonoaudiólogo, julgue os itens 
de 101 a 105. 
 

101 É da competência do fonoaudiólogo a direção de 
serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos 
públicos, privados, autárquicos e mistos. 

102 É permitido ao fonoaudiólogo o exercício de atividades 
vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas 
à correção de distúrbios auditivos ou de linguagem. 

103 Os cursos de fonoaudiologia são autorizados a funcionar 
somente em instituições de ensino superior, cabendo ao 
Conselho Federal de Fonoaudiologia a elaboração do 
currículo mínimo para os cursos de fonoaudiologia em 
todo o território nacional. 

104 Compete aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia 
exercer função normativa, baixar atos necessários à 
interpretação e à execução do disposto na  
Lei n.o 6.968/1981 e à fiscalização do exercício 
profissional, adotando providências indispensáveis à 
realização dos objetivos institucionais. 

105 A expedição da carteira de identidade profissional de 
fonoaudiólogo é de competência do Conselho Federal 
de Fonoaudiologia. 

 ____________________________________________________  
O Código de Ética da Fonoaudiologia regulamenta os direitos 
e os deveres e estabelece as infrações dos fonoaudiólogos, 
segundo suas atribuições específicas. Com base nos ditames 
do referido Código, julgue os itens de 106 a 110. 
 

106 Todos os fonoaudiólogos, brasileiros e estrangeiros, 
inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia 
terão seus direitos assegurados e, quando  
não respeitarem os preceitos do Código de Ética, 
sujeitar-se-ão às penas disciplinares previstas na  
Lei n.o 6.965/1981. 

107 Entre os princípios gerais éticos e bioéticos adotados 
pela fonoaudiologia, estão o respeito à dignidade 
humana e aos direitos humanos e o exercício da 
profissão com honra, dignidade e responsabilidade 
social. 

108 O profissional fonoaudiólogo não poderá se recusar a 
exercer a profissão, mesmo quando as condições de 
trabalho não forem dignas e seguras, uma vez que tem 
o dever de promover o bem-estar da coletividade. 

109 O profissional de fonoaudiologia tem o direito de assinar 
qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por 
terceiros, bem como de solicitar ou permitir que outros 
profissionais assinem seus procedimentos. 

110 O título de formação acadêmica do profissional 
fonoaudiólogo poderá ser exposto em seu consultório, 
mas não deverá constar em anúncios, placas, impressos 
e demais meios de divulgação do seu trabalho, sob pena 
de violação de deveres éticos. 

 ____________________________________________________  

O Código de Ética da Fonoaudiologia estabelece os direitos e 
os deveres que os profissionais de fonoaudiologia têm em 
seus relacionamentos com os clientes, com outros 
fonoaudiólogos, com os profissionais das demais categorias e 
com as organizações da categoria. Considerando essa 
informação, julgue os itens de 111 a 115. 
 

111 Em relação ao cliente, constitui um dever do 
fonoaudiólogo esclarecer, com linguagem clara e 
simples, sobre a avaliação, o diagnóstico, os 
prognósticos e os objetivos, assim como sobre o custo 
dos procedimentos fonoaudiológicos adotados, 
assegurando-lhe a escolha do tratamento ou dos 
procedimentos indicados. 

112 Define-se como cliente a pessoa física ou jurídica que 
adquira ou utilize serviços de fonoaudiologia, a quem o 
fonoaudiólogo preste serviços profissionais e em 
benefício da qual deverá agir com o máximo zelo e o 
melhor de sua capacidade profissional. 

113 O fonoaudiólogo não deve discutir com outro 
fonoaudiólogo sobre as condutas profissionais adotadas 
por ele, principalmente em situações de 
encaminhamento ou de relação de atendimento. 

114 Nas relações com as organizações da categoria, constitui 
infração ética do fonoaudiólogo utilizar nomes, siglas ou 
símbolos das entidades de classe indevidamente ou sem 
autorização, bem como desrespeitar, injuriar, caluniar 
ou difamar qualquer componente da entidade. 

115 O fonoaudiólogo deve manter boas relações com os 
profissionais das demais categorias, de modo a respeitar 
os limites de sua área e das atividades que lhe são 
reservadas pela legislação em vigor. 

 ____________________________________________________  

O Regimento Interno Único dos Conselhos Regionais de 
Fonoaudiologia tem por finalidade estabelecer o conjunto de 
preceitos que regem as normas de funcionamento e o setor 
administrativo dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. 
No que se refere às disposições contidas nesse Regimento, 
julgue os itens de 116 a 120. 
 

116 Os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia são 
autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de 
direito público, com autonomia administrativa e 
financeira, sem qualquer vínculo funcional ou 
hierárquico com órgãos da Administração Pública e 
destituídas de caráter político, partidário e religioso, 
devendo ser organizados, em princípio, nos moldes do 
Conselho Federal de Fonoaudiologia e tendo sede e foro 
nas capitais dos estados e no Distrito Federal. 

117 A diretoria é o órgão soberano de deliberação em última 
instância de cada Conselho Regional de Fonoaudiologia, 
sendo composta por, no mínimo, dez e, no máximo, 
quinze diretores efetivos e seus respectivos suplentes. 

118 Entre as competências do diretor-tesoureiro, estão a de 
dirigir e fiscalizar os serviços de tesouraria e a de 
providenciar as medidas necessárias para a realização da 
receita do Conselho Regional de Fonoaudiologia. 

119 Os conselheiros, no exercício do mandato, estão sujeitos 
às sanções de advertência, repreensão e suspensão, 
sendo vedada a pena de cassação de mandato. 

120 É vedado ao Conselho Regional de Fonoaudiologia criar 
ou instalar subsedes na área de sua região, uma vez que 
as cidades abrangidas por cada Conselho Regional são 
definidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia.  




