PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
PROCESSO SELETIVO
EDITAL SMS Nº 001/2021

FONOAUDIÓLOGO
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO
•

A prova terá duração de 3h (três horas);

•

O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e
trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS
•

Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;

•

Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;

•

Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;

•

O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de
rasura ou erro no preenchimento;

•

Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10
questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de
resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;

•

Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;

•

Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O
candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;

•

O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova
(caderno de questões e/ou folha de respostas);

•

O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo
se acompanhado de um fiscal;

•

Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de
detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;

•

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas
devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;

•

Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se
retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03
candidatos.
Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022.
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Língua Portuguesa
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.
Zé Alegria

Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes
e isolados.
Eles estendiam suas roupas surradas no varal e
alimentavam seus magros cães com o pouco que
sobrava das refeições.
Todos que viviam ali trabalhavam na roça do Sinhozinho
João, um homem rico e poderoso. Esse, sendo dono de
muitas terras, exigia que todos trabalhassem duro,
pagando muito pouco por isso.
Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo apelido era
Zé Alegria.
Era um jovem agricultor em busca de trabalho.
Recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar
enquanto trabalhasse ali.
O jovem vendo aquela casa suja e largada, resolveu
dar-lhe vida nova.
Pegou uma parte de suas economias, foi até a cidade e
comprou algumas latas de tinta.
Chegando em casa, cuidou da limpeza e, em suas horas
vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e
brilhantes, além de colocar flores nos vasos.
Aquela casa limpa e arrumada chamava a atenção de
todos que passavam.
O jovem sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda, era
por isso que tinha esse apelido.
Os outros trabalhadores lhe perguntavam:
- Como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando
com o pouco dinheiro que ganhamos?
O jovem olhou bem para os amigos e disse:
- Bem, esse trabalho, hoje é tudo que eu tenho.
Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por
ele.

- Alguém que cuida com tanto cuidado e carinho da casa
que emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha
fazenda.
Ele é o único aqui que pensa como eu.
Estou velho e preciso de alguém que me ajude na
administração da fazenda.
Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar um
café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um emprego de
administrador da fazenda.
O rapaz prontamente aceitou.
Seus
amigos
perguntar-lhe:

agricultores

novamente

foram

- O que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e
outras não?
E ouviram, com atenção, a resposta:
- Em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito
e o principal é que:
A vida é como um navio, e nós é que somos o capitão,
não somos vítimas do destino. Existe em nós o
livre-arbítrio, e com ele a capacidade de realizar e dar
vida nova a tudo que nos cerca. E isso depende de cada
um"

Questão 01
No trecho: "O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo,
chamou a atenção de Sinhozinho, que passou a
observar à distância os passos dele", em relação ao
fenômeno linguístico da crase, pode-se afirmar que:
(A) O fenômeno linguístico da crase é facultativo quando
se trata de uma locução adverbial feminina.
(B) O uso da crase antes de pronomes possessivos no
singular, desde que antecedam um substantivo
(pronome adjetivo), é obrigatório.
(C) O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer
porque se trata de uma locução adverbial feminina
que sempre é apresentada com a contração À.
(D) O uso da crase antes de pronomes relativo QUE,
desde que antecedam um verbo transitivo direto, é
facultativo.
(E) O fenômeno linguístico da crase é obrigatório,
porque o verbo "observar" exige a preposição.

Quando aceitei este trabalho, sabia de suas limitações.
Não é justo que agora que estou aqui, fique reclamando.

Questão 02

Farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer.

Afinal, acreditavam ser vítimas das circunstâncias
abandonados pelo destino...

Também conhecidas como figuras de linguagem, as
figuras de estilo são recursos estilísticos bastante
utilizados na linguagem literária, na música, na
publicidade e também na linguagem oral. São
empregues com o objetivo de dar ênfase à comunicação,
tornando-a mais expressiva e nobre.

O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a
atenção de Sinhozinho, que passou a observar à
distância os passos dele.

Assinale a figura de linguagem presente no trecho: "A
VIDA É COMO UM NAVIO".

Os outros olharam admirados. "Como ele podia pensar
assim?"

Um dia Sinhozinho pensou:
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(A) Comparação.
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(B) Paradoxo.
(C) Metáfora.
(D) Metonímia.
(E) Prosopopeia.

Questão 07
Assinale a frase que NÃO apresenta uma lição para o
texto "Zé Alegria":

(E) Indeterminado.

(A) Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças
significativas no mundo que nos cerca.
(B) Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é
alguém que acredite que ele possa ser realizado.
(C) Sempre haverá alguém observando suas atitudes, e
delas vai depender o seu futuro.
(D) Eu posso, através das minhas atitudes, influenciar o
lugar onde eu estou, ao invés de me deixar
influenciar por ele.
(E) Eu devo assumir a responsabilidade e controle das
minhas ações, ao invés de ficar procurando
"culpados" pela minha situação.

Questão 04

Questão 08

Em: "Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar
um café bem fresquinho, OFERECEU ao jovem um
emprego de administrador da fazenda", a forma verbal
"OFERECEU " é classificada, no contexto em que foi
empregada, quanto à sua transitividade (Regência
Verbal), como sendo:

No trecho: "Um dia, chegou ali um novo empregado,
CUJO APELIDO ERA ZÉ ALEGRIA" a oração "CUJO
APELIDO ERA ZÉ ALEGRIA", é classificada
sintaticamente como:

Questão 03
Qual a classificação do sujeito da primeira oração do
período: "Havia uma fazenda onde os trabalhadores
viviam tristes e isolados"?
(A) Simples.
(B) Oculto.
(C) Inexistente.
(D) Composto.

(A) Intransitiva.
(B) Verbo de Ligação.
(C) Transitiva direta e indireta.
(D) Transitiva direta.

(A) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
(B) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
(C) Oração Coordenada Sindética Explicativa.
(D) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
(E) Oração Coordenada Assindética Explicativa.

(E) Transitiva indireta.

Questão 09

Questão 05

Em: "Todos QUE viviam ali trabalhavam na roça do
Sinhozinho João, um homem rico e poderoso. Esse,
sendo dono de muitas terras, exigia QUE todos
trabalhassem duro, pagando muito pouco por isso", os
termos em destaque são classificados, respectivamente,
como:

O pronome em destaque no trecho: "Os outros
trabalhadores LHE perguntavam", está exercendo a
função sintática de:
(A) Objeto Indireto.
(B) Vocativo.
(C) Complemento Nominal.
(D) Objeto Direto.
(E) Adjunto Adverbial.

Questão 06
No trecho: "Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após
tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um
emprego de administrador da fazenda", as vírgulas foram
empregadas para:
(A) Intercalar expressões explicativas.
(B) Separar Orações Coordenadas.
(C) Intercalar o adjunto adverbial deslocado.
(D) Isolar o Aposto.

(A) Pronome
Relativo,
Conjunção
Subordinativa
Integrante.
(B) Pronome
Relativo,
Conjunção
Coordenativa
Explicativa.
(C) Pronome Relativo, Pronome Relativo.
(D) Conjunção Subordinativa Integrante, Pronome
Relativo.
(E) Conjunção Subordinativa Integrante, Conjunção
Subordinativa Integrante.

Questão 10
A frase: "O jovem sempre trabalhava ALEGRE e FELIZ
na fazenda, era por isso que tinha esse apelido",
apresenta os vocábulos ALEGRE e FELIZ que podem
ser considerados sinônimos.

(E) Isolar o Vocativo.
Todos os pares de palavras abaixo são sinônimos,
EXCETO:
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(A) Subserviente - bajulador.
(B) Estagnar - estratificar.
(C) Ojeriza - antipatia.
(D) Esguio - corpulento.

reteste.
(A) 10 dias.
(B) 5 dias.

(E) Pudor - pejo.

(C) 30 dias.
(D) 25 dias.

Conhecimento Específico

(E) 14 dias.

Questão 11

Questão 15

O ciclo glótico inicia-se quando a pressão subglótica é
maior que a resistência glótica à passagem do ar e dá
início ao processo vibratório da mucosa. O aparelho
fonador é um tubo onde há passagem de ar em alta
velocidade, criando uma pressão negativa aproximando
a mucosa das pregas vocais pela passagem do ar
expiratório. Assinale a alternativa que corresponde a
movimentação da mucosa no sentido longitudinal.

Assinale alternativa que corresponde ao músculo que é
posterior ao transverso, cruzam em forma de "X" e suas
fibras se continuam como o músculo ariepiglótico.

(A) Látero-anterior.
(B) Ântero-posterior.

(E) Aritenóide oblíquo.

(C) Látero-posterior.
(D) Ântero-anterior.

(A) Cricoaritenóideos laterais.
(B) Cricoaritenóideos posterior.
(C) Cricoaritenóideos.
(D) Aritenóide transverso.

Questão 16

Questão 12

Um paciente de seis anos de idade compareceu para
uma avaliação fonoaudiológica tendo como queixa:
distorção dos fonemas e o uso inadequado das regras
fonológicas da língua preservado. Assinale a alternativa
que corresponde ao quadro descrito.

Assinale a alternativa que tem como característica ter a
linguagem como um comportamento a ser aprendido e
por imitação repetitiva.

(A) Distúrbios.
(B) Apraxia.

(E) Látero-lateral.

(A) Racionalismo.
(B) Teorias Sociointeracionista e Construtivista.
(C) Constituição subjetiva/sujeito-falante.
(D) Teoria Behaviorista.
(E) Teoria Chomskyana.

Questão 13
A laringe une a parte inferior da faringe (laringofaringe) à
traqueia, tem a função de proteger as vias aéreas, as
mantendo permeáveis. Assinale a alternativa que
corresponde a cartilagem presente na laringe que tem o
formato de um anel invertido.
(A) Tireoide.
(B) Aritenoides.
(C) Epiglote.
(D) Tireoaritenóide.

(C) Desvios fonológicos.
(D) Desvios fonéticos.
(E) Distúrbios anártricos.

Questão 17
Assinale a alternativa, CORRETA que tem como
característica a codificação de estímulo com mudanças
nos parâmetros acústicos (vogais e contrastes de
sílabas), codificação de duração, contraste de
modulação, periodicidade do sinal acústico para
phase-lock, codificação binaural, integração multimodal e
organização tonotópica.
(A) Corpo geniculado medial.
(B) Córtex auditivo primário.
(C) Colículo inferior.
(D) Nervo auditivo.
(E) Núcleos cocleares.

(E) Cricoide.

Questão 18
Questão 14
Na triagem auditiva neonatal a realização de Emissões
Otoacústicas Evocadas (EOAE) é realizada antes da alta
hospitalar. Caso não se obtenha resposta satisfatória o
registro das EOAE é retestado. Na persistência da falha,
deve-se realizar o Peate-Automático ou em modo
triagem, em 35 dBnNA, antes da alta. Assinale a
alternativa que corresponde ao tempo estimado para o
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Assinale a alternativa que corresponde ao frênulo lingual
curto.
(A) Língua totalmente fixada no assoalho da boca.
(B) Quando, na face inferior da língua, a fixação estiver
acima da metade.
(C) Fixação no meio da face inferior da língua e, no
assoalho, geralmente o frênulo só fica visível a partir
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das carúnculas sublinguais.
(D) Fixação no assoalho da boca, onde não é visível a
partir da crista alveolar.
(E) Fixação no meio da face inferior da língua como no
frênulo normal, porém de menor tamanho.

Questão 19
São considerados neonatos ou lactentes com
indicadores de risco para deficiência auditiva, EXCETO,
aqueles que apresentarem os seguintes fatores em suas
histórias clínicas (JCIH, 2007; LEWIS et al., 2010).
(A) Infecções bacterianas ou virais pós-natais como
citomegalovírus, herpes, sarampo, varicela e
meningite
(B) Infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, gripe,
herpes, sífilis, HIV).
(C) Preocupação dos pais com o desenvolvimento da
criança, da audição, fala ou linguagem.
(D) Traumatismo craniano.
(E) Antecedente familiar de surdez permanente, com
início desde a infância, sendo assim considerado
como risco de hereditariedade.

Questão 20
O transtorno específico da aprendizagem é um
transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza
por dificuldades na aprendizagem e uso de habilidades
acadêmicas. Pode incluir prejuízos nos domínios da
leitura, da expressão escrita ou da matemática. São
sintomas presente no transtorno, EXCETO:
(A) Ter dificuldades na compreensão da leitura.
(B) Ter dificuldade no planejamento motor oral.
(C) Ter dificuldades em escrever corretamente.
(D) Ter dificuldades em matemática com o senso
numérico, a memorização dos fatos aritméticos ou os
cálculos.
(E) Ter dificuldades no raciocínio quantitativo.
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