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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 marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). 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 18. 
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A partir dos dois anos de idade, normalmente a criança forma as primeiras frases. Aos três, orações mais 
completas e facilmente compreendidas por pessoas que não convivam com ela, de acordo com a fonoaudióloga Juliana 
Trentini, autora do livro Do gugu-dadá ao mamãe, me dá. 

Aos cinco anos de vida de um indivíduo, a fala já deve fluir sem dificuldade, porque, nessa idade, o padrão de 
linguagem da criança é semelhante ao da linguagem de um adulto. O marco científico para identificar um retardo na
aquisição da linguagem é aos dois anos e seis meses de vida, segundo especialistas.  

Trentini atenta para o fato de que nem todas as crianças têm o mesmo ritmo de desenvolvimento da fala, mas, se 
houver qualquer desconfiança quanto à dificuldade na aquisição de linguagem, é recomendável que os pais ou
responsáveis busquem ajuda de especialistas. Uma intervenção precoce, feita antes dos três anos de idade, com terapia 
fonoaudiológica e acompanhamento médico, pode oferecer resultados mais rápidos.  

Casos de atraso no desenvolvimento da fala exigem uma atuação conjunta entre médicos e fonoaudiólogos. Antes
de uma intervenção, é preciso descartar problemas genéticos, psiquiátricos e auditivos por meio de exames clínicos.  

Descartada a presença de síndromes ou patologias, a maioria dos casos de vocabulário deficitário ou forma de 
falar inadequada para a idade tende a ser transitória. Estudos científicos desenvolvidos nos EUA demonstram que, nessas 
situações, o desenvolvimento da linguagem ocorre até por volta de quatro anos e meio de idade.  

Há, entretanto, casos de atraso no desenvolvimento da linguagem diagnosticados como distúrbio de linguagem.
Estima-se que de 7% a 10% da população infantil de um a cinco anos de idade tem boa compreensão linguística, funções 
cognitivas preservadas e boa audição, mas não desenvolve a linguagem como o esperado em decorrência de um distúrbio
chamado transtorno de desenvolvimento de linguagem (TDL), de acordo com a fonoaudióloga Amalia Rodrigues,
professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.  

Os sintomas de um atraso na fala e de TDL, que é mais complexo, são os mesmos. Um especialista só poderá 
fechar o diagnóstico após o início do tratamento. No primeiro caso, em até seis meses de intervenção, que, às vezes, é 
combinada com acompanhamento psicológico, a linguagem da criança começa a despontar. O TDL, entretanto, é um
problema crônico, ou seja, dura toda a vida, mas, com a intervenção adequada, é possível fazer a inclusão do indivíduo na 
sociedade, explica a professora.  

Ela afirma, ainda, que, em ambos os casos, uma das orientações é matricular a criança na escola caso ela ainda
não a frequente, devido ao acesso a atividades pedagógicas e ao contato com outras crianças. “Orientamos a família e a 
escola de que é preciso oferecer estímulos. A brincadeira é a base cognitiva que vai auxiliar a criança em seu
desenvolvimento linguístico. Quando ela passa a aprender fora do contexto terapêutico, é um indício de que o problema 
constitui um atraso, não um distúrbio”, conclui a professora. 

Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).
 ________________________________________________________________________________________________________  

Em relação à tipologia do texto e às ideias nele expressas, 

julgue os itens de 1 a 4. 

 

1 No texto, caracterizado como dissertativo-argumentativo, o 

objetivo central é convencer o leitor da importância do 

trabalho do profissional de fonoaudiologia no tratamento 

dos distúrbios de fala. 

2 Entende-se da leitura do texto que o normal, segundo 

especialistas, é que, aos cinco anos de idade, as crianças 

falem fluentemente, sem dificuldade. 

3 De acordo com o texto, por serem descartáveis, 

problemas genéticos, psiquiátricos e auditivos não são 

investigados nos exames clínicos relacionados ao atraso 

no desenvolvimento da fala. 

4 Conforme as informações do texto, o tratamento dos 

problemas relacionados a atraso na fala das crianças 

demora, pelo menos, seis meses e requer, 

necessariamente, acompanhamento psicológico. 

Julgue os itens de 5 a 13, relativos a aspectos linguísticos do 

texto. 

 

5 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

do texto caso o ponto final empregado após o termo 

“frases” (linha 1) fosse substituído pelo sinal de ponto e 

vírgula, feito o devido ajuste de letras maiúsculas e 

minúsculas no período. 

6 Na linha 2, o emprego da vírgula após “ela” justifica-se 

por separar a oração “que não convivam com ela”, que 

é adjetiva explicativa. 

7 No segmento “semelhante ao da linguagem” (linha 5), 

após “ao” está subentendida a palavra “padrão”, 

empregada, anteriormente, na mesma oração. 

8 Os vocábulos “três” e “têm” são acentuados 

graficamente de acordo com a mesma regra de 

acentuação gráfica. 
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9 Na linha 9, o segmento “feita antes dos três anos de 

idade” consiste em uma explicação da expressão 

“intervenção precoce”. 

10 A flexão da forma verbal “tende” (linha 14) na terceira 

pessoa do singular justifica-se pela concordância do 

verbo com o termo “maioria” (linha 13), que é o núcleo 

do sujeito da oração. 

11 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

das ideias do texto caso se substituísse o ponto final 

empregado após “mesmos” (linha 21) por vírgula e, em 

seguida, fosse inserido o vocábulo portanto, feito os 

devidos ajustes de letras maiúsculas e minúsculas no 

período. 

12 Na linha 24, não haveria prejuízo das ideias do texto caso 

o vocábulo “toda” fosse deslocado para imediatamente 

depois de “vida”. 

13 Na linha 27, o emprego da preposição “a” em “ao 

contato com outras crianças” indica a possibilidade de 

emprego do acento indicativo de crase no “a” que 

antecede “atividades pedagógicas”. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 14 a 17, que consistem em propostas de 

substituição para vocábulos e trechos destacados do texto, 

no que se refere à correção gramatical e à manutenção da 

coerência das ideias do texto. 

 

14 “convivam” (linha 2) por convivem 

15 “de que” (linha 7) por do qual 

16 “Há, entretanto,” (linha 16) por Existe, no entanto, 

17 “indício” (linha 29) por sinal 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito à correção gramatical e à manutenção das 

ideias do texto, julgue o item 18, consistente em uma 

proposta de reescrita para o trecho destacado do texto. 

 

18 “Estudos científicos desenvolvidos nos EUA demonstram 

que, nessas situações, o desenvolvimento da linguagem 

ocorre” (linhas 14 e 15): De acordo com estudos 

científicos realizados nos EUA, o desenvolvimento da 

linguagem, nessas situações, ocorre 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

19 Solicitamos a essa chefia para instruí os novos agentes 

administrativos a realizar serviços de suporte 

operacional e administrativo, tendo em vista o 

funcionamento desta Autarquia, organizar o processo de 

arquivos de documentos, separando, ordenando e 

arquivando os documentos, por tipo e origem, conforme 

às regras e procedimentos estabelecidos. 

20 Esclarecemos que, para nós, não é certo os 

levantamentos de dados referentes a assuntos 

administrativos, a fim de serem utilizados por terceiros 

interessados nos dados necessários ao seu controle, 

para esclarecimento e despacho com a chefia, por isso 

não concordamos com a sua iniciativa. 

No Brasil, o dia do fonoaudiólogo é comemorado, 
anualmente, no dia 9 de dezembro. Considerando essa 
informação, julgue os itens de 21 a 24. 
 
21 Se o dia do fonoaudiólogo cair em uma sexta-feira, então 

o dia 31 de dezembro será um sábado. 
22 A frase “Feliz dia do fonoaudiólogo!” é um exemplo de 

proposição. 
23 A proposição “O dia do fonoaudiólogo é comemorado no 

dia 9 de dezembro no Brasil se, e somente se, o dia do 
fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no 
Brasil” é uma proposição logicamente falsa. 

24 A proposição composta “Se Gael é belo e generoso, 
então o dia do fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de 
dezembro no Brasil” é verdadeira se, e somente se, a 
proposição “Gael é belo e generoso” também for 
verdadeira. 

 ____________________________________________________  

Abigail estava calculando qual seria o número ideal 
de funcionários que ela deveria contratar em seu consultório, 
de modo a realizar todo o serviço, sem ultrapassar o teto de 
gastos estipulado. Montando um modelo matemático, ela 
chegou à conclusão de que o número de funcionários que ela 
deve contratar para cumprir os requisitos tem que obedecer 
à inequação ��

− 4� + 3 < 0, em que � é o número de 
funcionários que ela deve contratar. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 
de 25 a 27. 
 
25 Se Abigail contratar 4 funcionários, os requisitos serão 

alcançados. 
26 A inequação proposta por Abigail só permite uma 

solução que pertence ao conjunto dos inteiros. 
27 Na inequação de segundo grau de Abigail, o coeficiente 

de � pertence ao conjunto dos números naturais. 
 ____________________________________________________  

Joaquim demora 42 minutos para organizar e 
arquivar 24 documentos.  
 
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens de 28 a 30, 
considerando que Joaquim sempre organiza e arquiva 
documentos no mesmo ritmo. 
 
28 Joaquim demoraria menos de 10 horas para organizar e 

arquivar 360 documentos. 
29 Para cada arquivo que Joaquim deve organizar e 

arquivar, é necessário, em média, 1 minuto e 4.500 
milissegundos. 

30 A quantidade de tempo necessária para Joaquim 
organizar e arquivar os documentos é diretamente 
proporcional à quantidade de documentos que se deseja 
organizar e arquivar. 
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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 31 a 35, referentes aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ao programa Microsoft 

PowerPoint 2013 e ao sistema operacional Windows 10. 

 

31 Paginação e segmentação são técnicas destinadas à alocação dos espaços da memória do computador. 

32 Kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte são unidades de medida do tamanho das memórias de computador. 

33 O PowerPoint 2013 não permite realçar parágrafos com o objetivo de dar ênfase. 

34 No Windows 10, o ícone  aparecerá quando o computador estiver conectado à Internet ou a outros computadores por 

meio de uma rede local. 

35 O Windows 10 limita a quantidade de ícones na área de trabalho a 20 ícones. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Acerca dos conceitos de redes de computadores, do programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais recente, e dos 

procedimentos de segurança da informação, julgue os itens de 36 a 40. 

 

36 As placas de rede somente se comunicam por meio de cabos de cobre (UTP e STP), uma vez que a tecnologia nelas empregada 

não permite a comunicação por meio de fibra óptica. 

37 O protocolo e o nome do servidor são itens que compõem a URL (Uniform Resource Locator). 

38 No computador pessoal (PC), não é possível usar uma foto como plano de fundo no Chrome, pois esse procedimento é 

permitido somente em tablets e PDAs. 

39 Independentemente do tipo de negócio e do tamanho das organizações, todas elas devem definir a mesma estrutura para 

proteção da informação, uma vez que a informação é seu ativo mais importante. 

40 Quando não há controles mínimos de segurança da informação implementados nas organizações, pode ocorrer, sem que 

elas percebam, vazamento de informação, inclusive pelos seus próprios funcionários. 



CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CFFa TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4 

 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

À luz das disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens 

de 41 a 50. 
 
41 Os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, 
ou de suas fundações, estarão sujeitos ao regime de 

responsabilização aplicável aos atos de improbidade 
administrativa. 

42 Nas ações por atos de improbidade administrativa, 
haverá adiantamento de custas, de preparo, de 
emolumentos e de honorários periciais. 

43 A instauração de inquérito civil ou de processo 

administrativo para apuração de atos de improbidade 
administrativa não suspende o curso do prazo 
prescricional para ajuizamento da respectiva ação 
judicial. 

44 Em razão da independência entre as esferas de 
responsabilidade, a absolvição criminal, confirmada por 

decisão colegiada, não impede o trâmite da ação por ato 
de improbidade administrativa na qual sejam discutidos 
os mesmos fatos. 

45 A aplicação das sanções por atos de improbidade 
administrativa independe da aprovação ou da rejeição 
das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 

Tribunal ou Conselho de Contas. 
46 Constitui crime a representação por ato de improbidade 

contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 
autor da denúncia o sabe inocente. 

47 A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 
48 O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até sessenta 

parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito 
resultante de condenação pela prática de ato de 
improbidade administrativa se o réu demonstrar 
incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. 

49 Não haverá remessa necessária nas sentenças proferidas 
nas ações por atos de improbidade administrativa. 

50 Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

 ____________________________________________________  

Conforme as disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens 
de 51 a 55. 
 
51 Nos processos administrativos, as sanções a serem 

aplicadas pela autoridade competente deverão, 

necessariamente, ter natureza pecuniária. 
52 Os processos administrativos de que resultem sanções 

poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de 
ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da 
sanção aplicada. 

53 Nos processos administrativos, os recursos serão 
conhecidos ainda que sejam interpostos fora do prazo. 

54 O recurso administrativo tramitará, no máximo, por três 
instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

55 A Administração deve anular seus próprios atos quando 

eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos. 

 ____________________________________________________  

Um respeitado historiador definiu o século XX como o mais 
violento de toda a história registrada, tamanho o volume de 

guerras nele ocorridas. Com apenas duas décadas, o  
século XXI mostra-se muito semelhante ao século que  
o antecedeu. Considerando essas informações e as 
características da atualidade mundial, julgue os itens 
de 56 a 65. 
 

56 Nascida após a Segunda Guerra Mundial, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) permanece atuante, ainda que 
enfrente muitas dificuldades para agir. 

57 Uma das mais conhecidas agências especializadas da 
ONU é o Unicef, fundo criado para proteger a infância 
pelo mundo afora, especialmente em regiões mais 

pobres. 
58 O que parecia encerrado voltou a ocorrer com muita 

intensidade atualmente: a rivalidade entre Estados 
Unidos e União Soviética. 

59 No mundo globalizado, ampliou-se a possibilidade de 
formação de blocos entre países para, entre outras 

razões, facilitar sua presença no cenário mundial. 
60 O Reino Unido é a mais poderosa economia da União 

Europeia. 
61 Por uma decisão política, o Brasil se recusa a integrar 

qualquer bloco de países. 
62 O Conselho de Segurança da ONU tem conseguido 

impedir o surgimento ou o prolongamento de guerras no 
mundo. 

63 Atualmente, a questão climática se transforma, cada vez 
mais, em um tema a ser estudado, debatido e 
enfrentado. 

64 Secas prolongadas, chuvas torrenciais e variação 

extrema da temperatura podem estar vinculadas ao 
aquecimento global. 

65 Em 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia originou uma 
guerra devastadora em termos humanos, mas com 
reduzida destruição material. 

 ____________________________________________________  

Em 2022, o Brasil comemora uma importante data cívica. 
Além disso, serão realizadas eleições para o Poder Executivo 
e para o Poder Legislativo. Relativamente a esse quadro, 
julgue os itens de 66 a 70. 
 
66 Quem coordena as eleições brasileiras, em âmbito 

nacional, é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
67 O Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais alta Corte do 

Poder Judiciário brasileiro. 
68 Diferentemente do que ocorria no Regime Militar, a 

eleição do presidente da República, dos governadores e 
dos prefeitos se faz, atualmente, pelo voto indireto. 

69 Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem um 
único senador para exercer o mandato por quatro anos. 

70 O dia 7 de setembro de 2022 marca o bicentenário da 
Independência do Brasil. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Com relação à responsabilidade civil do Estado, julgue os 

itens de 71 a 80. 

 

71 A responsabilidade extracontratual do Estado 

corresponde à obrigação de reparar danos causados a 

terceiros em decorrência de comportamentos 

comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou 

ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. 

72 A teoria da irresponsabilidade foi adotada na época dos 

Estados absolutos e repousava fundamentalmente na 

ideia do Estado Democrático de Direito. 

73 Os atos de gestão são os praticados pela Administração 

com todas as prerrogativas e todos os privilégios de 

autoridade, sendo impostos unilateral e coercitivamente 

ao particular, independentemente de autorização 

judicial, e regidos por um direito especial, exorbitante do 

direito comum, porque os particulares não podem 

praticar atos semelhantes. 

74 A teoria da culpa do serviço, também chamada de culpa 

administrativa ou de teoria do acidente administrativo, 

procura desvincular a responsabilidade do Estado da 

ideia de culpa do funcionário. 

75 A teoria do risco compreende duas modalidades: a do 

risco integral e a do risco administrativo. A primeira 

admite as causas excludentes da responsabilidade do 

Estado, enquanto a segunda exige o dolo do agente 

estatal ao causar dano. 

76 A teoria da irresponsabilidade do Estado é adotada pelo 

direito brasileiro. 

77 A culpa concorrente da vítima é causa excludente da 

responsabilidade civil do Estado. 

78 A reparação de danos causados pelo Estado pode ser 

feita no âmbito administrativo, desde que a 

Administração reconheça desde logo a sua 

responsabilidade e haja entendimento entre as partes 

quanto ao valor da indenização. 

79 O Estado pode causar danos a particulares por ação ou 

por omissão. 

80 O direito do lesado à reparação dos prejuízos tem 

natureza pessoal e obrigacional. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos serviços públicos, julgue os itens de 81 a 90. 

 

81 O serviço público pode ser definido como a prestação 

que a Administração efetua, de forma direta ou indireta, 

para satisfazer uma necessidade de interesse geral. 

82 Visando a um interesse público, os serviços públicos se 

incluem como um dos objetivos do Estado. 

83 Os serviços públicos, por ensejarem relações de 

consumo entre o Estado e os cidadãos, são submetidos 

a um regime jurídico de direito privado. 

84 Os serviços públicos são indelegáveis, pois somente 

podem ser prestados pelo Estado. 

85 São serviços coletivos aqueles que o Estado executa para 

compor sua organização de uma melhor forma, como o 

que implanta centro de pesquisa ou edita a imprensa 

oficial para a divulgação dos atos administrativos. 

86 Os serviços de utilidade pública destinam-se 

diretamente aos indivíduos, ou seja, são proporcionados 

para sua fruição direta. 

87 Os serviços uti singuli são aqueles prestados a 

grupamentos indeterminados de indivíduos, de acordo 

com as opções e as prioridades da Administração e em 

conformidade com os recursos de que disponha. 

88 Serviços sociais são os que o Estado executa para 

atender aos reclamos sociais básicos e representam 

serviços assistenciais e protetivos ou uma atividade 

propiciadora de comodidade relevante. 

89 O princípio da continuidade indica que os serviços 

públicos não devem sofrer interrupção, ou seja, sua 

prestação deve ser contínua, a fim de evitar que a 

paralisação provoque um colapso nas múltiplas 

atividades particulares. 

90 O princípio da eficiência estabelece que os serviços 

públicos devem ser remunerados a preços módicos, 

devendo o poder público avaliar o poder aquisitivo do 

usuário para que, por dificuldades financeiras, não seja 

ele alijado do universo de beneficiários do serviço. 

 ____________________________________________________  

A respeito das noções de administração de materiais, julgue 

os itens de 91 a 100. 

 

91 Na gestão de estoques, é necessário estabelecer um 

sistema de inventário fixo que possibilite, a qualquer 

momento, a determinação do valor de cada item e o 

total dos materiais em estoque. 

92 É desnecessária a estocagem de todos os materiais em 

locais previamente designados, uma vez que tal método 

não privilegia a eficiência da gestão de estoques. 

93 O controle de estoque pode ser entendido como a 

medição do progresso em relação aos objetivos-padrão, 

a análise do que precisa ser feito e a tomada de 

iniciativas para a devida correção, a fim de realizar os 

objetivos ou alcançar o padrão. 
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94 O relatório de inspeção é uma descrição dos materiais 

recebidos, isto é, de suas quantidades, seu fornecedor 

e seu número de pedido de compra, entre outras 

informações oportunas. 

95 Consiste em uma condição básica para a gestão de 

estoque o desenvolvimento de um sistema de controle 

que demonstre o custo de materiais em cada estágio. 

96 O relatório de teste de materiais e o relatório de 

recebimento devem, necessariamente, ser impressos no 

mesmo documento. 

97 Na gestão de estoques, é necessária a determinação de 

limites mínimos e máximos para cada item do estoque. 

98 O sistema de inventário fixo consiste em manter um 

registro contábil para cada item ou tipo de material. 

99 A gestão de estoques pressupõe a utilização de cotações 

a fornecedores, de maneira que possibilite a maior 

redução de preços possível na aquisição de suprimentos. 

100 Na gestão de estoque, é necessária a centralização das 

compras em um setor de compras sob direção e 

responsabilidade de um especialista, com rotinas de 

procedimentos bem claras e definidas. 

 ____________________________________________________  

Quanto às noções de arquivologia, julgue os itens 

de 101 a 105. 

 

101 O acesso a documentos micrográficos é feito por meio 

de leitoras de microfilmes ou leitoras de microfichas. 

102 O acesso individualizado a cada documento consiste em 

uma vantagem da microfilmagem, uma vez que garante 

maior segurança no manuseio das informações. 

103 O microfilme é o resultado do processo de reprodução, 

em filme, de documentos, dados e imagens, por meios 

fotográficos ou eletrônicos. 

104 A higienização é a eliminação mecânica de todas as 

sujidades que se encontram nos documentos. 

105 A conservação reparadora é o conjunto de medidas e 

estratégias administrativas, políticas e operacionais que 

contribuem, direta ou indiretamente, para a integridade 

dos acervos e dos prédios que os abrigam. 

 ____________________________________________________  

Com base nas disposições do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, julgue os itens de 106 a 115. 

 

106 O Conselho Federal de Fonoaudiologia, em decorrência 

das próprias características do trabalho do 

fonoaudiólogo e do profundo sentido ético e humanista 

que deve orientá-lo, propugnará pela defesa dos direitos 

e da dignidade da pessoa humana. 

107 O Conselho Federal de Fonoaudiologia é constituído por 

vinte membros efetivos e respectivos suplentes. 

108 O plenário é o órgão deliberativo e soberano do 

Conselho Federal de Fonoaudiologia, sendo composto 

por quinze conselheiros efetivos. 

109 A diretoria, órgão executivo do Conselho Federal 

de Fonoaudiologia e de apoio ao plenário, é constituída 

por presidente, vice-presidente, diretor-secretário e  

diretor-tesoureiro, sendo elegíveis apenas os 

conselheiros efetivos. 

110 A substituição de conselheiro efetivo, em suas faltas, 

suas licenças e seus impedimentos, dar-se-á pelo seu 

respectivo conselheiro suplente. 

111 É lícito ao conselheiro federal exercer simultaneamente 

a função de conselheiro regional. 

112 Os conselheiros, no exercício do mandato, estão sujeitos 

às penalidades de advertência, censura, repreensão, 

multa, suspensão, cassação e demissão, conforme as 

infrações praticadas. 

113 A comissão de tomada de contas é um órgão colegiado 

de assessoramento da diretoria e do plenário. 

114 A comissão de orientação e fiscalização é um órgão 

colegiado de assessoramento dos Conselhos Regionais 

de Fonoaudiologia. 

115 Os grupos técnicos de trabalho serão criados e 

aprovados pela diretoria do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia para subsidiar o plenário ou as 

comissões, e suas atividades devem ser explicitadas em 

emendas ao regimento interno. 

 ____________________________________________________  

À luz das disposições do Código de Ética da Fonoaudiologia, 

julgue os itens de 116 a 120. 

 

116 As dúvidas sobre a observância do Código de Ética da 

Fonoaudiologia e os casos omissos encaminhados pelos 

Conselhos Regionais de Fonoaudiologia serão 

apreciados e julgados pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia. 

117 É vedado ao fonoaudiólogo, ao utilizar as redes sociais, 

divulgar seus serviços. 

118 É vedado ao fonoaudiólogo pertencer a entidades 

associativas da classe, excetuando-se os Conselhos 

Regionais e o Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

119 É direito do fonoaudiólogo dispor de condições dignas 

de trabalho, assim como de remuneração justa, de modo 

a garantir a qualidade do exercício profissional. 

120 Constitui dever do fonoaudiólogo, em relação à 

remuneração profissional, informar previamente ao 

cliente o custo dos procedimentos. 


