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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição: 

Conhecimentos Gerais em Saúde Pública Conhecimentos Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 20 2,50 cada 21 a 40 2,50 cada 

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de 
tinta cor preta ou azul. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço 
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa.  A LEITORA ÓTICA é sensível a 
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado. 

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA. 

11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo 
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA. 

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização 
das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br) 

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos. 
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem” 

 
 
 

 

FONOAUDIÓLOGO 

 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________ 

 
 

 

Inscrição: __________  
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA 
1. Nos termos da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 
entre outras: 

 

a) centralização da direção em cada esfera de governo 
b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 
c) participação do muncicípio 
d) participação dos servidores públicos  

 

2. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) 
do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. 

 

a) Pacto pela Saúde 
b) SUS 
c) Gestão Municipal 
d) Pacto pela Vida 

 

3. O Sistema Único de Saúde dos termos da lei n° 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

 

I. a Conferência de Saúde 
II. os Conselhos Municipais 

III. a Secretária Mucnicipal 
IV. o Conselho de Saúde 

 

Marque a opção correta: 
 

a) Apenas III está incorreta 
b) Apenas II está incorreta 
c) Apenas I e IV estão corretas 
d) Apenas I e III estão corretas 

 

4. Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são, EXCETO:  
 

a) segregação 
b) qualidade 
c) eqüidade  
d) participação social 

 

5. Marque (V) verdadeiro ou (F) quando julgar a afirmação falsa: 
 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/ 
 

I. (  ) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial.  
II. (  ) A estratégia de Saúde da Família é um projeto do ministério público, condicionada pela evolução do 

sistema de saúde no Brasil.  
III. (   ) A Saúde da Família estratégia estruturante dos sistemas estaduais de saúde tem provocado um 

importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no pacto pela saúde.  
IV. (  ) As equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.  
 

Assinale a opção correta: 
 

a) F – V –V – F 
b) F – F – V – F 
c) V – V –F – V 
d) V – F – F – V 

 

6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei, EXCETO: 

 

a) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
c) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 
d) fiscalizar a qualidade dos alimentos e gorduras, bem como bebidas alcoólicas para consumo hospitalar. 
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7. Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados de formas distintas em relação à rede do SUS: 
 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/ 
 

I. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro especializado 
II. ligados a uma unidade básica de Saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família 
III. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional 
IV. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família não-governamental 

 

Assinale a opção correta: 
 

a) Apenas IV está incorreta 
b) Apenas II e III estão corretas 
c) Apenas I e II estão corretas 
d) Apenas III está incorreta 

 

8. As principais modalidades de indicadores de saúde são, EXCETO: 
 

a) Morbidade  
b) Nutrição  
c) Condições socioeconômicas 
d) Serviços sociais 

 

9. De acordo, com a Lei 8.080/90 - serão criadas ___________ de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução 
envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

a) comissões intersetoriais 
b) conselhos de saúde 
c) conselhos especiais 
d) comissões setorizadas 

 

10. Além da mortalidade, os maiores indicadores demográficos são, EXCETO: 
 

a) natalidade 
b) fecundidade 
c) estrutura demográfica 
d) distribuição por sexo da população 

 

11. O controle social do orçamento da saúde está previsto na legislação do SUS, sendo que é de responsabilidade 
______________________ acompanhar a aplicação desse orçamento, deliberando e fiscalizando. 

 

a) do Ministério Público 
b) dos Conselhos de Saúde 
c) da Secretária Municipal 
d) da Assistente Social 

 

12. Identifique algumas das competências estabelecidas no Regulamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária:  

 

Fonte: www.anvisa.gov.br/ 
 

I. estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais 
pesados e outros que envolvam risco à saúde;  

II. proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e 
insumos, em caso de violação da legislação de risco iminente à saúde;  

III. autorizar e controlar o de funcionamento de empresas pertinentes com risco iminente à saúde dentro da 
legislação. 

IV. monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais que integram o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. 
 

Marque a opção correta: 
 

a) Apenas III está incorreta 
b) Apenas II e IV estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Todas as alternativas estão corretas 
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13. A saúde da família é uma estratégia prioritária da atenção básica de acordo com os preceitos do SUS. Indique 
algumas áreas, entre outras, para sua atuação, EXCETO: 

 
a) Controle do diabetes mellitus 
b) Saúde bucal 
c) Saúde do coração 
d) Saúde do idoso 

 
14. De acordo, com a Lei 8.080/90 - estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, entre 

outros:  
 
a) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido toda a sociedade 
b) o controle da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde pública. 
c) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo de pessoas deficientes mentais.  
d) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 
15. É de responsabilidade o controle e a fiscalização sanitária de alguns bens e produtos, entre outros, EXCETO: 

Fonte: www.anvisa.gov.br/ 
 

a) medicamentos de uso humano e animal, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias. 
b) saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes preferencialmente coletivos. 
c) imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados. 
d) órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. 

 
16. Nos termos da lei 8.080/90 - a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades, entre outras, EXCETO: 
 

a) alimentação e nutrição 
b) saneamento e meio ambiente 
c) cuidados com a família 
d) saúde do trabalhador 

 
17. As unidades de saúde da família serão instaladas, entre outros, nos (as): 

 
a) Posto de saúde 
b) Comunidades 
c) Clínicas médicas 
d) Escolas 

 
18. Nos termos da lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde nela citada, seguem as orientações e 

diretrizes previstas na Constituição Federal 1988, obedecendo aos seguintes princípios, entre outros: 
 

I. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
II. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
III. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
IV. participação da comunidade. 

 
Assinale a opção correta: 
 
a) Apenas IV está correta 
b) Apenas III está incorreta 
c) Apenas I e IV estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
19. O Pacto pela Saúde, afirma que os municípios devem assumir, entre outras, as ações de vigilância em saúde 

que compreende, EXCETO: 
 
a) epidemiológica 
b) sanitária  
c) farmacêutica 
d) ambiental 
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20. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente, administra a saúde da população segundo normas e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como funções, entre outras, EXCETO: 

 
a) supervisiona e realiza os serviços do Programa de Saúde da Família. 
b) atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social. 
c) administra convênios com órgãos públicos ou particulares. 
d) responsável pela supervisão e realização dos serviços de zoonose. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. O processo técnico de avaliação da voz é realizado através de algumas etapas, EXCETO: 

 

a) anamnese  
b) teste vocacional 
c) avaliação clínica subjetiva  
d) avaliação acústica  

 

22. Leia as afirmativas a seguir: 
 

I. Os portadores de fendas labiais e/ou palatais apresentam alterações anatômicas, principalmente musculares, 
que dificultam o desenvolvimento de funções complexas, como mastigação. 

II. A comunicação entre a cavidade oral e a nasal, levando à hipernasalidade, associada à incompetência 
velofaríngea e aos distúrbios da audição, comprometem a qualidade da audição. 

III. O paciente fissurado apresenta alterações estruturais, geralmente em mais de um elemento, provocando os 
distúrbios articulatórios e de voz, o que é reconhecido com disglossia. 

IV. O tratamento cirúrgico das fendas lábio-palatais restabelece, tanto quanto possível, as condições anatômicas 
de normalidade. Isto não significa que o paciente terá, automaticamente, sua fala normalizada. 

 

Assinale a opção correta: 
 

a) Apenas I está correta 
b) Apenas III e IV estão corretas 
c) Apenas II incorreta 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 

23. Alguns fatores podem influenciar na aprendizagem, sendo eles, EXCETO: 
 

a) Pré-requisitos gerais e específicos (atenção, memória, audição, visão, compreensão…) 
b) Maturação (desenvolvimento do cérebro/ Sistema Nervoso Central e dos órgãos sensoriais) 
c) Habilidades sensoriais 
d) Condições sociais e educacionais 

 

24. O Distúrbio de Aprendizagem é caracterizado através de algumas causas, sendo elas, EXCETO: 
 

a) Dificuldade para processar os sons nas palavras.  
b) Dificuldade para contar ou lembrar histórias.  
c) Problemas no processamento das informações ouvidas ou vistas. 
d) Problemas de percepção e coordenação visual. 

 

25. A classificação das encefalopatias crônicas da infância pode ser feita de várias formas, o tipo de envolvimento 
neuro-muscular, ou seja, os membros atingidos por este comprometimento e o grau de comprometimento motor, 
definem os tipos de paralisia cerebral. Podemos encontrar algumas categorias, entre outras, EXCETO: 

 

a) Espásticas  
b) Ataxia  
c) Misto 
d) Único  

 

26. Identifique um fator, entre outros, de lesão no encéfalo ocorrido em bebês pós-natais, ou seja, desde o 
nascimento até a primeira infância, estão as:  

 

a) Doenças infecciosas (meningites e encefalites)  
b) Diabete materna  
c) Asfixia do nascimento  
d) Desconforto respiratório 
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27. Numa clínica fonoaudióloga, alguns pacientes estão apresentando diversos sintomas, dentre eles, perda total ou 
parcial da articulação das palavras, da fluência verbal, da habilidade de interpretação, dificuldade de expressar-
se verbalmente, de nomear objetos, repetir palavras, contar, ler e escrever, sintomas esses decorrentes de um 
AVC (Acidente Vascular Cerebral), numa simples avaliação podemos diagnosticar esses pacientes com 
transtorno ou dificuldade de aprendizagem: 

 
a) Afasia 
b) Gagueira 
c) Discalculia 
d) Atraso de fala e linguagem 

 
28. Prótese auditiva, após a indicação e seleção, vem à fase de adaptação, sendo, entre outros: 

 
I. No primeiro dia é realizado um ajuste inicial das características eletroacústicas da prótese 
II. Após uma semana, recomenda-se retornar para verificação do desempenho da prótese no dia-a-dia. 

III. Iniciar seu uso gradativamente, de preferência em ambientes silenciosos e posteriormente em ambientes 
ruidosos 

IV. Aclimatização: o tempo para adaptação depende de cada indivíduo (3 à 6 meses geralmente). 
 
Assinale a opção correta: 
 
a) Apenas II e IV estão corretas 
b) Apenas I e III estão corretas 
c) Apenas IV está incorreta 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
29. Leia as afirmações a seguir, marque (V) quando for verdadeiro e (F) quando julgar a alternativa falsa: 

 
I. (    )  A gagueira é um transtorno que se inicia com excessivas repetições, dentro da normalidade, na 

tentativa da criança para adquirir a linguagem expressiva e articulação.  
II. (      )  O transtorno da gagueira geralmente aparece entre os dois e sete anos.  
III. (  )  O transtorno da gagueira é considerado uma forma de dificuldade de aprendizagem.  
IV. (    )  O transtorno da gagueira afeta a freqüência, e o ritmo da linguagem que se caracteriza pela falta 

inteligibilidade.  
 
Identifique a opção correta: 
 
a) F – V – F - F 
b) V – V – F - F 
c) V – F  - V – F 
d) F – V – F - V 

 
30. Em relação à Discalculia é correto afirmar: 

 
a) Ocorre em pessoas com nível de QI baixo, mas significa que têm frequentemente problemas específicos com 

matemática.  
b) Ela pode ser detectada depois dos oitos anos de idade e medidas podem ser tomadas para facilitar os 

problemas dos estudantes mais novos. 
c) A Discalculia é um impedimento da matemática podendo ter outras limitações, tais como a introspecção espacial, 

confusão de noções de tempo, a memória pobre, e os problemas de ortografia. 
d) A Discalculia é um distúrbio de aprendizagem que se define como sendo uma desordem funcional. 

 
31. A amamentação traz muitos benefícios para a mãe, dentre eles, EXCETO: 

 
a) mantém o peso após o parto 
b) ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o parto 
c) reduz o risco de diabetes 
d) reduz o risco de câncer de mama 

 
32. A fonoaudiologia na Saúde Pública tem como objetivos, atuar principalmente: 

 
a) no uso adequado da voz 
b) na manutenção auditiva 
c) na promoção e prevenção da saúde 
d) diagnosticar patologias 
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33. A participação do fonoaudiólogo é essencial no tratamento da voz, tendo como função, entre outras: 

 
Fonte: www.falemelhor.com 
 

I. indicar ao paciente o comportamento inadequado que realiza 
II. orientar  a utilizar a voz de forma mais saudável 

III. previnir o reaparecimento dos problemas na voz  
IV. utilizar  técnicas vocais para a melhora da qualidade da voz 
V. auxiliar o paciente a enfrentar e se apossar da sua nova expressão vocal 

 
Marque a opção correta: 
 
a) Apenas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas II, III e V estão corretas 
c) Apenas IV e V estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
34. As próteses auditivas são sistemas de amplificação sonora miniaturizados, utilizados para auxiliar pessoas com 

perdas auditivas a ouvir melhor os sons ambientais o uso  é  recomendado para pessoas com: 
 

I. perdas auditivas neuro-sensoriais 
II. perdas de transmissão que não podem ser operadas 

III. pessoas que apresentam problemas complexos que não podem ser resolvidos por procedimentos cirúrgicos. 
IV. para pessoas que apresentam perda auditiva de mais de 40dB no melhor ouvido 

 
Marque a opção correta: 
 
a) Apenas I e III estão corretas 
b) Apenas IV está correta 
c) Apenas II e IV estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
35. A deficiência auditiva em crianças acarreta alterações no: 

 
a) desenvolvimento da linguagem 
b) desenvolvimento motor 
c) desenvolvimento auditivo 
d) desenvolvimento locomotor 

 
36. Exercícios de completar a figura como mostra a ilustração abaixo, serve para diagnosticar qual distúrbio de 

aprendizagem? 
www.educacao.salvador.ba.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
a) Discalculia 
b) Disgrafia 
c) Dislexia 
d) Atraso de fala e linguagem 

 
37. Existem vários tipos de distúrbio articulatório, que podem ser classificados em, EXCETO: 

 
a) Omissão 
b) Substituição 
c) Emissão 
d) Inserção 
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38. Podemos citar como patologias de linguagem, EXCETO: 
 
a) Afasia 
b) Distúrbios de leitura/dislexia 
c) Distúrbio de desenvolvimento de linguagem 
d) Distúrbio de aquisição de linguagem 

 
39. O diagnóstico de Disfonia é dado em parceria do fonoaudiólogo com o otorrinolaringologista, desta forma o 

tratamento também é definido em conjunto, podendo ser feito: 
 

Fonte: www.falemelhor.com.br 
 

I. exercícios e orientações vocais na fonoterapia 
II. exercícios com otorrinolaringologista 

III. adaptção de próteses 
IV. cirurgia de laringe 

 
Assinale a opção correta: 
 
a) Apenas I e IV estão corretas 
b) Apenas II e III estão corretas 
c) Apenas III está correta 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
40. Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância - ECNPI - é correto afirmar: 

 
a) É definida como um distúrbio locomotor ou do músculo decorrente de uma lesão cerebral progressiva.  
b) As alterações neuropatológicas da encefalopatia hipóxico-isquêmica são mais freqüentes em crianças de 2 a 3 

anos. 
c) Esse distúrbio ocorre durante o período do desenvolvimento cerebral, ou seja, durante a gestação e até cerca de  

3 a 4 anos após o nascimento. 
d) No período pré-natal, os principais fatores etiológicos em encefalopatia crônica não progressiva da infância são 

problemas de má-formação no feto. 
 

 




