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LÍNGUA PORTUGUESA
01) “Quem quer comer a noz tem que quebrar a
casca.”
A frase acima é a representação de um gênero
textual conhecido por:
a) Receita;
b) Texto informativo;
c) Texto não-literário;
d) Provérbio popular.
02) Assinale a alternativa que contém um
exemplo de escrita objetiva:
a) Manual de instruções;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Provérbio Popular.
03) “Módulo abstrato mínimo da fala em nível
de significante. É o átomo de construção do
significante do discurso.”
A explicação acima se refere a:
a) Sílaba;
b) Fonema;
c) Enunciado;
d) Palavra.
04) Fazem parte da morfologia, exceto:
a) Predicado;
b) Substantivo;
c) Prefixo;
d) Desinência.
05) Assinale a alternativa que contém um
substantivo de gênero incerto:
a) Bonde;
b) Casa;
c) Personagem;
d) Novela.
06) O texto nem sempre é organizado conforme
as normas de sintaxe. Há, com frequência,
desvios sintáticos e concordâncias irregulares
que imprimem características peculiares à
construção linguística. Assim, a ordem natural
das palavras na frase é alterada, promovendo
uma sintaxe incomum. Esses recursos usados por
falantes e escritores, a fim de acrescentar mais
vigor e expressividade à linguagem, chamam-se:
a) Figuras de lingüística;
b) Figuras de sintaxe ou construção;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de som.
07) A quantidade de sílabas poética é chamada
de:

a) Verso;
b) Escansão;
c) Métrica;
d) Elisão.
08) Assinale a alternativa correta em relação a
“FRASE”:
a) A frase não precisa ter verbo, nem sentido
completo;
b) Toda frase é uma oração;
c) A frase necessita obrigatoriamente possuir um
verbo, seja ele de ação, estado ou fenômeno da
natureza;
d) Uma frase pode ser constituída apenas com uma
palavra.
09) A semana de arte moderna aconteceu em são
Paulo em:
a) 1822;
b) 1922;
c) 1912;
d) 1935.
10) O Romantismo foi uma escola literária que
surgiu após:
a) Barroca;
b) Realismo;
c) Arcadismo;
d) Simbolismo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Ao longo da história, várias cosmologias e
cosmogonias têm sido propostas para explicar as
observações do Universo. Sobre isso é correto
afirmar, exceto:
a) O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi
desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham
que o Universo possui espaço infinito e tem existido
eternamente, mas contém um único conjunto de
círculos concêntricos esferas de tamanho finito - o
que corresponde a estrelas fixas, o Sol e vários
planetas – girando sobre uma esférica, mas imóvel
Terra.
b) Ao longo dos séculos, observações mais precisas
e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico
de Copérnico e ao modelo Newtoniano do Sistema
Solar respectivamente.
c) Está comprovado pelos antigos gregos que o
Sistema Solar está localizado fora da Via Láctea, o
que permite o Planeta Terra receber luz e calor.
d) Outras descobertas na astronomia levaram a
conclusão de que o Sistema Solar está contido em
uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via
Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela,
tão longe quanto os instrumentos astronômicos
podem alcançar.

12) Coloque a letra V para as afirmativas
verdadeiras e F para as Falsas, sobre problemas
que afetam a Economia Brasileira:
(....) Segundo os economistas, o desaquecimento
da indústria nacional deve-se muito mais aos
gargalos estruturais já existentes no país, o
chamado "Custo Brasil" - como a elevada carga
tributária (em torno de 36% do PIB);
(......) A infraestrutura precária e a baixa
produtividade do trabalhador - além de uma
política de expansão fiscal por parte do governo
(que, ao gastar mais, deixa de poupar e, assim,
investe menos);
(.....) A taxa de investimentos privada, incluída aí
a compra de maquinários, também é
considerada
baixa.
"Tudo
isso
acaba
encarecendo o produto final, que não consegue
competir com um similar que vem de fora",
conforme afirma Ruy Quintans, professor de
economia do Ibmec-RJ;
(.....) No último ranking do relatório Doing
Business do Banco Mundial, que mede a
facilidade de se fazer negócios em cada país, o
Brasil aparece na 6ª posição entre as 183 nações
avaliadas.
Assinale a sequência correta.
a) F, V, V, F
b) V, F, F, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
13) Sobre os seres que habitam a Terra é correto
afirmar:
I.
A Terra é habitada por muitos milhões de
seres: alguns desses seres são chamados de vivos,
outros não. Todos os seres são formados por
matéria. O que distingue um ser vivo de um ser
bruto ou não-vivo, em primeiro lugar, é a
composição química.
II.
Na Antigüidade, os pensadores achavam
que os seres vivos eram dotados de uma
exclusiva e misteriosa força vital que lhes
confiria vida. Hoje não se acredita mais nisso,
pois sabe-se que a matéria que forma os
organismos vivos, embora peculiar, é constituída
por partículas semelhantes às que formam a
matéria não viva e está sujeita às mesmas leis
que regem o universo não-vivo.
III.
Na matéria viva, porém, certos elementos
químicos estão sempre presentes em grande
proporção, como o carbono (C), o hidrogênio
(H), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N) que, junto
com vários outros elementos, em menores

quantidades,
formam
substâncias
muito
complexas
(chamadas
genericamente
de
substâncias orgânicas), que constituem os seres
vivos.
IV.
Todo ser humano é um ser vivo, assim
como uma planta e uma bactéria. Já uma pedra
não é viva, nem uma cadeira.
Assinale a seqüência correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV esta correto.
14) Sobre a história de Santa Catarina é correto
afirmar:
a) Na década de 1640, Emilinho, um português que
vivia em São Vicente, fundou uma povoação no rio
de São Francisco, para onde se mudou com a
família. Mais tarde foi designado capitão-mor dessa
povoação, que em 1660 foi elevada a vila com o
nome de Nossa Senhora da Graça do Rio de São
Francisco, constituindo a primeira fundação estável
da costa catarinense.
b) Por volta de 1675, estabeleceu-se na ilha de
Santa Catarina o paulista Francisco Dias Velho, que
ergueu uma igreja em louvor de Nossa Senhora do
Desterro. A ele se atribui a mudança do nome da
ilha dos Patos para ilha de Santa Catarina, de quem,
ao que consta, uma filha dele tinha o nome.
(Entretanto, outros atribuem a autoria do nome a
Sebastião Caboto, que teria consagrado a ilha a
Santa Catarina ou, antes, prestara homenagem a sua
mulher, Catarina Medrano).
c) Francisco Dias Velho dedicava-se à cultura da
mandioca e da cana-de-açúcar, à pesca e à procura
de ouro. Quinze anos mais tarde, Dias Velho e sua
gente aprisionaram um navio pirata que arribara na
ilha e mandaram homens e cargas para São Vicente.
Passaram-se dois anos e os corsários voltaram; Dias
Velho foi morto, e sua família maltratada e em
desespero retornou a São Vicente. A povoação
ficou quase totalmente abandonada.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
15) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Muito antes da colonização do território de
Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a
região conhecida como do "Sertão de Curitiba".
b) A partir de 1768 expedições desceram os rios
Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes
Canoinhas, Paciência e Timbó.
c) As principais levas de imigrantes colonizadores
vieram da Sérvia, Estados Unidos e Japão no fim do
século XIX.

d) A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio
Grande do Sul e São Paulo para transporte de gado,
foi de extrema importância para a ocupação do
território de Canoinhas. Nele os colonizadores
encontraram os índios que o habitavam. Eram os
Xokleng coletores e caçadores seminômades que
tinham na floresta de araucária seu melhor habitat.
Arredios e tendo seu espaço invadido pelos brancos,
os Xokleng foram implacavelmente perseguidos
pelos colonizadores que neles tinham apenas um
inimigo e um empecilho na conquista territorial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um retângulo sabendo que
sua base mede 12,35 cm e sua altura mede 8,9
cm.
a) 98,34 cm².
b) 109,915 cm².
c) 114,909 cm².
d) 83,28 cm².
17) Identifique os coeficientes da equação de 2o
grau a seguir, 3x² - 3:
a) a = 3, b = 3, c = 0.
b) a = 8, b = -3, c = 4.
c) a = -3, b = 0, c = -3.
d) a = 3, b = 0, c = -3.
18) No campeonato catarinense de 2012, o
Figueirense fez os seguintes gols nos primeiros 5
jogos:
1o jogo
2o jogo 3o jogo 4o jogo 5o jogo
5 gols
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
Sabendo dessas informações, calcule o desvio
médio desses gols do Figueirense:
a) 2,4.
b) 1,28.
c) 1,83.
d) 1.
19) Pedro comprou uma casa no valor de R$
180.000,00. Após um bom tempo de negociação,
ele pagou R$ 128.358,00 à vista e o resto
parcelou em 12 vezes. Em porcentagem, quanto
que Pedro pagou à vista de acordo com o valor
total?
a) 88,75%.
b) 78,33%.
c) 71,31%.
d) 58,93%.
20) Determine em qual quadrante situa-se a
extremidade do seguinte arco, -200o:
a) I quadrante.
b) II quadrante.
c) III quadrante.

d) IV quadrante.
ESPECÍFICAS/ FONOAUDIÓLOGO EDUCAÇÃO
21) A Lei 8.080/90 regula, em todo o território
nacional, as ações e serviços de saúde,
executados:
a) Isolada ou conjuntamente, em caráter permanente
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de
direito público ou privado.
b) Isoladamente, em caráter eventual, por pessoas
naturais de direito público.
c) Conjuntamente, em caráter eventual, por pessoas
naturais de direito privado.
d) Conjuntamente, em caráter permanente, por
pessoas jurídicas de direito público.
22) Serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade
crescente:
a) As ações e serviços de saúde executados pelo
SUS, desde que diretamente.
b) As ações e serviços de saúde executados pelo
SUS,
desde
que
mediante
participação
complementar da iniciativa privada.
c) As ações e serviços de saúde executados pelo
SUS sejam diretamente ou mediante participação
complementar da iniciativa privada.
d) As ações (excetuando-se o que se caracterizar
exclusivamente como serviços) de saúde executados
pelo SUS, seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada.
23) Assinale a alternativa incorreta com os
âmbitos administrativos do SUS:
a) A União tem a atribuição de definir instâncias de
controle de ações da saúde.
b) Os Estados têm a atribuição de administrar
recursos orçamentários destinados à saúde.
c) Os Municípios têm a atribuição de administrar os
recursos financeiros destinados à saúde.
d) Os Municípios têm a atribuição exclusiva de
elaborar normas técnicas para a promoção da saúde
do trabalhador.
24) Não é uma das atribuições do município, em
seu âmbito administrativo, no que se refere ao
SUS:
a) Implementar o Sistema Nacional de Sangue,
componentes e derivados.
b) Elaboração da proposta orçamentária do SUS,
em dissonância com o Plano de Saúde.
c) Elaboração de normas para regular as atividades
de serviços privados de saúde, tendo em vista sua
relevância pública.

d) Realização de operações externas de natureza
financeira de interesses da saúde, autorizadas pelo
Senado Federal.
25) Segundo o SUS, os serviços privados de
assistência à saúde caracterizam-se pela:
a) Atuação, por iniciativa própria, de profissionais
liberais, legalmente habilitados, e de pessoas
jurídicas de direito privado, na promoção, proteção
e recuperação da saúde.
b) Atuação, por iniciativa alheia, de profissionais
liberais ou não, legalmente habilitados, e de pessoas
jurídicas de direito público, na promoção e proteção
da saúde.
c) Atuação, por iniciativa bilateral, por profissionais
liberais, habilitados ou não, de pessoas físicas de
direito público, na promoção da saúde.
d) Atuação, por iniciativa aleatória, por
profissionais liberais ou não, legalmente
habilitados, de pessoas físicas de direito privado, na
proteção e recuperação da saúde.
26) Segundo a teoria da educação de Carl
Rogers, para que o aprendizado ocorra num
modelo de ensino centrado no aluno, certas
condições são necessárias. Não é uma delas:
a) Confiança na capacidade dos outros de aprender
por si mesmos.
b) O professor-facilitador partilha com os
estudantes a responsabilidade pelo processo de
aprendizagem.
c) A disciplina é responsabilidade da escola.
d) O aluno escolhe o próprio programa de estudos.
27) Não é um dos cinco estágios
desenvolvimento infantil, segundo Wallon:
a) Personalismo.
b) Predominância etérea.
c) Categorial.
d) Impulsivo-emocional.

do

28) Assinale a alternativa incorreta. Segundo a
Constituição Federal, compete ao SUS:
a) Ordenar a formação de recursos humanos na área
da saúde.
b) Fiscalizar alimentos, compreendido o controle de
seu teor nutricional.
c) Participar do controle da produção de substâncias
psicoativas.
d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
não compreendido o do trabalho.
29) O aparelho auditivo é dividido em três partes
cada uma com suas funções próprias sendo as
três indispensáveis para o bom funcionamento

da audição. Qual das alternativas não é uma
delas:
a) Ouvido externo.
b) Ouvido platô.
c) Ouvido médio.
d) Ouvido interno.
30) A orelha ou pavilhão é formada por uma
lâmina de cartilagem:
a) Tensa de formato regular, recoberta por uma
densa camada de pele. Não possui depressões ou
elevações.
b) Rígida de formato regular, recoberta por uma
tênue camada de pele. Possui poucas depressões e
muitas elevações, sendo a concha a maior elevação.
c) Elástica de formato irregular, recoberta por uma
fina camada de pele. Possui várias depressões e
elevações, sendo a concha a maior depressão.
d) Rígida de formato irregular, recoberta por
espessa camada de pele. Possui muitas depressões e
nenhuma elevação, sendo a concha a menor
depressão.
31) A margem elevada da orelha é chamada de:
a) Hélice.
b) Lóbulo.
c) Tímpano.
d) Tromba.
32) O labirinto posterior também pode ser
chamado de:
a) Sáculo.
b) Vestibular.
c) Bolsa membranácea.
d) Crista ampular.
33) Assinale a alternativa correta quanto aos
canais semicirculares:
a) Não têm função auditiva, mas são importantes
na manutenção do equilíbrio do corpo. São três
tubos em forma de semicírculo.
b) Não tem função auditiva nem tem importância
na manutenção do equilíbrio do corpo. São cinco
tubos em forma de semicírculo.
c) Tem função auditiva e são importantes na
manutenção do equilíbrio do corpo. São quatro
tubos em forma de círculo.
d) Tem função auditiva, mas não tem importância
na manutenção do equilíbrio do corpo. São dois
tubos em forma de círculo.
34) É o transtorno de linguagem mais comum em
crianças e o mais fácil de identificar. Trata-se de
um distúrbio da fala que se caracteriza pela
dificuldade de articulação de palavras: seu

portador pronuncia determinadas palavras de
maneira
errada,
omitindo,
trocando,
transpondo, distorcendo ou acrescentando
fonemas ou sílabas a elas. Falamos da:
a) Disfasia.
b) Dislalia.
c) Disgrafia.
d) Discalculia.
35) É incorreto afirmar com relação à dislexia:
a) É uma dificuldade primária do aprendizado
abrangendo: leitura, escrita, e soletração.
b) Pode ser uma combinação das dificuldades de
leitura, escrita, e soletração.
c) Caracteriza-se por alterações quantitativas e
qualitativas, total ou parcialmente irreversíveis.
d) É o distúrbio do aprendizado menos
frequentemente identificado. A dislexia é o
resultado de má alfabetização, desatenção,
desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa
inteligência.
36) As perturbações da audição podem ser
classificadas em quatro categorias:
a) Por condução.
b) Neurossensorial.
c) Central.
d) Factiva.
37) A criança começa a se comunicar com o seu
meio logo nos primeiros meses de vida.
Normalmente, a criança se manifesta por
monossílabos e sons vogais:
a) De 0 a 8 semanas.
b) De 2 a 6 meses.
c) De 6 a 8 meses.
d) De 12 a 18 meses.
38) Um sinal de alerta para desordens da
linguagem na criança é o fato dela não ter
emitido nenhuma palavra até os:
a) 3 meses.
b) 6 meses.
c) 10 meses.
d) 18 meses.
39) Os principais tipos de audiometria são:
I. Audiometria tonal, que pesquisa a
capacidade de compreensão da fala humana.
II. Audiometria vocal, que é considerado um
teste subjetivo para avaliar o grau e o tipo de
perda auditiva.
Dos itens acima:

a) Apenas I está correto
b) Apenas II está correto
c) Ambos estão incorretos
d) Ambos estão corretos
40) Na avaliação das medidas de emitâncias
acústica são utilizadas as seguintes medidas,
exceto:
a) Timpanometria.
b) Pesquisa do reflexo acústico estapediano.
c) Irisdologia.
d) Medida da compliância estática.

