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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FONOAUDIÓLOGO NASF 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O sistema auditivo humano é único e difere do das 

outras espécies porque desenvolve a capacidade de 

receber, interpretar e reagir à linguagem de forma 

complexa, e, no feto e na criança tem uma sequência 

própria de desenvolvimento. Quando não há 

nenhuma intercorrência ou má formação, a cóclea é 

considerada anatomicamente funcional em um 

determinado período. Assinale a alternativa 

CORRETA de quando ocorre esta formação.  

 

A) Por volta da 15ª semana de gestação.  

B) Por volta da 18ª semana de gestação.  

C) Por volta da 22ª semana de gestação.  

D) Por volta da 20ª semana de gestação 

 

22) Joana de 38 anos procurou a Dra. Ivana, 

fonoaudióloga, com encaminhamento do ORL para 

avaliação audiológica. A paciente referiu que as 

vezes sentia que ouvia mais e em outros momentos 

parecia que perdia a audição. Também referiu 

zumbido, plenitude auricular e vertigem. Após 

realização de audiometrias com diferentes intervalos, 

a Fonoaudióloga confirmou a perda auditiva sensório 

neural do tipo flutuante. No encaminhamento do 

ORL, havia a seguinte caracterização da patologia: 

hidropsia endolinfática. Desta forma, assinale a 

alternativa CORRETA sobre a patologia em questão.  

 

A) Neuropatia auditiva.  

B) Doença de Meniére.  

C) Otosclerose.  

D) Presbiacusia.  

 

23) Nos dias altamente estressantes em que se vive, o 

silêncio deve ser compreendido como um direito do 

cidadão, diferentemente do que vêm ocorrendo e, no 

acompanhamento às unidades escolares, os níveis 

dos ruídos ambientais são considerados para a 

promoção do desenvolvimento da comunicação 

humana. Na literatura especializada, evidencia-se 

cada vez mais a correlação entre o desenvolvimento 

das habilidades auditivas e da linguagem. E, dessa 

maneira, saber as aquisições e o período em que 

surgem norteam algumas práticas. Somente na 

adolescência é verificada a capacidade de:  

 

A) Perceber variações de intensidade.  

B) Discriminar entonação.  

C) Focar em determinado estímulo sonoro em 

detrimento de outros.  

D) Analisar as diferenças fonológicas.  

24) Júlia é professora da rede privada à 20 anos. 

Recentemente apresentou queixa de perda auditiva e 

foi encaminhada para avaliação audiológica. Após a 

consulta com a fonoaudióloga, a curva 

timpanométrica com traçado plano, paralelo ao eixo 

das abscissas indica:  

 

A) otosclerose.  

B) perfuração de membrana timpânica.  

C) fixação de cadeia ossicular.  

D) presença de líquido na orelha média.  

 

25) No município de Picos, a prefeitura disponibiliza os 

serviços do profissional fonoaudiólogo para o 

atendimento de professores da rede municipal. Como 

são profissionais que necessitam de cuidados 

específicos com a voz, periodicamente devem 

procurar estes serviços. Joaquina é professora da 

rede municipal e procura  atendimento fonoaudiólogo 

pois vem apresentando rouquidão e fadiga vocal. 

Após a avaliação ficou constatada uma Disfonia 

Funcional. Foram feitas orientações quanto aos 

hábitos saudáveis à voz profissional e selecionadas 

algumas técnicas vocais com objetivo de favorecer 

uma produção vocal mais equilibrada, como a técnica 

de:  

 

A) sons vibrantes.  

B) ataques vocais.  

C) empuxo.  

D) mascaramento auditivo.  

 

26) O trabalho vocal do fonoaudiólogo com educadores 

já está bastante consolidado visto que estes 

reconhecem as demandas fisiológicas vocais 

distintas na fala. A rotina em sala de aula, 

diariamente, precisa de muita resistência vocal para 

permanecerem por longas horas falando. Para o 

aquecimento da voz recomenda-se:  

 

A) voz de falsete.  

B) movimentos corporais associados.  

C) estalar a língua.  

D) técnica de ataque vocal.  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) Fabiana, fonoaudióloga do município, ao fazer um 

atendimento ao paciente percebeu que o mesmo 

apresentava a voz áspera com esforço, qualidade 

vocal tensa-estrangulada, interrupção articulatória 

irregular, acentuação excessiva, mas sem 

diferenciação da sílaba tônica ou de elemento frasal 

mais importante, excesso de altura assistemática e 

tremor vocal  que são as principais características da 

Disartria:  

 

A) Mista.  

B) Hipercinética.  

C) Atáxica.  

D) Espástica. 

 

28) O fonoaudiólogo na reabilitação do paciente disfônico 

é responsável pela escolha do exercício.  O mais 

adequado para a fenda da região anterior da glote 

membranosa é: 
 

A) voz salmodiada.  

B) ataque vocal brusco.  

C) emissão inspiratória.  

D) fonação sussurrada.  

 

29) A Laringe está situada na extremidade superior da 

traqueia e na região infra-hióidea, logo abaixo da 

faringe. Está localizada na linha média, sua estrutura 

é ímpar e formada por um arcabouço músculo-

cartilaginoso. Na parte anterior da laringe, facilmente 

palpável ao colocar os dedos na linha mediana do 

pescoço, tem-se a incisura tireóidea, onde estão 

localizadas posteriormente as pregas vocais. 

Neste breve relato a possível identificar que a 

fisiologia laríngea e vocal possui aspectos comuns 

entre o homem e a mulher. Marque a alternativa em 

que esses aspectos divergem.  

 

A) O tamanho e espessura das pregas vocais, a 
proporção glótica e a distribuição das camadas das 
pregas vocais.  

B) A largura, a espessura e a distribuição das camadas 
das pregas vocais, assim como a frequência 
fundamental.  

C) O tamanho e espessura das pregas vocais, a 
proporção glótica e a frequência fundamental.  

D) A frequência fundamental, a proporção glótica e a 
viscosidade.  

 
30) O som é um tipo de energia mecânica, resultado da 

transmissão de energia de partículas de ar em 
vibração, de uma fonte sonora em direção a partes 
mais distantes. O mecanismo fisiológico de 
discriminação da direção da fonte sonora está 
correlacionado a qual tipo de PREJUÍZO gnósico:  

 
A) Organização;  
B) Decodificação;  
C) Atenção seletiva;  
D) Localização. 

31) Mesmo ainda no útero, o feto é capaz de ouvir os 

sons de fora. Os bebês reagem ao som à partir da 

24ª semana de gravidez. Entretanto, o 

amadurecimento completo do órgão auditivo só 

ocorre após o nascimento e é o estímulo acústico 

que promove todo esse processo de maturação. Com 

relação ao desenvolvimento auditivo e de linguagem, 

alguns sinais de alerta são importantes para indicar 

quais as crianças que precisam ser investigadas para 

deficiência auditiva. Assinale a alternativa que não 

constitui sinais de alerta.  

 

A) Aos 4 meses, o bebê não acorda ou não se mexe em 

resposta à fala ou barulho, logo que começa a dormir 

em um quarto tranquilo. Enquanto que, aos 6 meses, 

o bebê não se vira na direção da fonte sonora (sem 

pista visual).  

B) Aos 12 meses, a criança entende frases simples, 

sem a ajuda de pistas visuais/gestuais ou 

experiências anteriores do que foi solicitado.  

C) Aos 2 anos de idade, a criança fala pouco ou não 

apresenta fala.  

D) Aos 3 anos de idade, a criança fala na maior parte 

ininteligível com muitas emissões de consoantes 

iniciais, não utiliza frases com 2 a 3 palavras e fala, 

principalmente, por meio de vogais. 

 

32) O Sistema estomatognático identifica um conjunto de 

estruturas bucais que desenvolvem funções comuns, 

tendo como característica constante a participação 

da mandíbula. É composto por várias estruturas que 

atuam harmoniosamente, a fim de realizar as funções 

orofaciais de sucção, mastigação, deglutição, 

respiração e fala e a extensão dos movimentos 

mandibulares e o tipo mastigatório estão 

relacionados:  

 

I- à capacidade funcional da articulação têmporo-

mandibular.  

II- à capacidade funcional dos músculos mandibulares.  

III- à condição oclusal.  

 

Assinale a alternativa correta.  

 

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) I, II e III estão corretas.  

C) Apenas II e III estão corretas.  

D) Apenas I e III estão corretas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
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33) A intervenção terapêutica em crianças com disfonia 

infantil tem-se mostrado um desafio, pois há uma 

grande dificuldade em fazer com que estas adiram ao 

tratamento, reduzindo os abusos vocais, fazendo os 

exercícios propostos e generalizando os 

conhecimentos aprendidos. As causas das disfonias 

infantis podem ser orgânicas, funcionais ou orgânico-

funcionais. Assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Apenas traumatismos laríngeos são funcionais.  

B) Papiloma, cisto laríngeo e laringomalácia são 

alterações orgânicas.  

C) Diafragma laríngeo, sulco vocal, cisto laríngeo, 

papiloma, e laringomalácia são alterações orgânico-

funcionais.  

D) Alterações laríngeas como: diafragma laríngeo, sulco 

vocal. 
 

34) Conforme o Art. 5º do Código de Ética do 

Fonoaudiólogo, constituem direitos gerais dos 

inscritos, nos limites de sua competência e 

atribuições: 
 

I. exercício da atividade sem ser discriminado; 

II. exercício da atividade com ampla autonomia e 

liberdade de convicção; 

III. avaliação, solicitação, elaboração e realização de 

exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, 

emissão de parecer, laudo e/ou relatório, docência, 

responsabilidade técnica, assessoramento, 

consultoria, coordenação, administração, 

orientação, realização de perícia e demais 

procedimentos necessários ao exercício pleno da 

atividade;  
 

Quais afirmativas acima estão corretas? 
 

A) I apenas. 

B) II apenas. 

C) III apenas. 

D) I, II, III 

 

35) Com relação às atividades intelectuais do ser 

humano, é INCORRETO o que se afirma em: 
 

A) A capacidade de controlar o campo de aplicação da 

atividade intelectual é a atenção.  

B) A inteligência é a aptidão para captar as relações a 

fim de conferir sentido a um conjunto de elementos 

sucessivos ou variados.  

C) O julgamento preside a apreciação relativa dos seres 

e das coisas. Próximo da inteligência, dela se 

distingue porque seu exercício envolve mais 

completamente a personalidade do indivíduo.  

D) Deterioração das funções intelectuais é o termo que 

designa uma degradação global das funções 

superiores, comprometendo a inteligência, a atenção 

e o julgamento, porém, sem afetar as funções 

simbólicas e a memória, na medida que tais 

atividades não dependem do conjunto do cérebro. 

36) Área encefálica responsável pela programação da 
atividade motora relacionada com a expressão de 
linguagem: 

 

A) Área de broca. 
B) Área de associação. 
C) Área motora suplementar. 
D) Área terciária. 
 

37) Sobre o processo de produção de um discurso oral 

ou um texto escrito, é INCORRETO o que se afirma 

em: 
 

A) Produzir um discurso oral ou um texto escrito obriga 

a um processo de tratamento da informação igual 

àquele que acontece durante a compreensão.  

B) A partir da intenção comunicativa de produção de 

uma mensagem em particular, começa-se pela 

evocação de informação relacionada com os tópicos 

que se pretendem desenvolver e, então, faz-se a 

codificação das ideias a transmitir num formato 

verbal convencional, compreensível para os outros 

que partilham a mesma língua.  

C) O processo inicia-se, assim, com material não verbal, 

organizado idiossincraticamente na memória 

semântica, a partir do qual se produzirão discursos 

ou textos com propriedades que os tornem 

interpretáveis.  

D) Para que o processo aconteça, há uma multiplicidade 

de processos cognitivos e linguísticos que vão desde 

o planeamento até à produção, que se realizam 

sequencialmente ou em simultâneo, conforme as 

abordagens teóricas que os explicam. 

 

38) Com relação à Eficácia na reabilitação 

fonoaudiológica em disfagia orofaríngea de acordo 

com o tipo de procedimento, é INCORRETO o que se 

afirma em: 
 

A) Manipulação de consistência e volume do alimento: 

as mudanças na consistência e volume do bolo 

alimentar possuem efeito direto no trânsito 

orofaríngeo e são eficientes para o controle oral e 

para o controle da aspiração. 

B) Manobras posturais da cabeça: os efeitos causados 

pelas mudanças posturais facilitam o trânsito 

orofaríngeo e podem provocar eficácia ao serem 

capazes de minimizar a aspiração. 

C) Estimulação sensoriomotora oral e treino de controle 

oral: determina significativas mudanças no controle 

oral e facilita a ingesta oral. Esta melhora no controle 

oral, maximizando a ingesta oral, para alguns casos, 

ainda não é eficaz em estabilizar a condição 

nutricional em casos graves de desnutrição, sendo 

necessária a suplementação nutricional. 

D) Estimulação térmica: minimiza resíduos orais e 

faríngeos, contribuindo indiretamente para a 

conquistada deglutição funcional. Isoladamente não é 

eficaz. 
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39) Na reabilitação fonoaudiológica em disfagia 

orofaríngea podemos afirmar que a manobra de 

Mendelsohn: 

 

A) Favorece a elevação da laringe durante a deglutição. 

B) Protege a via aérea inferior, maximizando o 

fechamento das pregas vocais.  

C) Intensifica a proteção da via aérea inferior, acionando 

o fechamento glótico e das pregas ariepiglóticas. 

D) Proporciona movimentação da parede faríngea. 

 

40) Nas disfagias orofaríngeas os Exercícios de Shaker: 

 

A) Aumentam o limiar de excitabilidade do reflexo de 

deglutição. 

B) Dilatam o esfíncter cricofaríngeo. 

C) Compensam estruturas ausentes. 

D) Influenciam a abertura do esfíncter cricofaríngeo. 

 

41) Sobre a prevenção precoce e incidência de câncer 

de boca no Brasil é incorreto afirmar: 

 

A) A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer da 

boca representam um desafio. 

B) Estatisticamente desejável, em centros de tratamento 

de câncer oral é regra se observar o predomínio dos 

tumores em fase avançada de desenvolvimento.  

C) É baixa a incidência de tumores precoces, ou seja, 

em fase inicial de desenvolvimento. 

D) É certo que a morbidade e a mortalidade associadas 

ao câncer da boca seriam bastante diminuídas se a 

distribuição dos tumores favorecesse, em termos de 

incidência relativa, as formas mais precoces. 

 

42) São resultados desejados baseados nos conceitos 

da Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC, 

EXCETO: 
 

A) Que pessoas com deficiência recebam avaliações 

individuais e não sejam envolvidas em planos de 

reabilitação que mencionem os serviços que elas irão 

receber. 

B) Que pessoas com deficiência e seus familiares 

entendam o papel e a finalidade da reabilitação e 

recebam informações acuradas acerca dos serviços 

disponíveis no setor de saúde. 

C) Que pessoas com deficiência sejam encaminhadas a 

serviços especializados de reabilitação e recebam 

acompanhamento de forma a assegurar que estes 

serviços estão sendo recebidos e que atendem suas 

necessidades. 

D) Que serviços básicos de reabilitação estejam 

disponíveis em nível comunitário. 

43) Com relação às atividades de intervenção precoce 

fornecidas pelas equipes de RBC, analise as 

afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I - A presença de uma deficiência, por exemplo, a paralisia 

cerebral, cegueira ou surdez pode resultar em atraso 

de desenvolvimento e restringir a capacidade de uma 

criança em participar de atividades regulares, tais 

como, brincar com outras crianças e ir à escola.  

II - O pessoal da RBC pode fornecer atividades de 

intervenção precoce, geralmente baseadas em casa, 

para encorajar oportunidades de aprendizado 

simples e prazerosas para seu desenvolvimento. Os 

programas de RBC também podem encorajar pais a 

se encontrarem para compartilharem ideias e 

experiências e facilitar grupos de brincadeiras, de 

forma que as crianças possam aprender a brincar 

com outras crianças, aprender novas habilidades e 

melhorar em todas as áreas de desenvolvimento. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

44) Com relação aos tipos de perda auditiva, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 

que traz a sequência CORRETA: 

 

(__) Perda Neurossensorial: apresenta curva óssea 

normal e curva aérea rebaixada, com o aparecimento 

do chamado gap aéreo-ósseo (diferença maior ou 

igual a 10 dB entre curva aérea e óssea).  

(__) Perda Condutiva ou de Transmissão: apresenta 

curvas óssea e aérea rebaixadas, sem a existência 

de gap aéreo-ósseo.  

(__) Perdas Auditivas Mistas: apresenta curvas aérea e 

óssea rebaixadas com a existência de gap entre elas. 

 

A) V – F – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 

 

45) São fatores de risco para desenvolvimento de câncer 

oral, EXCETO: 

 

A) Sexo feminino; caucasoide; idade entre 30 e 50 anos. 

B) Tabagismo; etilismo; desnutrição. 

C) Hipovitaminoses; infecções virais; imunossupressão. 

D) Higiene precária da boca; exposição labial à radiação 

solar. 
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46) Para Piaget o aparecimento da linguagem se dá na 

superação do estágio sensório-motor, em torno dos 

18 meses. Neste estágio acontece o 

desenvolvimento da: 

 

A) Função mítica. 

B) Função simbólica. 

C) Função expressiva. 

D) Função oral. 

 

47) Sobre as fissuras labiais/palatais, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) Trata-se de uma abertura na região do lábio e/ou 

palato, ocasionada pelo não fechamento destas 

estruturas, que normalmente se formam entre a 14ª e 

a 22ª semana de gestação.  

B) As fissuras podem ser unilaterais ou bilaterais. 

C) Variam desde formas mais leves, como cicatriz labial 

ou a úvula bífida, até formas mais complexas, como 

as fissuras completas de lábio e palato.  

D) Por vezes, podem ocorrer fissuras atípicas 

envolvendo outras regiões da face. 

 

48) O reflexo acústico (RA) é o resultado da contração da 
musculatura timpânica que gera aumento do nível de 
pressão sonora (NPS) no meato acústico externo e 
diminuição da transmissão dos sons de baixa 
frequência para a Orelha Média. Assinale a 
alternativa que apresenta uma das funções do reflexo 
acústico. 

 
A) Melhora a atenção auditiva para sons contínuos 
B) Amplifica o som 
C) Transmite o som para o nervo auditivo 
D) Direciona o som para o meato acústico externo 
 
49) Assinale a alternativa que apresente alguns dos 

exames indicados para avaliar a audição de crianças 
de até 2 anos de idade. 

 
A) Audiometria Tonal e Logoaudiometria. 
B) Imitanciometria e Audiometria Tonal. 
C) Audiometria de Respostas Comportamentias e 

Audiometria de Reforço Visual. 
D) Audiometria Vocal e BERA. 
 
50) Por muitos anos, o ruído foi considerado como único 

fator de risco de problemas auditivos nos ambientes 
de trabalho. Desta forma, qual o papel do 
fonoaudiólogo no Programa de Conservação Auditiva 
(PCA)? 

 
A) Controle administrativo geral, Controle de ruídos e 

Gerenciamento Audiométrico. 
B) Controle de engenharia, Realizar diagnósticos 

audiológicos e Motivar trabalhadores. 
C) Comunicação entre a equipe, Motivação e Auditoria 

do Programa. 
D) Indicar o uso de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), Monitorar a exposição a ruídos e 
Gerenciamento Audiométrico. 

51) Para possibilitar uma ótima adaptação do aparelho 

auditivo, são necessários recursos especiais como: 

 

A) Pilha 13, Saída Máxima, Amplificador. 

B) Controle de Faixa de Frequência, Ganho de 

Inserção, Microfone. 

C) Controle de Ganho, Controle de Saída 

Máxima,Controle de Faixa de Frequência. 

D) Saída Máxima, Ganho de Inserção, Controle de 

Ganho. 

 

52) Na reabilitação auditiva o fonoaudiólogo deve dar 

ênfase as seguintes etapas: 

 

A) Detecção, Discriminação, Identificação, 

Reconhecimento, Compreensão 

B) Percepção, Observação, Discriminação, 

Reconhecimento, Compreensão 

C) Identificação, Percepção, Discriminação, 

Reconhecimento, Compreensão 

D) Observação, Percepção, Discriminação, 

Reconhecimento, Compreensão 

 

53) Em pacientes com disfagia orofaríngea pós-Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), qual das alternativas 

abaixo, descreve as principais condutas do 

fonoaudiólogo para a avaliação destes pacientes? 

 

A) Analisar o grau de compreensão, a presença da fala 

e da escrita. 

B) Analisar a dinâmica da deglutição, caracterizar sinais 

clínicos sugestivos de penetração ou aspiração 

laríngea e avaliar a sensibilidade laríngea. 

C) Analisar a presença da fala, dos movimentos 

manuais e presença de prótese dentária. 

D) Analisar os movimentos cervicais, a dinâmica da 

deglutição e sensibilidade laríngea. 

 

54) Quais são os exercícios indicados para hiporadução 

em doenças neurológicas? 

 

A) Relaxamento da musculatura e técnica do bocejo-

suspiro. 

B) Tosse e ataque vocal brusco. 

C) Manipulação digital e Relaxamento muscular. 

D) Voz salmodiada e tosse. 

 

55) O que o uso prolongado da mamadeira pode causar? 

 

A) Estreitamento das narinas. 

B) Alargamento da maxila e mandíbula. 

C) Retração da maxila e mandíbula. 

D) Estreitamento da maxila e mandíbula. 
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56) Uma professora procurou atendimento 

fonoaudiológico encaminhada pelo 

otorrinolaringologista, com sintomas de rouquidão e 

no exame realizado o resultado indicou lesões 

pequenas, caracterizadas pelo espessamento da 

mucosa, normalmente bilaterais, estritamente 

simétricas na borda livre da prega vocal, na junção 

do terço anterior e médio. Essas características 

correspondem a: 

 

A) Pólipos vocais 

B) Edema de Reinke 

C) Sulco vocal 

D) Nódulos vocais 

 

57) O transtorno expressivo de linguagem é um 

transtorno específico do desenvolvimento no qual as 

capacidades da criança de utilizar a linguagem oral 

são nitidamente inferiores ao nível correspondente a 

sua idade mental, mas no qual a compreensão da 

linguagem se situa nos limites normais. Essas 

características trata-se de: 

 

A) Autismo 

B) Disfasia ou Afasia de desenvolvimento do tipo 

expressivo 

C) Mutismo eletivo 

D) Retardo Mental 

 

58) Paciente com fluência verbal do tipo copiosa, 

presença de logorréia, as explicações do paciente 

são sempre muitos longas, prosódia rica e durante o 

seu discurso presença de neologismos e jargões.Tais 

características se trata de qual das alternativa 

abaixo? 

 

A) Afasia de Wernicke 

B) Afasia de Broca 

C) Afasia de Condução 

D) Afasia Transcortical Sensorial 

 

59) Durante a amamentação quais são alguns dos sinais 

de normalidade do bebê? 

 

A) instabilidade da mandíbula, sinais de fome e sede, 

reflexos oromotores normais; 

B) sinais de fome e sede, postura extensora, sucção 

vigorosa; 

C) sucção vigorosa, reflexos oromotores adequados, 

coordenação sucção-deglutição-respiração; 

D) sucção débil, reflexos oromotores presentes, 

coordenação sucção-deglutição-respiração. 

 

60) Na área da Fonoaudiologia têm indicação para 

assistência domiciliar os pacientes com: 

 

A) deficiência auditiva. 

B) autismo. 

C) síndrome de Down. 

D) afasia e disfagia. 

 

 

 

 


