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                                       Cargo: Fonoaudiólogo   
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1) De acordo com o exame otoneurológico, marque a alternativa incorreta:  
 

a) A prova calórica é o principal suporte para o estudo da função labiríntica, porque permite avaliar cada labirinto 
separadamente. 
b) A avaliação do aparelho vestibular deve começar sempre pela pesquisa do nistagmo ou da vertigem postural, sendo 
sempre realizado com os olhos abertos, pois o nistagmo postural pode estar presente em indivíduos normais com os olhos 
fechados em determinadas posições da cabeça. 
c) A presença de nistagmo postural indica sempre um comprometimento vestibular. 
d) O nistagmo espontâneo com os olhos abertos é observado em pessoas normais. Já com os olhos fechados ele não pode 
estar presente em indivíduos normais. 
e) No rastreio pendular, existem quatro tipos de curvas que podem ser classificados em tipos I, II, III, IV. Nos indivíduos 
normais as curvas encontradas são a do tipo I ou II. 
 
2) Sobre a anatomia do ouvido é incorreto afirmar que: 

 
a) Na caixa timpânica encontra-se a cadeia ossicular formada por: martelo, bigorna e estribo, relacionados entre si e revestidos 
pela mesma mucosa da caixa. Desses o martelo é o maior e mais externo e anterior dos três. 
b) A cóclea situa-se na parede interna da caixa timpânica em sua porção superior.  
c) A porção posterior do ouvido interno é formada pelos canais semicirculares, o utrículo e o sáculo. E na porção anterior é 
formada pela cóclea. 
d) O meato auditivo externo tem formação tubular revestida por pele. Seu trajeto é sinuoso, fechado em sua extremidade 
interna pela membrana timpânica. 
e) O estribo é formado por uma cabeça, dois ramos e a platina. 
 
3) Com relação ao aparelho de amplificação sonora individual (AASI) é correto afirmar que:  
 
a) O molde deverá ser mantido em perfeito estado de limpeza e conservação, tanto por razões higiênicas, quanto funcionais. 
Não sendo necessário ser renovado periodicamente.  
b) A colocação da prótese auditiva bem próxima da membrana timpânica permite o efeito estético, reduz o efeito de oclusão, 
mas não melhora o ganho e aumento da direcionalidade do som. 
c) Uma das vantagens da prótese auditiva analógica são o baixo custo e a miniaturização de seus componentes. E uma 
desvantagem é o alto consumo de energia.  
d) As características anatômicas do individuo não norteiam a escolha do tipo de prótese que será utilizada, e sim o grau e 
tipo da perda. 
e) Uma das vantagens da adaptação binaural de próteses auditivas são: melhor localização do som, somação binaural, 
eliminação do efeito sombra de cabeça e melhor reconhecimento de fala no ruído. 
 
4) Sobre as aplicações clinicas das emissões otoacústicas (EOA) é incorreto afirmar que: 

 
a) As EOA são sons gerados pela contração das células ciliadas internas e detectadas na orelha externa, sendo um exame 
indicado para a avaliação de diversas cocleopatias. 
b) As emissões nos permitem obter informações sobre diferentes partes da cóclea , já que são seletivas em relação a 
freqüência. 
c) A amplitude e o espectro das EOA mudam com a idade. Isso pode ser atribuído ao desgaste das células ciliadas externas, 
fazendo com que a amplitude e o espectro sejam menores nos adultos do que nas crianças. 
d) O uso clinico das EOA é de grande importância no monitoramento da função coclear de indivíduos expostos ao ruído e a 
medicamentos ototóxicos.  
e) A EOA tem utilidade não só cientifica, mas também é importante como teste complementar na detecção precoce de lesão 
coclear e no diagnostico diferencial das patologias retrococleares. 
 
5) Assinale a alternativa correta sobre a imitanciometria: 
 
a) O músculo do estapédio é inervado pelo VIII par craniano (nervo vestíbulo- coclear), e têm a função de permitir que sons 
de leve intensidade sejam percebidos e de proteger a orelha interna contra sons muito intensos. 
b) Na timpanometria, quando a pressão for igual ou próxima de zero é significativo de função tubária alterada, e haverá um 
aumento da rigidez da membrana timpânica. 
c) O reflexo estapédico apresenta uma via aferente única, o nervo facial (VII par) e via eferente bilateral o nervo vestíbulo – 
coclear (VIII par). 
d) Se existe liquido na orelha média, será obtida uma curva timpanométrica achatada e sem pico, conhecida como do tipo D. 
e) O teste de função tubária com tímpano perfurado é indicado para avaliar a patência dos tubos de ventilação colocados na 
membrana timpânica para tratar otite média ou para analisar a patência da tuba auditiva quando a membrana timpânica estiver 
perfurada. 
 
6) A disartria causada por uma lesão no neurônio motor inferior, ou seja, uma lesão do sistema nervoso periférico e que 
apresenta como uma das suas características a hipernasalidade, voz soprosa e rouca é a: 
 
a) Flácida                               c) Hipocinética                            e) Mista 
b) Espástica                            d) Hipercinética  
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7) São características da perda auditiva induzida por ruído (PAIR), exceto: 
 

a) Produz perdas maiores que 75db em freqüência altas e 40db nas baixas, porem o fator idade também não excedem esses 
valores. 
b) Ocorre rebaixamento no limiar audiométrico de 3, 4 ou 6 khz. 
c) Perda auditiva de caráter irreversível e progressivo. 
d) As exposições ao ruído são simétricas. 
e) A média da exposição do risco da PAIR está acima de 85db em oito horas de trabalho. 
 
8) A manobra que possibilita melhor fechamento das vias aéreas antes e depois da deglutição ao nível da glote, a qual os 
pacientes são instruídos a prender a respiração, deglutir e tossir é a: 
 

a) Manobra de proteção de via aérea  
b) Deglutição super supraglótica  
c) Deglutição supraglótica  

d) Manobra de esforço 
e) Tosse voluntária  

 

9) A articulação temporomandibular (ATM) é composta de estruturas ósseas, cartilaginosas, ligamentos e musculatura 
associada. Qual das alternativas abaixo não faz parte dos componentes ósseos. 
 

a) Processo condilar 
b) Colo 
c) Fóvea pterigóidea 

d) Fossa mandibular e tubérculo articular 
e) Disco articular 

 
10) Doença causada pela perda difusa dos neurônios corticais, com perda progressiva da memória e de outras funções 
cognitivas. Sua forma mais comum é a esporádica e o inicio se da após 65 anos. O único exame que confirma o diagnóstico é 
por necropsia do tecido cerebral. 
 

a) Doença de Parkinson 
b) Doença de Huntington 
c) Esclerose lateral amiotrófica  

d) Doença de Alzheimer 
e) Esclerose múltipla 

 
11) Qual é o teste que é utilizado com o paciente emitindo a vogal /i/ , fechando e abrindo as narinas com os dedos polegar e 
indicador:  
 

a) B prolongado 
b) Voz salmodiada 

c) Mascaramento auditivo 
d) Cul de sac 

e) Escape de ar nasal 

 
12) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as alterações na afasia. 
 
1. Agramatismo 
2. Anomia 
3. Neologismo 
4. Estereotipias 
 

(     ) Repetições perseverativas e involuntárias de um determinado comportamento. 
(     ) Alteração na estrutura sintáxica, caracterizada pela omissão de elementos da frase. 
(    ) Sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem as regras da língua assemelhando palavras 
que não existem na língua, não sendo compreendidas, nem reconhecidas como palavras que não 
estão no dicionário. 
(    ) Incapacidade de nomeação , principalmente dos substantivos. 
 

Assinale a seqüência cortreta: 
 

a) 2,1,3,4                      
b) 3,4,1,2 

c) 4,3,1,2 
d) 3,4,2,1 

e) 4,1,3,2 

 
13)Distúrbio neuromotor caracterizado por movimentos rápidos, desordenados e amplos, causados por lesões no gânglio 
basal. 
 

a) Miastenia gravis                     c) Distonia                             e) Mioclonia 
b) Coréia                                     d) Discinesias  
 
14) A língua possui dezessete músculos, oito pares e um ímpar. Sua classificação é em intrínsecos e extrínsecos. Dos 
músculos abaixo, qual é o maior músculo da língua, que tem forma de leque e se estende da ponta da língua até o osso hióide, 
o qual sua contração simultânea coloca a língua contra o soalho da boca, e nas contrações parciais conduzem a ponta da 
língua para baixo e para trás. 
 

a) Estiloglosso                            c) Genioglosso                         e) Faringoglosso 
b) Hioglossso                              d) Palatoglossso 
 
15) Sobre a avaliação das funções miofuncionais orofaciais, é correto afirmar que: 
 

a) O fonoaudiólogo só deve avaliar as estruturas moles e as partes duras como ossos e dentes só são avaliados pelo 
dentista. 
b) O fator socioeconômico do paciente não é interferente nem relevado durante o exame. 
c) O importante durante o processo terapêutico para alcançar as modificações pretendidas é o paciente estar consciente do 
trabalho, não sendo de importância a consciência de sua família. 
d) Avaliando a mandíbula, a língua está inserida nela, e seu formato será fortemente influenciado pelo tamanho e 
profundidade desse osso. 
e) Não é necessário, nem importante saber sobre a saúde anterior do paciente. 
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16) Quanto ao atraso de linguagem é incorreto afirmar que: 
 

a) No atraso grave da linguagem, se não ocorrer através do contexto em que suas expressões são produzidas, a 
compreensão é difícil. A área do significado é pequena em quantidade e qualidade. 
b) O atraso leve da linguagem têm diferentes formas de simplificação fonológica. 
c) No atraso moderado da linguagem, a fala desse tipo de criança dá a impressão de ser fala de bebê. 
d) Uma atitude paterna como a superproteção não influência no estabelecimento do atraso de linguagem. 
e) Na primeira entrevista com os pais, além de recolher informações habituais sobre a história em extenso do problema, 
antecedentes e escolaridade, pode-se observar o estilo de comunicação que os pais empregam com os filhos. 
 
17) Dificuldade de produção oral, ocasionada por alterações anatômicas e/ou fisiológicas dos órgãos articulatórios, cuja causa 
é de origem periférica. 
 

a) Disartria                            c) Disglossia                         e) Ataxia 
b) Apraxia                             d) Agnosia 
 
18) Coloque V para verdadeiro e F para falso em seguida assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 

(   ) A manobra de Masako têm o objetivo de limpar resíduos . Nela o paciente degluti com a língua entre os dentes. 
(   ) A manobra de Mendelsohn eleva a laringe. 
(   ) Na deglutição de esforço o objetivo é limpar resíduos. Solicita que o paciente degluta com esforço voluntário associado. 
(   ) As manobras posturais de cabeça, têm como objetivo proteger a via aérea inferior e minimizar residuos. 
 

a)V,V,F,V.                                   c) V,V,V,V.                          e) F,F,V,F. 
b)V,V,F,F.                                   d) F,F,V,V. 
 
19) A linguagem é uma função cognitiva, semiótica, fruto de uma evolução que se inicia no período sensório-motor e tem dois 
pólos formadores de esquemas, o da acomodação e o da assimilação. Essa proposição é de: 
 

a) Chomsky                                    c) Piaget                                e) Wallon 
b) Vygotsk                                      d) Freud 
 
20) Das alternativas abaixo, marque a alternativa incorreta sobre fissuras labiopalatais. 
 

a) Na fissura submucosa ocorre a tríade associada à voz de qualidade nasal: úvula bífida, diástase da musculatura velar e a 
chanfradura na borda posterior do palato. 
b) A postura de alimentação deverá ser totalmente horizontal, para impedir o refluxo nasal e a aspiração broncopulmonar. 
c) Na criança com fissura labiopalatal as tentativas de comunicação são pouco efetivas e frustrantes em decorrência do 
distúrbio articulatório. 
d) O único sinal observável na fissura submucosa oculta é a qualidade vocal predominantemente nasal. Seu diagnóstico é 
realizado através do estudo nasolaringoscópico da região velar. 
e) Nas fissuras palatais é observado o hipodensenvolvimento muscular da aponeurose palatina e do músculo tensor do véu 
palatino. 
 

21. Com relação à Lei nº 8.080/1990, considere as seguintes afirmativas: 
 

I – Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mensal e social. 
II – As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando vetada a participação da iniciativa privada 
em qualquer instância 
III – A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais são fatores determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população. 
IV – A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa II é verdadeira 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira 
c) Somente as afirmativa I é verdadeira 

d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras 
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras 

 
22. Conforme as disposições da Lei nº 8.080/1990, relacionadas aos serviços privados de assistência à saúde, considere as 
seguintes afirmativas: 
 

I – Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a 
seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 
II – Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, o ministro da saúde deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços 
contratados 
III -  A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, os critérios estabelecidos pelas entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa I é incorreta. 
b) Somente a afirmativa II é incorreta. 
c) Somente a afirmativa III é incorreta. 

d) Somente as afirmativas I e II são incorretas 
e) Somente as afirmativas II e III são incorretas 
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23. Com relação ao artigo 28 da Lei 8.080/1990, podemos afirmar que: 
 
a) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos  de chefia  poderão  exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
e) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos de chefia poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
24. Será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios: 
 
I – Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do plano qüinqüenal de 
investimentos de rede 
II – Perfil demográfico de região e perfil epidemiológico da população a ser coberta 
III – Características, apenas quantitativas, da rede de saúde na área e desempenho técnico, econômico e financeiro no período 
atual 
IV – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo 
 
É correto afirmar que: 
 
a) 1,2 e 4 estão incorretas 
b) Apenas a 3 está incorreta 

c) 2, 3 e 4 estão incorretas 
d) Apenas a 1 está incorreta 

e) 3 e 4 estão incorretas 

 
25. Os recursos referidos na Lei nº 8.142/1990 serão destinados, pelo menos: 
 
a) 70% aos municípios 
b) 50% aos municípios 

c) 70% aos estados 
d) 50% aos estados 

e) 70% aos municípios e estados 

 

Texto I 
Peça a peça, o mundo se constrói 

 
Logo nos primeiros dias de vida, o bebê se inicia em uma jornada digna de um desbravador. Sem experiência, ele precisa 
distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo de visão. Em outras palavras, 
para ele, o espaço ao redor ainda está por se constituir. "Lidar com o mundo, nessa fase, é reconhecer objetos e interagir com 
eles", explica Lino de Macedo, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). "O desafio é grande 
porque o espaço é algo contínuo, sem separações." As rupturas entre os objetos e as relações entre eles são construídas ao 
longo do desenvolvimento infantil e se estendem ao menos até a adolescência.  
Essa criação pessoal do mundo ocorre em paralelo a outro processo importante: a construção da subjetividade, que se dá em 
grande parte pela exploração dos limites do próprio corpo. Uma elaboração colabora para o avanço da outra, tornando o 
entendimento sobre o entorno cada vez mais complexo e abrangente. 

http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/desenvolvimento-e-aprendizagem 

 

26. O primeiro período do texto inicia-se com um conectivo que tem relação lógico-discursiva de: 
 
a) tempo b) lugar c) conclusão d) explicação e) conformidade 
 
27. “Sem experiência, ele precisa distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo 
de visão.” Analise: 
 
I – O primeiro termo destacado poderia ser acompanhado sem alteração de sentido por uma conjunção concessiva. 
II – “QUE” nesse trecho é pronome relativo. 
III – “SEU” faz referência a campo de visão. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas I e III 
 
28. Segundo o texto: 
 
I – As rupturas entre os objetos e as suas relações são construídas ao longo do desenvolvimento infantil e terminam antes da 
adolescência. 
II – Pelo menos até a adolescência as rupturas entre os objetos e a relação entre eles são construídas. 
III – Todas as rupturas no desenvolvimento infantil se dão até a adolescência, pelo menos. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 

a) I apenas b) II apenas  c) I e III apenas d) II e III apenas e) III apenas 
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29. A linguagem do texto: 
 
I – é extremamente formal, devido ao gênero textual utilizado: notícia. 
II – é formal, mas de fácil compreensão. Entretanto utiliza muitas marcas da oralidade. 
III – é coloquial, de fácil entendimento, uma vez que o gênero “reportagem” exige isso. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II apenas 
 
30. Segundo o texto: 
 
I – A construção da subjetividade é um outro processo importante na criação pessoal do mundo. 
II – A exploração dos limites do próprio corpo é outro processo importante e difere da construção da subjetividade. 
III – A exploração dos limites do próprio corpo depende amplamente da construção da subjetividade. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II  apenas 
 
 
 







