
INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ 

FONOAUDIÓLOGO SMS E  
INSTRUÇÕES 

 
 

 
 
01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha. 

 
02.  Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

 
03.  Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta. 

 
04.  Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (azul ou 

preta). 
 

05.  As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas. 
 

06.  Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
 

07.  Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
 

08.  Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12. 
 

09.  O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
 

10.  Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso. 
 

11.  Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição. 
 

12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de                       
questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal Atenderá você e trocará o seu caderno. 

 

 
NOME: ________________________________________________________________   
 
CARGO: ___________________________________________  INSCR. №:_________ 
 
ASSINATURA:__________________________________ DATA:_____ /_____/_____ 

 
R.G. №: ________________________________  DATA NASC.: ______/_____/_____ 
 
SALA: ______ LOCAL: __________________________________________________ 
 

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO 






FONOAUDIÓLOGO SMS E 
 

1. A respeito da Síndrome de Asperger, assinale a alternativa incorreta: 
a)  (    ) A síndrome de Asperger geralmente está associada à deficiência mental. 
b)  (    ) Pode ser chamada de psicopatia autística. 
c)  (    ) Presença de prejuízos de interação social, comunicação e imaginação. 
d)  (    ) Interesses restritos, pensamento concreto e literal e padrões estereotipados de comportamentos, sem 

importantes atrasos cognitivos e de linguagem. 
 

2. Pode-se afirmar a respeito da deglutição atípica, EXCETO, que: 
a)  (    ) Projeção da língua entre os incisivos centrais e/ou lábios. 
b)  (    ) Participação intensa do músculo masseter. 
c)  (    ) Salivação intensa. 
d)  (    ) Desvios de fonoarticulação na emissão dos fonemas /s/, /z/, /t/, /d/, /n/,/l/. 

 
3. São características do Distúrbio Específico de Linguagem (DEL): 
a)  (    ) Recursos expressivos utilizados na comunicação restritos a gestos e vocalizações não-simbólicos. 
b)  (    ) Ausência de comunicação lingüística e tempo de atenção curto. 
c)  (    ) desenvolvimento sensório motor com sérias alterações; ambiente pouco favorável para o desenvolvimento da 

linguagem. 
d)  (    ) Desenvolvimento sensório motor sem alterações e desenvolvimento cognitivo normal. 

 
4. O Método Lee Silverman – LSVT é utilizado principalmente no tratamento de desordens motoras da fala e tem como 
objetivos, EXCETO, em: 
a)  (    ) Aumentar a intensidade e reduzir a soprosidade através de uma melhor adução das pregas vocais. 
b)  (    ) Redução da intensidade vocal. 
c)  (    ) Melhorar a qualidade vocal através de uma maior estabilidade de vibração das pregas vocais. 
d)  (    ) Melhorar a inflexão através do aumento da atividade do músculo cricotireóideo. 

 
5. Assinale a alternativa correta com relação à teoria de aquisição de linguagem de Vygotsky. 
a)  (    ) A linguagem é constituidora das funções mentais superiores, sendo que o conhecimento é adquirido nas relações 

entre as pessoas, através da linguagem e da interação social. 
b)  (    ) Existem universais cognitivos e linguisticos inatos em todos os indivíduos; cabe ao ambiente estimular este potencial. 
c)  (    ) A criança nasce com as condições de aprender línguas, com o órgão da linguagem embutido no sistema nervoso 

central 
d)  (    ) A linguagem é essencialmente uma questão de aprendizagem, no sentido específico de aquisição pela mente, através 

de um sistema exterior. 
 

6. De acordo com o código de ética do fonoaudiólogo, considera-se uma infração ética: 
I. Utilização da Internet para fins profissionais. 
II.  Receber ou dar gratificação por encaminhamento de cliente; 
III.  Consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por quaisquer meios de comunicação de massa. 
IV. Quando da utilização de dados ou imagens que possam identificar o cliente, obter deste ou de seu representante legal, 
consentimento livre e esclarecido. 
Assinale a alternativa correta: 
a)  (    ) Apenas I está correta c)  (    ) I, II, II e IV estão corretas 
b)  (    ) Apenas I , II e III estão corretas d)  (    ) Apenas II e III estão corretas 

 
7. Assinale a alternativa incorreta em relação à atuação do fonoaudiólogo na escola: 
a)  (    ) Realiza atendimento clínico/terapêutico dentro de Instituições de educação infantil inclusivas. 
b)  (    ) Oferece suporte teórico-técnico ao professor, auxiliando-o no desenvolvimento do seu trabalho pedagógico. 
c)  (    ) Contribui para o diagnóstico da situação de saúde auditiva dos ambientes escolares, aponta necessidades, pede 

avaliações de aferição de ruído e busca soluções para contribuir com a saúde auditiva. 
d)  (    ) Realiza monitoramento da alimentação em casos de alunos com suspeita ou quadro de   disfagia ou com outras 

questões neurológicas e/ou alimentares importantes, a fim de orientar a escola na adequação de procedimentos 
e cardápios. 

 
8. Na terapia vocal, a técnica da voz salmodiada  promove: 
a)  (    ) Reorganização muscular fonoarticulatória. 
b)  (    ) Redução do ataque vocal e do esforço vocal global e aumento da resistência vocal. 
c)  (    ) Reequilíbrio fonatório. 
d)  (    ) Monitoramento da voz. 






 
9. A manobra de Epley é utilizada: 
a)  (    ) No diagnóstico da VPPB. 
b)  (    ) Como complemento terapêutico para pacientes assintomáticos. 
c)  (    ) No reposicionamento dos otólitos na VPPB de canal posterior em casos de ductolitíase. 
d)  (    ) Na síndrome vestibular central. 

 
10. As emissões otoacústicas e o potencial evocado auditivo são testes que auxiliam o diagnóstico da:  
a)  (    ) Otosclerose. c)  (    ) Neuropatia auditiva. 
b)  (    ) Síndrome vestibular central. d)  (    ) Doença de Menière. 

 
11. Origina-se nos ossos próximos à língua e é inervado pelo nervo hipoglosso (XII par). Sua principal ação é protruir a 
língua. São características do músculo: 
a) (    ) Palatoglosso. b) (    ) Estiloglosso. c) (    ) Hioglosso. d) (    ) Genioglosso. 

 
12. Os músculos intrínsecos da laringe alongam ou encurtam as pregas vocais durante a fonação. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a)  (    ) Pregas vocais mais espessas vibram mais devagar produzindo uma voz mais grave. 
b)  (    ) Pregas vocais mais estiradas vibram mais devagar produzindo uma voz mais aguda. 
c)  (    ) Pregas vocais mais espessas vibram mais rapidamente produzindo uma voz mais grave. 
d)  (    ) Pregas vocais mais espessas vibram mais devagar produzindo uma voz mais aguda. 

 
13. O conjunto de alterações de caráter predominantemente lingüístico que interferem no desenvolvimento da criança e 
que ocorre na ausência de perda auditiva , ausência de malformações das estruturas orofaciais, na ausência de déficits 
intelectuais e de problemas emocionais signitificativos; ambiente propício para aprendizagem; é um distúrbio importante 
de durável das capacidades linguísticas, provavelmente de natureza congênita. Trata-se de 
a) (    ) Disartria b) (    ) Autismo c) (    ) Disfasia d) (    ) Afasia 

 
14. A.B.M., 5 anos, portadora de perda auditiva do tipo neurossensorial de grau moderado nas freqüências baixas e 
severo nas demais freqüências, bilateralmente. Na adaptação da prótese auditiva, o fonoaudiólogo deve selecionar: 
a)  (    ) Aparelho aditivo microcanal. 
b)  (    ) Aparelho auditivo retroauricular e molde tipo concha com ventilação. 
c)  (    ) Aparelho auditivo retroauricular e molde de acrílico. 
d)  (    ) Aparelho auditivo intracanal com ventilação de alívio. 

 
15. Os achados da imitanciometria em uma perda condutiva são: 
a)  (    ) Timpanograma Tipo B, ausência de compliância e reflexos estapédicos ausentes. 
b)  (    ) Timpanograma Tipo As, compliância com valores elevados e reflexos estapedianos presentes. 
c)  (    ) Timpanograma Tipo C, compliância com valores baixos e reflexos estapedianos presentes. 
d)  (    ) Timpanograma Tipo A, compliância com valores muito baixos e reflexos estapediano ausentes. 

 
16. O músculo da mastigação responsável pelo fechamento e elevação da mandíbula  é o: 
a) (    ) Platisma. b) (    ) Prócero. c) (    ) Temporal. d) (    ) Masseter. 

 
17. Assinale a alternativa CORRETA: 
a)  (    ) A dislexia do desenvolvimento é caracterizada quando o processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança está comprometido desde os primeiros anos de vida. 
b)  (    ) Na dislexia a inteligência pode ser normal ou alterada, presença de transtorno fonológico, falha nas habilidades 

sintáticas, semânticas e pragmáticas, histórico de distúrbio de linguagem anterior, habilidade narrativa 
comprometida para contagem e recontagem de estórias, déficit nas funções receptivas, expressivas e de 
processamento. 

c)  (    ) O distúrbio da aprendizagem é caracterizado quando o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança 
se manifesta comprometido somente em fase escolar. 

d)  (    ) Na dislexia observa-se inteligência normal, transtorno fonológico, falhas nas habilidades fonológicas e 
sintáticas, dificuldade na linguagem escrita no período escolar, habilidade narrativa comprometida para 
recontagem de estórias, alteração do processamento de informações auditivas e visuais, dificuldade para 
realizar atividades matemáticas que envolvam leitura prévia. 

 
18. Ao atender uma criança de 5 anos que faz uso de chupeta e mamadeira, com consequente diminuição do tônus da 
língua, o fonoaudiólogo deverá utilizar exercícios: 
a) (    ) de sensibilidade. b) (    ) de motricidade. c) (    ) isométricos. d) (    ) isotônicos. 

 






19. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a respiração oral: 
a)  (    ) A reeducação postural global (RPG), vôlei, tênis, basquete, judô, pilates são utilizados como recursos 

terapêuticos. 
b)  (    ) Presença de deglutição atípica com ruído, projeção anterior de língua, contração exagerada do músculo 

orbicular dos lábios e do músculo platisma. 
c)  (    ) A terapia fonoaudiológica deve ser anterior ao tratamento com o otorrinolaringologista, minimizando assim, o 

quadro clínico do paciente. 
d)  (    ) Dificuldades escolares e do processamento auditivo podem estar presentes. 

 
20. Ao analisar o inventário fonético de uma criança de 4 anos e 7 meses que fala [tavi] para chave, podemos concluir 
que: 
a)  (    ) Ela substitui a fricativa palatoalveolar por africativa palatoalveolar. 
b)  (    ) Ela substitui a plosiva palatal por africativa alveolar. 
c)  (    ) Ela substitui a fricativa velar por vibrante simples. 
d)  (    ) Ela substitui a africada glotal por fricativa sonora. 

 
21. Está presente na disfonia por refluxo gastroesofágico: 
a)  (    ) Hemorragia de prega vocal. c)  (    ) Tensão laringo faríngea. 
b)  (    ) Hiperemia laríngea e granulomas. d)  (    ) Fenda glótica. 

 
22. A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR): 
a)  (    ) É uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada à elevados níveis de 

pressão sonora, de caráter irreversível. 
b)  (    ) Por atingir a cóclea, o trabalhador pode desenvolver intolerância a sons mais intensos (adaptação auditiva). 
c)  (    ) É sempre unilateral com entalhe nas freqüências agudas. 
d)  (    ) Mesmo cessada a exposição ao ruído, a perda auditiva evolui, porém de forma mais lenta. 

 
23. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à aplicação clínica das emissões otoacústicas: 
a)  (    ) Monitoramento da função coclear. 
b)  (    ) Triagens auditivas neonatais. 
c)  (    ) Monitoramento da cirurgia da fossa craniana. 
d)  (    ) Diagnóstico diferencial de patologias retrococlerares. 

 
24. A disartria espástica. 
a)  (    ) Afeta o neurônio motor inferior. 
b)  (    ) Síndrome cerebelar com movimentos imprecisos. 
c)  (    ) Lesão progressiva bilateral dos tratos cortiço bulbares. 
d)  (    ) Tem como característica a rigidez muscular e tremor involuntário. 

 
25. Afasia caracterizada por dificuldade na compreensão da linguagem, com fala fluente e com pouco sentido: 
a) (    ) Afasia Mista b) (    ) Afasia de Wernicke c) (    ) Afasia de Broca d) (    ) Afasia transcortical 

 
26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
1- DEMÊNCIA          
2- AFASIA 
 
(  ) Lesão no hemisfério esquerdo. 
( ) Apresenta humor apropriado, embora ocorram fases de depressão e demonstração de frustração. 
(  ) Problemas de memória em graus variados. 
(  ) Início rápido do problema. 
(  ) Comportamento desorganizado e socialmente inapropriado. 
Assinale a sequência correta. 
a) (    ) 2,2,1,2,1 b) (    ) 1,2,1,2,2 c) (    ) 2,2,1,1,1           d) (    ) 2,2,2,2,1 

 
27. Ao receber no consultório um paciente com desordem do processamento auditivo do tipo CODIFICAÇÃO, o 
fonoaudiólogo deverá enfatizar em terapia: 
a)  (    ) Treinar as habilidades de consciência fonológica associada a leitura, melhorar a qualidade acústica do sinal 

auditivo, pré-ensinar novas informações. 
b)  (    ) O desenvolvimento da figura fundo; uso de pistas multimodais; treino de prosódia; estimulação de linguagem 

combinada com estratégias compensatórias. 
c)  (    ) Treino de memória para sons em sequência; estimulação de linguagem. 
d)  (    ) Treino em cabine. 






 
28. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a)  (    ) A sucção, deglutição e respiração acontecem de forma coordenada por volta da 34ª semana gestacional. 
b)  (    ) A deglutição é uma das primeiras respostas motoras da faringe. 
c)  (    ) Os reflexos orais são os primeiros a se desenvolverem durante a vida intrauterina. 
d)  (    ) A sucção não pode ser considerada  uma habilidade de flexão. 

 
29. É INCORRETO afirmar sobre a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS): 
a)  (    ) A SAOS não ocorre em crianças. 
b)  (    ) A terapia fonoaudiológica deve priorizar o relaxamento cervical e da musculatura supra-hióidea, melhora na 

aeração nasal, adequação do posicionamento e força de língua, fortalecimento dos músculos do palato mole e 
sua mobilidade, aumento de força da musculatura mastigatória, treino da mastigação bilateral alternada e 
abaixamento do osso hióide. 

c)  (    ) Exercícios visando o fechamento velofaríngeo devem fazer parte do plano terapêutico. 
d)  (    ) Déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, prejuízos de memória e de inteligência podem 

ocorrer como consequência da SAOS. 
 

30. Assinale a alternativa INCORRETA no processo de seleção de um candidato de 35 anos ao uso do Implante Coclear. 
a)  (    ) Deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau severo e profundo sem benefício com o uso de Aparelhos 

de Amplificação Sonora Individual. 
b)  (    ) Deficiência auditiva neurossensorial pós - lingual bilateral severa ou profunda. 
c)  (    ) Deficiência auditiva pré-lingual. 
d)  (    ) Adequação psicológica e motivação para o uso do Implante Coclear. 

 
31. José, servidor público municipal, cometeu um ato de improbidade, no exercício de sua função. De acordo com o 
artigo 187, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Sumaré, José terá 
I. suspensão dos direitos políticos; 
II.  ressarcimento ao erário; 
III.  disponibilidade de bens; 
IV. perda da função pública; 
V. ação penal cabível. 
Estão corretas APENAS as afirmações 
a)  (    ) I, II, IV e V. c)  (    ) I, II, III, IV e V. 
b)  (    ) II, III, e IV. d)  (    ) IV e V. 

 
32. A aposentadoria compulsória ocorrerá aos 
a)  (    ) 70 anos de idade,  com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 
b)  (    ) 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
c)  (    ) 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
d)  (    ) 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com vencimentos  proporcionais ao tempo de serviço. 

 
33. A aposentaria será: 
INVALIDEZ PERMANENTE COMPULSÓRIA VOLUNTÁRIA 
a)  (    ) com proventos integrais quando 
decorrentes de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável. 

 70 anos de idade, com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

35 anos de serviços, se homem, e aos 
30 anos, se mulher, com proventos 
integrais.  
 

b)  (    ) com proventos proporcionais 
quando decorrentes de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável. 

 65 anos de idade, se homem, e aos 
60 anos, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

70 anos de idade com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

c)  (    ) proventos integrais quando 
decorrentes de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificadas 
em lei. 

70 anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço 

35 anos de serviços, se homem, e aos 
30 anos, se mulher, com proventos 
integrais.  
 

d)  (    ) com os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição  

aos 30 anos de efetivo exercício em 
funções de magistério, se professor, 
e 25 anos, se professora, com 
proventos integrais.  

35 anos de serviços, se homem, e aos 
30 anos, se mulher, com 
vencimentos integrais.  
 

 






34. A fixação de quadro de lotação numérica de cargos e funções, sem o qual não será permitida a nomeação ou 
contratação de servidores é: 
a) (    ) obrigatória. b) (    ) proibida. c) (    ) facultativa. d) (    ) permitida. 

 
35. A liberdade de filiação político- partidária aos servidores municipais é 
a) (    ) proibida. b) (    ) assegurada. c) (    ) obrigatória. d) (    ) facultativa. 

 
36. Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde vinculados a Secretaria, da saúde e higiene serão 
subordinados ao planejamento e controle do conselho: 
a)  (    ) do serviço social c)  (    ) da vigilância sanitária 
b)  (    ) da saúde d)  (    ) da infância e juventude 

 
37. A instalação ou extinção de quaisquer serviços públicos de saúde deve ser aprovada e discutida: 
a)  (    ) no âmbito da Educação c)  (    ) Plano Diretor da Vigilância Sanitária 
b)  (    ) na Câmara Municipal d)  (    ) Pelo Sistema Único de Saúde e Conselho Municipal 

 
38. Compete ao município, assinale V ou F. 
a)  (    ) saneamento básico e controle de endemias e epidemias. 
b)  (    ) verbas especiais para lazer e diversão da população. 
c)  (    ) elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o município. 
d)  (    ) a administração do fundo municipal de saúde. 

 
39. As ações e serviços de saúde realizados no município integram e constituem o sistema de saúde, são organizados de 
acordo com as seguintes diretrizes: Exceto. 
a)  (    ) secretaria de saúde, e higiene, e gestora, sistema de saúde. 
b)  (    ) integralidade na prestação das ações adequadas as realidades epidemiológica. 
c)  (    ) participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários dos trabalhadores. 
d)  (    ) as instituições privadas poderão participar de forma efetiva no sistema municipal de saúde. 

 
40. É dever do poder público municipal buscar recursos para atender as leis e garantirem qualidade de vida dos 
portadores de necessidades especiais; Assinale a alternativa incorreta, estes recursos são: 
a)  (    ) coibir o acesso ao trabalho e escolas, dificultando a inclusão. 
b)  (    ) montagem e manutenção dos centros de aprendizagem, reabilitação, e recuperação de deficientes físicos. 
c)  (    ) acessibilidades nas escolas. 
d)  (    ) assegurar convênios para reabilitação de deficientes através de entidades filantrópicas e unidade pública sem 

fins lucrativos. 
 







