
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

FONOAUDIÓLOGO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

EM BRANCO
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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d)  instrucional,  com  elaboração  de  prescrições  e 
orientações de execução.
e)  expositivo,  com  apresentação  de  conceitos  de  um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas:

( )  A função mastigatória é significativa no crescimento e 
desenvolvimento dentofacial, pois atua como estímulo de 
erupção  dentária  e  aumento  das  dimensões  dos  arcos 
osteodentários.
(  )  Os  músculos  dos  lábios  participam  ativamente  das 
funções estomatognáticas e são auxiliares na mastigação. 
São  eles:  orbicular  dos  lábios,  zigomático  maior, 
zigomático menor e bucinador.
(  )  Os  fonemas  /k/,  /G/,  /x/  de  acordo  com  o  ponto 
articulatório são classificados como linguopalatais.
( )  Os distúrbios da fala correspondem às alterações que 
afetam os padrões de pronúncia ou de produção dos sons 
da língua.

A sequência está correta em:

a) V, V, V, F 
b) V, V, F, V 
c) F, V, V, F 
d) F, V, F, V 
e) V, F, V, V

12.  Durante a avaliação motora oral de uma criança com 
paralisia cerebral, o Fonoaudiólogo realizou uma pressão 
moderada nas gengivas do paciente. Assinale a alternativa 
que  indica  o  reflexo  que  estava  sendo  testado  pelo 
profissional. 

a) Reflexo de sucção.
b) Reflexo de deglutição. 
c) Reflexo de mordida. 
d) Reflexo de náusea.
e) Reflexo de procura.

13.  Assinale a opção que apresenta a definição correta de 
disfagia.

a) Distúrbio neurológico que acomete a laringe,  causando 
falta de eficiência na sua função de proteger as vias aéreas 
à deglutição.
b) Distúrbio da expressão verbal causado por alteração do 
controle muscular dos mecanismos da fala.
c) Dificuldade de produção oral ocasionada por alterações 
anatômicas e(ou) fisiológicas dos órgãos articulatórios cuja 
causa é de origem periférica.
d) Dilatação sacular do ventrículo laríngeo, semelhante a um 
cisto,  que  pode  envolver,  além  do  ventrículo,  outras 
estruturas supraglóticas.
e)  Distúrbio  da  fluência  da  fala  que  se  caracteriza  pela 
interrupção, mais ou menos brusca, de ritmo da expressão 
verbal.

14.  Avalie  se,  no  envelhecimento  natural,  a  etiologia  dos 
distúrbios da comunicação pode incluir:

I- Alterações funcionais dos órgãos fonoarticulatórios.
II- Aceleração nos processos práxicos orofaciais e da fala.
III-  Dificuldades  na  manutenção  da  fonação  na  fala 
encadeada.
IV- Dificuldades para acessar  os sistemas de informações 
conceituais e perceptuais.
V- Dificuldades em acessar o léxico e alterações na audição.

Estão corretos:

a) I e II, apenas;
b) I, II e III, apenas;
c) I, II e IV, apenas;
d) I, III, IV e V, apenas;
e) I, II, III, IV e V.    

15.  É  um  nervo  exclusivamente  sensitivo.  Lesões  deste 
nervo  podem  causar  diminuição  da  audição,  vertigem, 
alteração do equilíbrio, nistagmo. O nervo referido é:

a) Óptico. 
b) Trigêmio. 
c) Vestíbulo-coclear. 
d) Vago. 
e) Hipoglosso.

16.  Quanto  às  características  clínicas  verificadas  no 
paciente  portador  do  Mal  de  Parkinson,  assinale  a 
alternativa INCORRETA.

a)  A  disartria  hipercinética  é  comumente  associada  à 
doença.
b) Tremor; anda com passos curtos, lentos e arrastados e 
com velocidade crescente, ao se inclinar para a frente.
c)  Rigidez  muscular,  imobilidade  da  expressão  facial  e 
tremor ausente durante o sono.

d) Redução do nível da intensidade da fala e dificuldade 
para iniciar a fala.
e)  Rouquidão,  fonação  tensoestrangulada  com  sopro 
intermitente e tempo de fonação reduzido.



17.  Com relação ao tipo de perda auditiva e à área da 
orelha atingida, é correto afirmar que as perdas auditivas.

a) do tipo condutiva são encontradas quando há alteração 
na orelha interna.
b) do tipo neurossensorial  são aquelas em que a orelha 
interna se encontra preservada.
c)  mistas  são  resultado  de  alteração  tanto  na  orelha 
externa quanto na orelha média.
d) do tipo condutiva são encontradas quando há alteração 
na orelha externa ou média, encontrando-se preservada a 
orelha interna.
e)  do tipo  neurossensorial  são  aquelas  em que tanto  a 
orelha externa quanto a orelha interna estão preservadas, 
havendo alteração apenas na orelha média.

18.  O som de  apoio  que  tem como objetivo  solicitar  a 
coaptação  das  pregas  vocais,  melhorar  a  força  da 
articulação e a clareza da emissão, reforçando a cavidade 
oral como ressonador é:

a) fricativos.
b) vibrantes.
c) plosivos.
d) basal.
e) hiperagudos.

19.  Após  os  50  anos  de  idade,  a  sensibilidade auditiva 
deteriora-se  progressivamente,  principalmente  em 
frequência  aguda.  Esse  declínio  da  audição  é 
denominado:

a) presbiacusia;
b) presbifonia;
c) mascaramento;
d) fenômeno de Túlio;
e) surdez psicogênica.  

20. A insuficiência velofaríngea produz:

a) diplofonia.
b) voz hipernasal.
c) voz hiponasal.
d) voz soprosa.
e) bitonalidade.

21. O reflexo relacionado à deglutição presente em recém-
nascidos que é desencadeado com o toque nos cantos da 
boca é o reflexo de:

a) GAG.
b) suckling.
c) protrusão lingual.

d) procura
e) lateralização.

22. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 
ERRO na classificação do fonema.

a) /b/ oral oclusivo bilabial sonoro.

b) /t/ oral oclusivo linguodental surdo.
c) /s/ oral constritivo fricativo alveolar surdo.
d) /n/ nasal linguodental sonoro.
e) /l/ oral constritivo lateral alveolar surdo.

23. A fonoterapia em pacientes submetidos à laringectomia é 
a produção sonora através da voz esofágica, que consiste 
em introduzir o ar através de:

a) auxílio dos movimentos de deglutição.
b) inspiração nasal prolongada.
c) inspiração oral prolongada.
d)  alternação  da  inspiração  oral  e  nasal  prolongadas 
e) Nenhuma das respostas anteriores.
24. O  atendimento  fonoaudiológico  à  beira  do  leito  visa, 
principalmente, à reabilitação dos pacientes com:

a) afasia.
b) distúrbios de linguagem.
c) distúrbios de deglutição.
d) disfonia 
e) perda auditiva.
25.  A bateria  de  testes  utilizada na  avaliação  audiológica 
infantil  depende  não  só  da  idade  da  criança,  mas, 
principalmente, do seu desenvolvimento

a) neuropsicomotor.
b) neurolingüístico.
c) cognitivo.
d) sociolingüístico. 
e) nenhuma das alternativas.
26. A emissão otoacústica (EOA) demonstra:

a) a integridade das células ciliadas internas e externas.
b) o funcionamento do VIII par craniano.
c) uma resposta fisiológica do sistema auditivo. 
d) uma resposta comportamental. 
e) nenhuma das alternativas.
27. A imitância é um termo geral, relacionado à transferência 
de  uma  energia  acústica,  independente  da  maneira  pela 
qual essa transferência está sendo medida. A transferência 
de energia ocorre quando a onda sonora alcança:

a) a orelha média e é aplicada uma pressão sonora sobre a 
membrana timpânica.
b)  o  meato  acústico  externo  e  é  aplicada  uma  pressão 
sonora sobre a membrana timpânica.

c) o sistema nervoso auditivo central.
d) a cóclea. 
e) Todas as alternativas estão incorretas.
28.  No  transtorno  de  processamento  auditivo  central  o 
paciente:

a) parece não ouvir o interlocutor e não o entende.
b) apresenta boa habilidade de fala e linguagem.
c) apresenta habilidades de leitura e escrita.
d) apresenta dificuldade para entender a fala em ambiente 
ruidoso.



e) Todas as alternativas estão corretas.

29.  Por  meio  da  cefalometria  pode-se  identificar  e/ou 
mensurar as seguintes estruturas e espaços orgânicos de 
interesse do Fonoaudiólogo:

a) os espaços orofaríngeos.
b) os espaços nasofaríngeos.
c) os espaços oro e nasofaríngeo.
d) os espaços oro e nasolaríngeo. 
e) Nenhumas das alternativas.

30. Em relação à afasia, analise as seguintes afirmações:

1.  É  uma  alteração  da  comunicação  adquirida  em 
conseqüência de lesão neurológica (geralmente, AVC), de 
déficits sensoriais, intelectuais e psiquiátricos.
2. Pode ser classificada, conforme visão anatomoclínica, 
em:  Broca,  Wernick,  condução  e  transcorticais  motor  e 
sensorial.
3.  As  alterações  da  linguagem  oral  podem  vir 
acompanhadas de alterações da leitura e da escrita.
4.  O  tempo  decorrido  e  a  evolução  do  quadro  não 
interferem em sua apresentação.

Está (ão) incorreta (s):

a) 1, apenas.
b) 2, apenas.
c) 1, 2, 3 e 4.
d) 2, 3 e 4, apenas.
e) 1 e 4, apenas.

31.  Mãe chega  ao  consultório  fonoaudiológico  com seu 
filho de  3anos de idade.  A queixa  é “troca  de letras  na 
fala”. A criança éfilho único, faz uso de mamadeira e de 
chupeta, e tem história de otites de repetição. Após uma 
conversa  espontânea percebese a falta  de  domínio  dos 
fonemas “S” e “R” em final de sílabas, “rr”, “lh” e ausência 
de encontro consonantal (Ex: “pr”, “br”, “cr”, “pl”, “gl” etc). 

Esta criança receberá como hipótese diagnóstica:

a) Dislalia.
b) Distúrbio fonológico.
c) Distúrbio fonético.

d) Distúrbio fonoarticulatório.
e) Criança sem alterações, em desenvolvimento.

32. Em relação à gagueira, analise as proposições a seguir:

1.  A  fluência  refere-se  ao  fluxo  contínuo  e  suave  de 
produção da fala.
2. A gagueira pode ser definida pelas rupturas involuntárias 
do fluxo da fala.
3. São características da gagueira: repetições de sons e de 
sílabas,  prolongamento  de  sons,  bloqueios,  pausas 
extensas e intrusões nas palavras.

4.  A gagueira  neurogênica  ocorre  em decorrência  de  um 
dano cerebral de origem vascular ou traumática, e acomete 
falantes já disfluentes.

Está (ão) correta (s):

a) 1, apenas.
b) 2 e 3, apenas.
c) 1, 2 e 3, apenas.
d) 2, 3 e 4, apenas.
e) 1 e 4, apenas.

33. A definição: “Transtorno caracterizado por nível de leitura 
abaixo  do  esperado  para  a  escolaridade,  levando-se  em 
consideração  a  ausência  de  problemas  neurológicos, 
intelectuais, sensoriais, emocionais e educacionais” refere-
se a:

a) distúrbio de aprendizagem.
b) dislexia.
c) disfasia.
d) disleria.
e) distúrbio específico da leitura.

34.  São  causas  de  desequilíbrio  da  articulação  têmporo 
mandibular (ATM), todas as abaixo, exceto:

a) Problemas oclusais.
b) Alterações esqueléticas.
c) Problemas degenerativos.
d) Traumas acústicos.
e) Fatores emocionais e hábitos nocivos.

35.  É resultante da falta de fusão dos processos palatinos 
entre si e com o septo nasal a fissura:

a) pré-forame.
b) transforame incisivo.
c) pós-forame.
d) submucosa.
e) submucosa oculta.

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta 
Microrregião é formada por .......... Municípios, sendo que, 

dentre os Municípios que a formam, é o Município de ........  
aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, 
na alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 



Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul, chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  5%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  2%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são,  em 
termos muito próximos,  iguais  às receitas orçamentárias 
realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




