
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO
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 04 (quatro) 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 junto com 

o seu caderno de questões. Só será permitida a saída do candidato com o caderno de questões nos 30 minutos anteriores 
ao horário determinado para o término da prova. 

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

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
7)  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: 

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro 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 integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 
com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Araguaína – TO (Prova de Fonoaudiólogo) 1

http://www.institutoludus.com.br/


EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:_____________________________________________________________________________

Araguaína – TO (Prova de Fonoaudiólogo) 2



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia  o  seguinte  poema  de  Alberto  de  Oliveira  para 
responder às questões 01 e 02.

Enfim!

Enfim... Nas verdes pêndulas ramadas
Cantai, pássaros! vinde ouvi-lo! rosas,
Abri-vos! lírios, recendei! medrosas
Miosótis e acácias perfumadas,

Prestai-me ouvido! Saibam-no as cheirosas
Balças e as leiras úmidas plantadas,
Aves e flores, flores e alvoradas,
Alvoradas e estrelas luminosas

Saibam-no, saiba o céu com a esfera toda
Que, enfim, sua mão, enfim, sua mão de leve...
Borboletas, que pressa! andais-me em roda!

Auras, silêncio! Enfim, sua mãozinha,
Sua mão de jaspe, sua mão de neve,
Sua alva mão pude apertar na minha!

(OLIVEIRA, Alberto de. Enfim!. In: 
AZEVEDO, Sânzio de (Org.). Parnasianismo. 

São Paulo: Global, 2006, p.18-19).

01.  A mensagem que o eu lírico deseja insistentemente 
comunicar trata-se de um(a):

a) nota de pesar 
b) notícia alvissareira
c) bênção apostólica        
d) anúncio de má notícia
e) lamento de boquirroto

02. O eu lírico quer comunicar-se com diversos elementos 
da natureza. Estão entre esses elementos, EXCETO:

a) balças e leiras       
b) aves e flores
c) flores e alvoradas        
d) alvoradas e alcatifas
e) auras e estrelas

03. Em: “Cantai, pássaros!”, temos um verbo no:

a) presente do indicativo                       
b) presente do subjuntivo       
c) futuro do subjuntivo      
d) imperativo negativo             
e) imperativo afirmativo

04.  Em: “vinde ouvi-lo!  rosas”, o termo destacado funciona 
morfossintaticamente como:

a) substantivo e aposto
b) substantivo e sujeito     
c) substantivo e vocativo
d) interjeição e predicativo
e) interjeição e sujeito

05.  No verso:  “Sua  mão de jaspe,  sua mão  de neve”,  a 
expressão destacada é uma locução:

a) adverbial
b) adjetiva
c) interjetiva
d) prepositiva              
e) verbal

06. Assinale o item em que todos os substantivos compostos 
estão corretamente pluralizados.

a) ares-condicionados, ervas-doces, livres-docentes
b) peixes-boi, cavalo-marinhos, tatus-bolas
c) matéria-primas, segunda-feiras, ave-marias
d) altares-mor, puxa-sacos, dedo-duros
e) furas-greve, vira-latas, tiras-gostos

07.  Em  “mãozinha”,  o  sufixo  assinala  o  grau  diminutivo. 
Assinale  o item em que a palavra  apresenta  também um 
sufixo no grau diminutivo.

a) florzinha
b) sardinha
c) galinha
d) rainha
e) vizinha

08. A palavra “luminosa” é escrita com a letra S. Assinale o 
item em que todas as palavras são escritas com a letra S.

a) go_ o, gaso _ o, garni _é, gulo _ o                         
b) verdo _ o, vermino _ e, valio _  o, va _ o             
c) ga _ es, ga _ e, ga _ ela, ga _ eta             
d) pi _ o, picolé _ eiro, pa _ es, pe _ o
e) oleo _ o, obe _ o, oca _ o, ojeri _ a

09.  Em:  “Sua alva  mão  pude  apertar  na  minha!”,  os 
pronomes  destacados  são  classificados  respectivamente 
como:



a) pronome possessivo e pronome demonstrativo 
b) pronome pessoal e pronome de tratamento            
c) pronome indefinido e pronome substantivo     
d) pronome adjetivo e pronome substantivo                         
e) pronome substantivo e pronome adjetivo

10. Em: “saiba o céu com a esfera toda”, temos a seguinte 
figura de linguagem:

a) anáfora
b) anacoluto
c) antítese
d) catacrese
e) hipérbole

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. Nas Perdas Auditivas Induzidas por Ruídos (PAIR) é 
necessário  priorizar  o  controle  dos  efeitos  auditivos, 
definindo  e  estabelecendo  práticas  de  proteção  da 
audição.  Dentre  elas,  espera-se  que  as  empresas 
empregadoras  providenciem Programas de Conservação 
Auditiva:

a) Com a finalidade de eliminar as fontes de ruídos e os 
agentes químicos considerados ototóxicos no ambiente de 
trabalho.
b) Que levem em consideração as exposições combinadas 
ruído/produtos  químicos,  a  fim  de  que  seja  possível 
conhecer e evitar danos à audição do trabalhador por meio 
de ações preventivas.
c) Com o gerenciamento audiométrico para trabalhadores 
expostos ao ruído, mesmo com níveis inferiores aos limites 
de tolerância,  e providenciar aposentadoria para aqueles 
que apresentarem perda auditiva, uma vez que essa perda 
diminui o potencial do trabalhador para conseguir um novo 
emprego.
d) Para o estabelecimento de normas para a distribuição e 
reposição de protetor auditivo visando garantir condições 
de proteção da audição.
e)  Para  atender  às  necessidades  da  empresa  no 
cumprimento  das  leis,  desde que a  empresa  não tenha 
prejuízos financeiros.

12. Considerando a anatomofisiologia da fonação, assinale 
a alternativa INCORRETA.

a)  O termo corda vocal  é  impróprio  porque  na verdade 
refere-se a dobras, isto é, lábios colocados simetricamente 
à  direita  e  à  esquerda  da  linha  média,  constituídos  por 
ligamentos musculares. O termo correto é prega vocal ou 
ligamento muscular cartilaginoso.
b) Os tons são produzidos de acordo com o número de 
vibrações  das  pregas  vocais  e  ciclos  vibratórios  por 
segundo.  Quanto  maior  o  número  de  vibrações  por 
unidade  de  tempo,  mais  grave  será  o  som,  e,  quanto 
menor o número de vibrações por unidade de tempo, mais 
agudo será o som.

c) A hipofaringe também é denominada de laringo-faringe, a 
região mais inferior da faringe, localizada entre a laringe e a 
orofaringe. Esta última, por sua vez, estende-se do palato 
mole até o nível do osso hióide.
d) O timbre ou qualidade do som é dado pelas diferenças de 
amplitude  dos  sons  harmônicos,  que  são  sons  de 
frequências  múltiplas  em  relação  à  frequência  do  som 
fundamental.
e) A altura tonal está relacionada aos tons agudos e graves. 
Os  tons  mencionados  são  produzidos  de  acordo  com  o 
número de vibrações das pregas vocais -ciclos vibratórios- 
por segundo. Quanto maior for o número de vibrações por 
unidade de tempo, mais agudo será o som, e, quanto menor 
for o número de vibrações por unidade de tempo, mais grave 
será o som.

13.  Segundo o Código de Ética do Fonoaudiólogo, consiste 
em infração ética:

I.  Permitir  que  pessoas  não  habilitadas  realizem  práticas 
fonoaudiológicas  ou valer-se dessas  para substituir-se em 
sua atividade.
II. Assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado 
por  terceiros  ou solicitar  que outros profissionais  assinem 
seus procedimentos.
III.  Alterar  conduta  fonoaudiológica  determinada  por  outro 
fonoaudiólogo, mesmo quando investido de função de chefia 
ou de auditoria,  salvo em situação de indiscutível  prejuízo 
para o cliente, devendo comunicar imediatamente o fato ao 
fonoaudiólogo responsável.

Está correto o que se afirma em:

a) II, somente.
b) III, somente.
c) I e II, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.            

14. Dentre  as  manobras  facilitadoras  e  voluntárias  da 
deglutição,  aquela  em  que  se  pede,  no  momento  da 
deglutição,  para  o  sujeito  colocar  a  língua  para  fora  e 
prendê-la  com  os  dentes,  favorecendo,  deste  modo,  a 
elevação  laríngea  e  a  constrição  faríngea,  de  forma  a 
promover maior proteção das vias aéreas inferiores, é a:

a) Supraglótica.
b) Supersupraglótica.
c) tosse involuntária.
d) de Massako.
e) de Mendelsohn

15.  Na  fonoterapia  com  o  paciente  portador  de  fissura 
labiopalatina, o fonoaudiólogo deverá propor exercícios que 
visem a abordar a correção de:

a) articulação, motricidade e linguagem.
b) linguagem, voz e sucção.



c) deglutição, fala e voz.
d) fala, linguagem e voz.
e) fala, linguagem e respiração

16.  Considere as seguintes características: afasia do tipo 
fluente,  em  que  aparecem  déficits  severos  ou,  mais 
comumente,  moderados  de  compreensão,  na  qual  o 
paciente  é  capaz  de  realizar  muito  bem  provas  de 
repetição sem, necessariamente,  compreender  o que se 
repete;  emissão  oral  fluente  e  parafasias  semânticas, 
anomias  e  circunlóquios.  É  possível  que  o  paciente 
apresente leitura em voz alta praticamente normal,  sem, 
no entanto, compreender o que leu. Essas características 
correspondem à afasia:

a) de Wernicke.
b) transcortical sensorial.
c) amnésica.
d) disártica.
e) global.

17. Qual a doença da orelha interna que apresenta como 
características:  vertigem,  diminuição  da  audição  e 
sensação de plenitude auricular, e que tem como etiologia 
a hipertensão endolinfática?

a) Otoesclerose.
b) Presbiacusia.
c) Neuronite Vestibular.
d) Doença de Ménière.
e) Vertigem Psicossomática.

18.  Na clínica de motricidade orofacial, um dos principais 
objetivos é a instalação da respiração nasal, pois é sabido 
que a respiração adequada promove:

a)  Maior  capacidade  intelectual,  visto  que  há  mais 
nitrogêniona corrente sanguínea.
b) Maior aproveitamento do hidrogênio, uma vez que entra 
mais ar pelo nariz do que pela boca.
c)  Adequada  transformação  do  ar  inspirado  e  expirado, 
pois este é filtrado, resfriado e ressecado.
d)  Melhora  do  tônus,  facilitando  a  mastigação  e, 
consequentemente, a deglutição.
e)  A  contração  e  possibilidade  de  relaxamento  da 
musculatura supra-hióidea.

19. A deglutição considerada normal é realizada com:

a) Oclusão labial.
b) Forte contração do masseter.
c) Contração periorbicular.
d) Elevação da ponta e do dorso da língua 
simultaneamente.
e) O abaixamento laríngeo.

20.  A meta da terapia de mastigação é fazer com que o 
paciente mastigue:

a) De forma bilateral e alternadamente, realizando 
movimentos verticais.
b) Realizando o trabalho e o balanceio dos dois lados 
simultaneamente.
c) De forma bilateral alternada e com número de ciclos 
apropriados a cada alimento.
d) Com a mesma força e velocidade, independentemente do 
tipo de alimento.
e) Com grandes movimentos mandibulares, principalmente 
de lateralização.

21.  Assinale a alternativa que não corresponde a uma das 
características do distúrbio autista:

a)  Dificuldades  marcadas  no  uso  de  comunicação  não 
verbal.
b) Falta de reciprocidade social ou emocional.
c)  Uso  estereotipado,  repetitivo  ou  idiossincrático  de 
linguagem.
d) Aderência flexível a rotinas ou rituais.
e) Preocupação persistente com partes de objetos.

22. O transtorno específico de escrita também é chamado 
de:

a) Discalculia.
b) Disortografia.
c) Dislexia.
d) Dislalia.
e) Distúrbio de aprendizagem.

23.  No ser humano,  o controle do mecanismo respiratório 
para o canto e para a fala caracteriza-se por:
    
   INSPIRAÇÃO      EXPIRAÇÃO
a) prolongada           prolongada
b) rápida                   prolongada
c) rápida                   rápida
d) lenta                     rápida
e) lenta                     interrompida

24.  Deglutição de ar e injeção são métodos utilizados na 
reabilitação do paciente portador de:

a) dislalia. 
b) disartria.
c) disfonia. 
d) laringectomia.
e) disfemia.

25. O mecanismo da deglutição acontece em quatro fases. 
A fase faríngea da deglutição caracteriza-se por:

a) movimento ondulatório da língua.
b)  passagem  do  bolo  através  do  esfíncter  cricofaríngeo 
superior.
c) fechamento da glote.
d) transformação do bolo alimentar.
e) ação do orbicular da boca.



26.  A  reabilitação  do  paciente  com disfagia  orofaríngea 
pode ser feita através da utilização de técnicas ativas que 
visam à (ao):

a)  adequação  de  posturas  compensatórias  e  à  atuação 
junto às equipes de nutrição e enfermagem e à família.
b) desenvolvimento da hipersensibilidade oral e ao retorno 
à alimentação por via oral.
c)  treino  da  deglutição  de  alimentos  diferenciados  e  à 
adequação de posturas compensatórias.
d) treino da deglutição de alimentos líquidos de diferentes 
sabores e ao estímulo de reflexos de proteção.
e) preparo da família para a gastrostomia, com os demais 
profissionais envolvidos.

 27.  A  alteração  auditiva  encontrada  nos  pacientes 
fissurados  palatinos,  devido  à  falta  de  mobilidade  dos 
músculos  elevadores  do  véu  palatino,  tensores  do  véu 
palatino e da tuba auditiva é a:

a) otosclerose.
b) surdez súbita.
c) disacusia mista.
d) disacusia de condução.
e) disacusia sensório-neural.

28. A criança que apresenta dificuldades ou impedimentos 
na  aquisição  da  linguagem,  sem  comprometimento  dos 
outros  aspectos  do  desenvolvimento,  possui  uma 
alteração denominada:

a) disfasia.
b) retardo motor.
c) retardo simples de linguagem.
d) atraso global da fala.
e) dislogia.

29.  Uma  das  estratégias  facilitadoras  na  terapia  de 
crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem é:

a)  complementar  suas  frases  para  ajudá-la a falar  mais 
rapidamente.
b) satisfazer a criança sempre que ela pedir.
c) atuar de forma diretiva, controlando a manifestação da 
criança.
d)  dar  as  respostas  à  criança  antes  mesmo  de  haver 
perguntas.
e)  propiciar  situações  de  interação  com  equilíbrio  de 
termos comunicativos.

30.   Após  uma  ressecção  anterior  da  língua,  na 
fonoterapia:

a) não se deve trabalhar a sobrearticulação.
b)  devem  ser  realizados  exercícios  para  melhorar  a 
mobilidade  da  porção  remanescente,  que  influencia 
diretamente na fala.

c)  não  devem  ser  realizados  exercícios  para  melhorar  a 
mobilidade da porção remanescente, já que não influencia 
diretamente na fala.
d) devem ser realizados exercícios de protrusão, retração e 
lateralização sem resistência.
e) Todas as alternativas estão incorretas.

31. É um exercício para terapia de fala no pós-operatório de 
tumores de cavidade oral:

a) sobrearticulação, para melhorar a clareza articulatória e 
aumentar a hipernasalidade.
b) aumento do ritmo e velocidade da fala, conscientemente, 
para facilitar a articulação e melhorar a inteligibilidade.
c)  movimentos  compensatórios,  a  fim  de  auxiliar  a 
articulação já existente.
d)  exercícios  de  tono  e  mobilidade  das  estruturas 
remanescentes.
e) Todas as alternativas estão corretas.

32.  A  aquisição  da  linguagem  segundo  o  empirismo  tem 
como idéia central:

a) a imitação.
b) o saber prévio.
c) a pragmática.
d) a semântica.
e) o léxico.

33.  As  emissões  otoacústicas  têm  sido  pesquisadas  em 
adultos por ocasião do diagnóstico diferencial entre perdas:

a) cocleares e retrococleares.
b) cocleares e vestibulares.
c) vestibulares e retrococleares.
d) vestibulares e periféricas.
e) periféricas e retrococleares.

34. 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) Nenhuma das alternativas anteriores.

35.  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.

36. Lei Municipal que estabelece o Código de Posturas do 
Município de Araguaína. Trata-se da

a) Lei n.º 1.124/1986.
b) Lei n.º 1.778/1997.
c) Lei n.º 1.828/1998.
d) Lei n.º 2.193/2003.
e) Lei n.º 2.420/2005.

37. Na última eleição Municipal, o número de eleitores de 
Araguaína era, aproximadamente, de 86.400 eleitores. No 
momento  atual  (março/2012),  segundo  o  TSE  (Tribunal 
Superior  Eleitoral),  o  número  de  eleitores  é, 
aproximadamente,

a) 89.800
b) 91.800
c) 92.800
d) 93.800
e) 94.800

38. Dentre os Municípios que compõem a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína, aquele com a 
menor área demográfica (medida em km²) é

a) Pau D’Arco
b) Colinas de Tocantins
c) Carmolândia
d) Piraquê
e) Aguiarnópolis 

39. O mapa ilustrativo abaixo representa a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína

Os  Municípios  de  Araguaína,  Filadélfia  e  Araguanã  são 
representados, na figura, respectivamente, pelos números

a) 02 – 05 – 14

b) 02 – 05 – 01 
c) 15 – 03 – 01 
d) 02 – 09 – 03 
e) 02 – 05 – 16 

40.  O Estado de Tocantins é,  conforme divisão do IBGE, 
dividido em .....(1)..... mesorregiões, sendo que o Município 
de Araguaína está cravado na Mesorregião ......(2)......... 
As  duas  lacunas,  1  e  2,  acima,  são  preenchidas 
corretamente  pelos  elementos  dispostos,  respectivamente, 
na alternativa

a) 02(duas) – Ocidental do Tocantins. 
b) 04 (quatro) – Oriental do Tocantins.
c) 08 (oito) – de Araguaína. 
d) 02 (duas) – Oriental do Tocantins.
e) 04 (quatro) – Ocidental do Tocantins  




