
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. 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. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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Aldeia Global 

 
1º Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão mass media começou a ser __________ pela sociologia norte-
americana, para dar a entender “difusão maciça” de mensagens. Trata-se de um neologismo, pela sua formação anglo-latina: 
mass, do inglês, significando “massa” e media, plural neutro do substantivo latino médium, significando “meios”. Os meios de 
massa são, portanto, os veículos de comunicação destinados a um público amplo, um aglomerado gigantesco de indivíduos. 
2º A cultura de massa, veiculada pelos mass media, faz parte da sociedade industrial. Ela é produzida segundo as normas 
maciças de fabricação e sempre se destina à multidão (...). 
3º O aparecimento dos media corresponde à passagem do universo gráfico à galáxia eletrônica, pois a presença dos meios 
sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do mundo conhecida apenas pelo “homem gráfico” (ligado à imprensa). 
Os media possibilitam a comunicação imediata de qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre uma 
“aldeia global” (...). 
4º Faz parte do universo dos mass media a simplificação, como também a veiculação das ideias já consagradas ou ainda 
aquelas que se pretende incutir. Os valores políticos, religiosos, nacionais são transmitidos de maneira direta (propaganda, 
discursos, debates) ou indireta (servem-se de alguma outra mensagem para fazer passar a intenção política ou religiosa). 
5º A contribuição __________ dos mass media é, todavia, a rapidez na transmissão de informações, propiciando sua 
grande difusão. 
6º É importante observar que os meios massivos não operam somente no setor da informação, mas também no terreno da 
diversão. Multidões jamais atingidas antes pelo teatro, por exemplo, podem assistir a um espetáculo pela televisão. No começo 
do século XIX, um escritor que tivesse sua obra lida por dez mil pessoas, após um ano de publicação, teria atingido a fama. Na 
era eletrônica, a fama é ser admirado, numa só noite, por dez milhões de pessoas. Se o livro, no seu ___________, provocou uma 
revolução cultural, os meios eletrônicos podem conduzir à manipulação da opinião e até mesmo modificá-la. 
 

Jésus Barbosa de Souza. Meios de comunicação de massa. São Paulo: Scipione, 1996. Fragmento. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) uzada – ecenssiais – sulgimento. 
b) uzada – essenciais – surjimento. 
c) usada – escenssiais – sulgimento. 
d) usada – essenciais – surgimento. 
 
02 - O texto tem seis parágrafos e esses parágrafos se encadeiam para: 
a) Uma descrição das relações que os indivíduos estabelecem com os meios eletrônicos. 
b) Narrar um acontecimento. 
c) Explicar um assunto. 
d) Definir a sociedade surgida depois da Segunda Guerra Mundial. 
 
03 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale a incorreta: 
a) Segundo o autor o surgimento do livro provocou uma revolução cultural e os meios eletrônicos a manipulação de opinião. 
b) O autor no segundo parágrafo faz uma crítica ao termo “mass media”. 
c) Os “mass media” transformaram o mundo numa aldeia global, porque podem comunicar qualquer tipo de evento 
acontecimento, ao mundo todo, imediatamente. 
d) De acordo com o texto as ideias ou valores podem ser incutidos, divulgados de maneira direta e indireta. 
 
04 - Os elementos coesivos destacados no texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a opção que 
apresenta a interpretação correta dos elementos coesivos (portanto, segundo e todavia): 
a) tempo, finalidade, concessão. 
b) conclusão – conformativa – adversativa. 
c) causa – conclusão – tempo. 
d) concessão – oposição – consequência. 
 
05 - Analise as afirmativas sobre as palavras acentuadas do texto e em seguida assinale a correta: 
a) As palavras veículo e desenraíza são acentuadas por serem proparoxítonas. 
b) As paroxítonas rádio e indivíduo são acentuadas porque terminam em ditongo. 
c) As palavras experiência e eletrônico são acentuadas em razão da mesma norma de acentuação gráfica. 
d) Os monossílabos “após” e “só” são acentuados porque terminam em o (s). 
 
06 - Analise as afirmativas sobre os termos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) A palavra veiculação (4º parágrafo) tem como sinônimos as palavras “transmissão e divulgação”. 
b) pessoas (6º parágrafo) é um substantivo uniforme sobrecomum. 
c) Em “podem assistir a um espetáculo pela televisão” (6º parágrafo) a oração apresenta desvio na sintaxe de regência em 
relação ao que prescreve a gramática normativa. 
d) O plural de norte-americano é norte-americanos e de anglo-latina é anglo-latinas. 
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07 - Uma professora do 9º ano de determinada escola, passou a seguinte questão para seus alunos: Determine a solução 

do sistema de equações . Pedrinho foi o primeiro a resolver tal questão, cuja solução é o par 

ordenado: 
a) (–3, 1). 
b) (–1, 3). 
c) (1, 3). 
d) (3, 1). 
 
08 - Em um grupo de 140 pessoas, sabe-se que 80% possuem moto e que 65% possuem carro. O número de pessoas que 
possuem carro e moto é igual a: 
a) 40 pessoas. 
b) 45 pessoas. 
c) 63 pessoas. 
d) 71 pessoas. 
 
09 - Fluvio nasceu quando Matheus tinha 6 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 216. Matheus tem: 
a) 22 anos. 
b) 18 anos. 
c) 15 anos. 
d) 11 anos. 
 
10 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida. O volume de um 
tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - De acordo com o Censo 2.010, a população de Carlópolis é: 
a) Maior que 14.000 habitantes. 
b) Maior que 15.000 habitantes. 
c) Menor que 13.000 habitantes. 
d) Menor que 14.000 habitantes. 
 
12 - Entre a criação do atual município de Carlópolis e sua efetiva instalação se passou quanto tempo? 
a) Nenhum dia, tudo ocorreu na mesma data. 
b) Pouco mais de 3 meses. 
c) Pouco mais de 6 meses. 
d) Pouco mais de 9 meses. 
 
13 - Qual dos Ministérios abaixo tem uma mulher em seu comando? 
a) Cultura. 
b) Educação. 
c) Esporte. 
d) Saúde. 
 
14 - O nome de nosso município é uma homenagem ao ex-governador do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 
dentre suas formações, ele NÃO era: 
a) Engenheiro. 
b) Médico. 
c) Militar. 
d) Professor. 
 
15 - A neuropatia auditiva é descrita como uma alteração da sincronia de transmissão neural pela via auditiva. Essa 
perda de sintonia afeta o padrão de resposta neural em procedimentos eletrofisiológicos. Assinale a alternativa que 
apresenta possíveis achados audiológicos, nestes casos: 
a) Emissões otoacústicas por produto de distorção presentes. 
b) Potenciais evocados auditivos ausentes. 
c) Reflexos Acústicos alterados. 
d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
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16 - A “American Speech-Language-Hearing Association (1996), por meio de um grupo de trabalho formado por 
profissionais especialistas, definiu o processamento auditivo como os mecanismos e processos do sistema auditivo 
responsáveis pelos seguintes fenômenos comportamentais, EXCETO: 
a) Localização e lateralização sonora.   c) Verificar a integridade das vias aferentes e eferentes. 
b) Reconhecimento de padrões auditivos.   d) Performance auditiva ante sinais acústicos degradados. 
 
17 - Classifique a intervenção fonoaudiológica no idoso de acordo com as opções de níveis de atenção: 
I - Atenção primária.   (   ) Avaliação da audição. 
II - Atenção secundária.   (   ) Prevenção e preservação auditiva. 
III - Atenção terciária.   (   ) Reabilitação do deficiente auditivo idoso. 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo: 
a) II, I e III.   c) II, III e I. 
b) I, II e III.   d) I, III e II. 
 
18 - Assinale a alternativa que indica um procedimento correto a ser realizado durante os programas de triagem auditiva 
neonatal: 
a) O teste deve ser realizado no quarto, com o bebê junto da mãe, já que o nível de ruído não causa interferência na captação das 
emissões otoacústicas. 
b) Deve ser realizada a análise do prontuário hospitalar da criança e anamnese com os familiares, a fim de indicar os fatores de 
risco. 
c) Indicar imediatamente os pacientes que falharam na triagem para uso de próteses auditivas, pensando no melhor 
aproveitamento da fase do balbucio. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
19 - Segundo Wertzner (2004), de forma geral os sujeitos que apresentam distúrbio fonológico e são falantes do 
português do Brasil, apresentam algumas características comuns, EXCETO: 
a) Histórico de otite média de repetição, bem como infecções de vias aéreas superiores. 
b) Início precoce da fala. 
c) Coocorrência de processos fonológicos do início do desenvolvimento com outros mais tardios. 
d) Uso de processos fonológicos de baixa ocorrência, em conjunto com processos fonológicos de desenvolvimento. 
 
20 - Correlacione às afirmações, de acordo com os principais modelos de intervenção fonológica e a teoria que os 
embasam: 
I - Modelo de Pares Mínimos / Oposições Máximas. 
II - Modelo de Ciclos e de Ciclos Modificado. 
III - Modelo Metaphon. 
IV - Modelo de ABAB – Retirada e Provas Múltiplas. 
(    ) É um enfoque terapêutico que usa como unidade de análise e de trabalho os traços distintivos e sua base teórica é a 
teoria da fonologia gerativa de Chomsky e Halle e, mais recentemente, as teorias da fonologia auto-segmental e da 
geometria de traços. 
(    ) Têm base teórica na teoria da Fonologia Natural de Stampe e utilizam como unidade de análise e de trabalho os 
processos fonológicos. 
(  ) Usa processos fonológicos como material de trabalho, mas sua base teórica são estudos sobre consciência 
metalinguística.  
(    ) Usa os traços distintivos e as relações implicacionais como unidades de trabalho e de raciocínio clínico. Suas bases 
teóricas são: fonologia gerativa, teoria de marcação e das leis implicacionais, fonologia auto-segmental e geometria de 
traços. 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo: 
a) I, II, III e IV.   c) II, I, III, IV. 
b) I, II, IV e III.   d) II, III, IV e I. 
 
21 - Na realidade educacional, há um grande número de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e que 
não conseguem acompanhar as atividades de leitura e escrita no contexto escolar. Dentre as alternativas abaixo estão 
algumas características descritas na literatura, que estão presentes em indivíduos disléxicos, EXCETO: 
a) Presença de inteligência normal. 
b) Presença de fatores neurobiológicos. 
c) Presença de alterações nas habilidades cognitivas que comprometem o uso da atenção, memória e percepção. 
d) Presença de deficiências cognitivas, sensórias e motoras associadas. 
 
22 - Sobre a reabilitação do paciente com paralisia facial periférica, assinale a alternativa correta: 
a) O principal objetivo da fase flácida é manter o metabolismo muscular ativo na hemiface acometida, procurando evitar a 
atrofia. 
b) Durante a paralisia facial suprageniculada, o paciente sofre com o excesso do lacrimejamento, e ainda do reflexo de 
piscamento. 
c) O efeito circulatório da massagem diminui o metabolismo celular e estimula o trofismo muscular. 
d) São definidos como exercícios isométricos aqueles em que se desenvolve relaxamento com modificação do tamanho da fibra 
muscular. 
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23 - Dentre as desproporções maxilomandibulares temos o PROGNATISMO. Sobre o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) É um tipo de deformidade dentofacial, caracterizado por maior desenvolvimento da mandíbula em relação à maxila. 
b) Resulta em relação molar tipo classe II de Angle. 
c) A face apresenta perfil côncavo. 
d) Geralmente o lábio superior apresenta-se mais estreito que o inferior e com musculatura pouco resistente. 
 
24 - Assinale a alternativa correta, sobre a classificação das fissuras labiopalatinas, de acordo com Spina (1979): 
a) A fissura pós-forame incisivo passa por meio do forame incisivo, rompendo a maxila em toda a sua extensão, desde o lábio 
até a úvula, atingindo dessa forma, o lábio e o palato. 
b) A fissura transforame incisivo localiza-se anteriormente ao forame incisivo, podendo ser completa quando atingi-lo, 
acometendo o lábio e o rebordo alveolar, ou incompleta, quando atingir apenas o lábio. 
c) A fissura pré-forame incisivo, localiza-se posteriormente ao forame incisivo, podendo ser completa quando atingi-lo, 
envolvendo o palato duro, o palato mole e a úvula, ou ainda incompleta, quando atingir o palato duro parcialmente, o palato 
mole e a úvula, ou ainda o palato mole parcialmente e a úvula. 
d) As três classificações de fissura (pré-forame, pós-forame e transforame incisivo) podem, ainda, manifestar-se associadas. 
 
25 - Assinale a alternativa INCORRETA, sobre a sucção não nutritiva na intervenção fonoaudiológica em bebês de risco: 
a) O bebê prematuro deve ser posicionado, em decúbito dorsal, com inclinação e suporte necessários para que fique estável nessa 
posição. 
b) O prematuro deve ser tocado, acariciado antes de receber o leite por gavagem: são realizados toques em todo o corpo e em sua 
face. 
c) A sucção não nutritiva traz vários benefícios para o bebê, quando associada à hora das mamadas, ela leva à adequação da 
musculatura oral; a uma maior oxigenação; à passagem mais rápida e efetiva da alimentação por gavagem para via oral; a um 
maior ganho de peso e a uma alta hospitalar mais precoce. 
d) A sucção não nutritiva deve ser realizada pelo fonoaudiólogo ou até pela mãe, quando o fonoaudiólogo define que esta tem 
condições de realizá-la.  
 
26 - Sobre o impacto da traqueostomia na deglutição, assinale a alternativa correta: 
a) A traqueostomia tem como principal objetivo melhorar a respiração do doente e por isso é indicada quando há obstrução da 
via aérea, retenção de secreção e outras insuficiências respiratórias. 
b) A obstrução da via aérea poder ser causada por trauma, tumor, presença de corpo estranho, ingestão de agentes corrosivos, 
inalação de gazes irritantes, inflamação de trato aéreo, anomalia congênita e disfunção laríngea. 
c) A retenção de secreção pode ocorrer em decorrência da inabilidade de tossir/expectorar e, até mesmo, da aspiração da saliva 
e/ou alimentos, entre outras causas. 
d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
 
27 - A grande versatilidade vocal do homem é justificada pelos seguintes aspectos, EXCETO: 
a) Controle respiratório. 
b) Variadas configurações do trato vocal. 
c) Delicados ajustes das pregas vocais realizados pela musculatura extrínseca da laringe e comandados pela laringe. 
d) Interação entre a fonte sonora e o ressonador. 
 
28 - Os mecanismos fisiológicos subjacentes à fadiga vocal podem incluir comprometimentos em diversos níveis. Assinale 
a alternativa que possui um desses comprometimentos: 
a) diminuição da viscosidade da prega vocal. 
b) aumento do fluxo sanguíneo. 
c) relaxamento dos tecidos não musculares. 
d) fadiga neuromuscular. 
 
29 - No método de competência glótica, o tratamento da voz é baseado em diversos ajustes musculares laríngeos para 
favorecer uma coaptação glótica adequada e suficiente. Assinale a alternativa que NÃO contém uma técnica referente a 
esse método: 
a) Técnica de marca-passo vocal ou ritmo. 
b) Técnica de fonação inspiratória. 
c) Técnica de sussurro. 
d) Técnica de ataques vocais. 
 
30 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um tipo de cirurgia em cabeça e pescoço que pode apresentar alterações 
fonoaudiológicas: 
a) Laringectomia parcial e subtotal. 
b) Esplenectomia. 
c) Laringectomia total e faringolaringectomia. 
d) Ressecção em cavidade oral e orofaringe. 







