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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - 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 junto com 

o seu caderno de questões.  

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. 
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INSCRIÇÃO: 
 
 
ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia os versos seguintes 
 

A cavalgada 
Raimundo Correia  

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada... 

E o bosque estala, move-se, estremece... 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha... 

E o silêncio outra vez soturno desce...  

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha... 

 
 

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os 
vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, 
ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em 
uma construção textual magistral, constrói textualmente 
uma modificação  
 
a) no sujeito-observador 
b) na geometria do soneto 
c) na inversão dos valores 
d) de perspectiva, para o observador 
e) de observador  
 
02. No poema, o vocábulo estrépito, em destaque (negrito 
e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a 
 
a) ruídos intermitentes 
b) quietação 
c) baque 
d) pancada 
e) ruído forte 
 
03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função 
de 
 
a) pronome substantivo relativo 
b) preposição 
c) advérbio 
d) partícula enfática 
e) conjunção 
 
04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” 
observa-se uma figura de linguagem conhecida como 
 

a) sinestesia 
b) metonímia 
c) prosopopeia  
d) paradoxo 
e) perífrase 
 
05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no 
texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode 
assumir o significado de 
 
a) triste 
b) funesto  
c) melancólico 
d) sorumbático 
e) taciturno 
 
06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, não se pode 
inferir que 
 
a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela 
estrada.  
b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.  
c) o remanso da noite era embalsamado. 
d) a Lua se apresentava alvadia  
e) o som das trompas agitava a quietação da noite. 
 
07. Leia a sentença: 
 

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside pertíssimo do 

Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI). 
 

Sobre o grau do adjetivo destacado, é 
 
a) comparativo de proximidade 
b) superlativo absoluto sintético 
c) superlativo absoluto analítico 
d) superlativo absoluto analítico analítico 
e) comparativo absoluto sintético sintético   
 
08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se 
para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da 
Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com 
voz de comando, bradou: 
– Não saia agora!!!  
 
A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é 
de 
 
a) negação 
b) tempo 
c) modo 
d) intensidade 
e) lugar 
 
09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, 
recordando uma bela colega de infância, disse: 
 

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce. 
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Na frase do Almirante, observa-se uma figura de 
linguagem denominada de 
 
a) perífrase 
b) hipálage 
c) metonímia 
d) sinestesia 
e) assíndeto 

 
10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças 
Em cada uma das sentenças, observe os termos 
destacados. 

 

(    ) Em Floriano, moro na Rua Sete.. 
(    ) O cachorro fugiu 
(    ) Astrobaldozinho é muito bom aluno 
(    ) Beijei-lhe as mãos 

 

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima 
1. Para adjunto adnominal 
2. Para adjunto adverbial 
3. Para aposto 
4. Para vocativo 

 
A sequência correta, se lida de cima para baixo, é 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 1  
d) 2 – 3 – 4 – 1  
e) 3 – 1 – 2 – 1  
 

INFORMÁTICA 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 11. 
 

 
 
11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 30 
b) 32 
c) 43 
d) 64,5 
e) 65 
 

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente 
utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema 
referentes à manutenção e segurança do Windows 7. 
 
a) Windows defender; 
b) Windows update; 
c) Central de notificações; 
d) Central de Ações; 
e) Device stage. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux; 
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema 
Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de 
dados do dispositivo de armazenamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 
2010: 
I – O botão Testar Intervalos  
está localizado na guia Exibição; 
 
 

 
II – O botão Transmitir Apresentação 
de Slides  tem a função de transmitir a 
apresentação de slides para 
visualizadores remotos que possam 

assisti-la em um navegador da WEB. 
 
 
 
III – A opção Ocultar Slide  está localizada 
na guia Exibição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
15. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, 
utilizado para compartilhamento de informações restritas, 
que pode ser acessado por senhas e logins; 
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II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço 
alfanumérico de um site; 
III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado 
para transferir arquivos pela Internet. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

16. Qual a manobra indicada para evitar o risco de 
aspiração em pacientes com disfagia que apresentam 
atraso no disparo do reflexo faríngeo? 
 
a) Cabeça inclinada para o lado. 
b) Cabeça abaixada.  
c) Cabeça para trás. 
d) Inclinação corporal para trás. 
e) Inclinação corporal lateral. 
 
17. São as principais causas da perda auditiva 
neurossensorial unilateral. 
 
a) Medicação ototóxica e exposição prolongada ao ruído. 
b) Schwannoma vestibular e Parotidite epedêmica. 
c) Meningite bacteriana e Otite média secretora. 
d) Rubéola materna e Presbiacusia. 
e) Meningite bacteriana e Diabetes mellitus. 
 
18. Na avaliação vocal por meio da análise 
perceptivoauditivo, os principais sinais indicativos de 
nódulo em prega vocal são: 
 
a) Aspereza e tremor 
b) Diplofonia e tremor 
c) Diplofonia e aspereza 
d) Aspereza e voz aguda 
e) Rouquidão e soprosidade 
 
19. Trata-se do exame mais utilizado para a realização da 
triagem auditiva neonatal. 
 
a) Audiometria retrococlear. 
b) Audiometria comportamental. 
c) Scanner do córtex auditivo. 
d) Emissão otoacústica. 
e) Eletrococleografia. 
 
20. NÃO é um método utilizado na avaliação dos clientes 
que apresentam fissura lábiopalatina. 
 
a) Inspeção peroral. 

b) Videolaringoscopia. 
c) Espelho de Glatzel. 
d) Nasofibroscopia. 
e) Fluorovideoscopia.  
 
21. São características da gagueira, EXCETO: 
 
a) Caracterizada por bloqueios, repetições e/ou 
prolongamentos. 
b) Distúrbio no ritmo e na fluência da fala. 
c) Não é uma doença e a etiologia é bastante controversa. 
d) As causas podem ser de origem psicológica ou orgânica. 
e) Sua incidência é maior em mulheres. 
 
22. Após a 5ª década de vida, a sensibilidade auditiva 
deteriora-se progressivamente, principalmente em 
frequência aguda. Como é denominado esse declínio da 
audição? 
 
a) Surdez psicogênica. 
b) Presbiacusia. 
c) Presbifonia. 
d) Fenômeno de Túlio. 
e) Mascaramento. 
 
23. Sobre os aparelhos de amplificação sonora individual 
(AASI), pode-se citar como uma vantagem dos Implantes 
Cocleares: 
 
a) Estimulam diretamente o nervo auditivo. 
b) São elegíveis mesmo em casos de déficit cognitivo. 
c) Requerem a existência de células ciliadas. 
d) Favorecem o desenvolvimento da linguagem. 
e) Atendem a qualquer tipo de perda auditiva. 
 
24. Em qual das alternativas abaixo não encontramos uma 
característica da Afasia de Broca? 
 
a) Dificuldade na compreensão da linguagem. 
b) Dificuldades paralelas de leitura, escrita e cálculos. 
c) Uma importante redução da linguagem. 
d) Uma ou várias expressões estereotipadas. 
e) Distúrbio da articulação. 
 
25. As proposições abaixo falam sobre a triagem auditiva 
em escolares. Analise-as e assinale a única alternativa 
CORRETA: 
 
a) A imitanciometria não é necessária na bateria de testes 
audiológicos, pois é um procedimento que pode gerar um 
número muito impreciso de resultados falsos, devido à sua 
pouca sensibilidade para detecção de alterações de orelha 
média. 
b) Em crianças em fase escolar, a otite média é muito rara, 
por isso a execução de programas de triagem auditiva em 
escolares não se justifica, especialmente em escolas da 
rede municipal de ensino. 
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c) Os testes de triagem auditiva utilizando tons puros 
podem não detectar, com precisão, casos de otite média. 
O mais adequado nos programas de triagem auditiva em 
escolares é a utilização em conjunto da imitanciometria. 
d) A audiometria tonal limiar é o único exame com boa 
sensibilidade para identificar alterações de orelha média, 
pressão negativa e efusão, bem como, alterações do 
nervo vestibulococlear. 
e) A retestagem não é obrigatória e torna os programas de 
triagem auditiva muito dispendiosos. É um procedimento 
desnecessário para avaliação e detecção de otites médias. 
 
26. A disartria é uma alteração na expressão oral causada 
por um acometimento no controle muscular dos 
mecanismos da fala, em decorrência de uma lesão no 
Sistema Nervoso Central (SNC) ou Periférico (SNP). Com 
relação à disartria hipocinética, pode-se afirmar que esta 
possui como característica voz: 
 
a) Comprimida, com interrupção articulatória irregular. 
b) Áspera com  esforço, emissão tensa-estrangulada. 
c) Monótona, intensidade reduzida, qualidade vocal rouca 
e/ou soprosa. 
d) Rouco-áspera, interrupção articulatória. 
e) Bitonal, com intensidade reduzida. 
 
27. As etapas do desenvolvimento vocal, de acordo com 
Rigolet, acontecem entre: 
 
a) 2 e 8 ou 9 meses, e a expressão verbal, por volta dos 
10 aos 15 meses. 
b) 3 e 8 ou 9 meses, e a expressão verbal, por volta dos 
10 aos 24 meses. 
c) 3 e 9 meses, e a expressão verbal, por volta dos 9 aos 
12 meses. 
d) 0 e 8 ou 9 meses, e a expressão verbal, por volta dos 9 
aos 12 meses. 
e) 0 e 12 meses, e a expressão verbal, por volta dos 13 
aos 24 meses. 
  
 
28. Refere-se a avaliação da habilidade cognitiva de emitir, 
de maneira sequencial e ordenada, o máximo de palavras 
de uma determinada categoria semântica.  
 
a) Avaliação fonético-fonológica. 
b) Avaliação da fluência semântica. 
c) Avaliação sintático-semântica. 
d) Avaliação da consciência metalingüística. 
e) Avaliação da consciência fonológica, consciência da 
palavra e consciência sintática. 
 
29. A musculatura intrínseca da laringe está diretamente 
relacionada com a função fonatória. Quais são os 
principais músculos intrínsecos da laringe: 
 
a) Tireo-hióideo, cricoaritenóideo posterior, 
cricoaritenóideo lateral, aritenóideo e cricotireóide. 

b) Tireoaritenóideo, cricoaritenóideo posterior, 
cricoaritenóideo lateral, ariepiglótico e estilo-hióideo. 
c) Tireoaritenóideo, cricoaritenóideo posterior, 
cricoaritenóideo lateral, aritenóideo e cricotireóide. 
d) Tireoaritenóideo, cricoaritenóideo posterior, 
cricoaritenóideo lateral, ariepiglótico e esternotireóideo. 
e) Tireoaritenóideo, cricoaritenóideo posterior, 
cricoaritenóideo lateral, aritenóideo e digástrico. 
  
30. Na terapia fonoaudiológica são utilizados diferentes 
métodos, sequências, técnicas e exercícios que devem ser 
selecionados conforme a necessidade particular do 
paciente. A Terapia vocal eclética tem como foco: 
 
a) Eliminação da causa do distúrbio. 
b) Modificação da atividade fisiológica inadequada. 
c) Identificação e modificação dos distúrbios emocionais e 
psicossociais associados ao início e manutenção do 
problema. 
d) Modificação direta dos distúrbios. 
e) Comunicação mais efetiva e uma melhor produção de 
voz. 
 
31. Pode-se afirmar que a intensidade vocal é um parâmetro 
físico que está ligado diretamente, a(o): 
 
a) Pressão subglótica da coluna aérea, mais 
especificamente, da resistência que a glote oferece à 
passagem do ar. 
b) Frequência da vibração das pregas vocais. 
c) Ressonância nasal. 
d) Frequência fundamental da voz, que muda durante toda a 
vida. 
e) Tempo máximo de fonação. 
 
32. Marque a única alternativa correta. Os exercícios de 
vibração sonorizada de língua e lábios são considerados 
contraindicações em: 

 
a) Nódulos vocais, papilomatose, sulco vocal e edema de 
Reinke.  
b) Hematoma de prega vocal, quadros inflamatórios agudos 
e papilomatose.  
c) Pólipo, sulco vocal e microdiafragma laríngeo. 
d) Sulco bolsa, nódulos vocais e granuloma.  
e) Hemorragia de prega vocal, ponte de mucosa e cisto de 
prega vocal. 
 
33. Uma pessoa com diagnóstico de perdas auditivas entre 
56 a 70 dBs é  classificada como : 
 
a) Normal . 
b) Leve. 
c) Moderada. 
d) Profunda. 
e) Severa. 
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34. Segundo o Código de Ética Profissional da 
Fonoaudiologia,  no Capítulo IV, Art. 6º São deveres gerais 
dos inscritos, EXCETO: 
 
a) Recusar-se a exercer a profissão quando as condições 
de trabalho não forem dignas, seguras e salubres. 
b) Assumir responsabilidades pelos atos praticados. 
c) Tratar com urbanidade e respeito os representantes dos 
órgãos representativos de classe, quando no exercício de 
suas atribuições, facilitando o seu desempenho. 
d) Colaborar, sempre que possível, em campanhas que 
visem o bem-estar da coletividade. 
e) Assinar qualquer procedimento fonoaudiológico 
realizado por terceiros, ou solicitar que outros profissionais 
assinem seus procedimentos. 
 
35. De acordo com o Código de Ética Profissional da 
Fonoaudiologia, no Capítulo V,  Das Responsabilidades do 
Fonoaudiólogo para com o Cliente, Art. 10. Consiste em 
infração ética:  
 
a) Elaborar, fornecer relatório, resultado de exame, 
parecer e laudo fonoaudiológico, quando solicitado. 
b) Garantir resultados de tratamentos através de métodos 
infalíveis, sensacionalistas ou de conteúdo inverídico. 
c) Permitir o acesso do responsável ou representante legal 
durante avaliação e tratamento, salvo quando sua 
presença comprometer a eficácia do atendimento. 
d) Permitir o acesso do cliente ao prontuário, relatório, 
exame, laudo ou parecer elaborados pelo fonoaudiólogo, 
recebendo explicação necessária à sua compreensão, 
mesmo quando o serviço for contratado por terceiros. 
e) Informar ao cliente sua qualificação, responsabilidades 
e funções, bem como dos demais membros da equipe, 
quando se fizer necessário. 
 
36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões 
ecológicas. O Município de Poção de Pedras pertence a 
que região ecológica do Estado do Maranhão? 
 
a) Chapadões 
b) Pré-amazônica 
c) Cerrados 
d) Cocais 
e) Baixada 
 
37. É a extração vegetal de maior importância econômica 
para o Município de Poção de Pedras, no Estado do 
Maranhão. 
 
a) A extração da amêndoa do babaçu 
b) Madeiras - Produção de carvão vegetal 
c) Madeiras – Produção de lenha 
d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias) 
e) Castanha de caju. 

 

38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das 
lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor 
representação econômica para Poção de Pedras. 
 
a) Tomate 
b) Abacaxi 
c) Melancia 
d) Mandioca 
e) Feijão  
 
39. Município que, integrante da mesma Microrregião de 
Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de Pedras. 
 
a) Lago dos Rodrigues 
b) Bernardo do Mearim 
c) Satubinha 
d) Lago do Junco 
e) Peritoró 
 
40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de 
Poção de Pedras, pode-se afirmar que 
 
a) é maior que 100m e inferior a 110m 
b) é maior que 110m e inferior a 115m 
c) é um valor acima de 120m e menor que 140m 
d) é um número menor ou igual a 100m 
e) é maior que 150m  
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