
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

FONOAUDIÓLOGO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 






 FONOAUDIÓLOGO - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Segundo o código de 

ética profissional do fonoaudiólogo, 

no que diz respeito à 

responsabilidade para com o cliente, 

deve esse profissional 

I. orientar adequadamente acerca 

dos propósitos, riscos, custos e 

alternativas de tratamento, bem 

como das implicações de 

tratamento fonoaudiológico 

equivalentes, praticados 

simultaneamente; 

II. não permitir acesso do 

responsável ou representante 

legal durante a avaliação ou 

tratamento; 

III. permitir o acesso do cliente ao 

prontuário, relatório, exame, 

laudo ou parecer elaborado pelo 

fonoaudiólogo, recebendo 

explicação necessária a sua 

compreensão, mesmo quando o 

serviço for contratado por 

terceiros; 

IV. iniciar o tratamento de incapazes, 

mesmo sem autorização de seus 

representantes legais; 

V. não utilizar, no tratamento, 

técnicas e materiais que não 

tenham eficácia comprovada. 

Estão corretas: 

A) I e III apenas. 

B) I e IV apenas. 

C) I, II e III apenas. 

D) I, III e V apenas. 

E) I, III e IV apenas. 

 

Questão 11) Na formação 

acadêmica, pesquisa e publicação do 

fonoaudiólogo, podemos dizer que 

NÃO constitui infração ética o que 

está na alternativa: 

A) falsear dados ou deturpar sua 

interpretação; 

B) utilizar-se da influência do cargo 

para aliciamento ou 

encaminhamento de clientes para 

clínica particular; 

C) responsabilizar-se por serviços 

fonoaudiológicos, produções 

acadêmicas ou científicas 

executadas por alunos sob sua 

supervisão; 

D) utilizar-se, sem referência ao 

autor ou sem autorização 

expressa, de dados, informações 

ou opiniões coletadas em partes já 

publicadas ou não; 

E) desatender às normas dos órgãos 

competentes e à legislação sobre 

pesquisa. 

Questão 12) De acordo com a lei n˚ 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dos objetivos e atribuições do SUS, 

art. 06, estão incluídas no campo de 

atuação do SUS as seguintes 

execuções de ação, EXCETO:  

A) ciências e tecnologia; 

B) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica; 

C) saúde do trabalhado; 

D) de vigilância sanitária; 

E) de vigilância epidemiológica.  

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 13) Conforme a 

Constituição Federal de 1988,  a 

assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independente 

de contribuição à seguridade e tem 

por objetivos as seguintes 

alternativas, EXCETO: 

A) proteção à família, à maternidade, 

à infância, à adolescência e à 

velhice 

B) amparo a pessoas carentes. 

C) garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir 

meios de prover a própria 

manutenção ou tê-la provida pela 

própria família, conforme dispuser 

a lei. 

D) promoção à integração no 

mercado de trabalho. 

E) habilitação e reabilitação de 

pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à 

vida comunitária. 

Questão 14) Fisiologicamente, a 

cóclea humana possui função 

auditiva normal após a vigésima 

semana de gestação, sendo que o 

feto reage a estímulos sonoros 

intensos e ao nascer apresenta 

apenas audição do tipo reflexa. 

Sendo assim, podemos observar em 

recém-nascidos respostas 

comportamentais a estímulos 

sonoros, como: 

A) mudança de respiração, esforço 

para virar a cabeça em direção à 

fonte sonora, piscar os olhos; 

 

 

 

B) cessação de atividade, balbucio, 

reflexo palpebral; 

C) arregalar os olhos, reflexo de 

Moro e início de movimentos 

generalizados; 

D) balbucio, esforço para virar a 

cabeça em direção à fonte sonora 

e mudança de respiração. 

E) reflexo de Moro, balbucio e reflexo 

palpebral. 

Questão 15) Fissuras lábiopalatinas 

são malformações congênitas de 

lábio e de palato. Correlacione os 

tipos de fissuras com as estruturas 

afetadas e marque a alternativa 

correta. 

TIPOS DE 

FISSURAS 

ESTRUTURAS 

AFETADAS 

1 pré forame 

incompleta 

( a ) palato duro e 

palato mole 

2 pré forame 

completa 

( b ) lábio 

3 pós forame 

completa 

( c  ) palato mole 

4 pós forame 

incompleta 

( d ) lábios, 

alvéolo, palato 

duro e palato 

mole 

5 trasforame ( e ) lábio e alvéolo 

A) 1-b ; 2-e ; 3-a ; 4-c ; 5-d 

B) 1-b ; 2-a ; 3-e ; 4-c ; 5-d 

C) 1-c ; 2-e ; 3-a ; 4-b ; 5-d  

D) 1-c ; 2-a ; 3-e ; 4-b ; 5-d 

E) 1-b ; 2-e ; 3-d ; 4-c ; 5-a 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 16) Com relação às perdas 

auditivas condutivas, podemos 

considerar que o paciente 

apresentará em sua avaliação 

audiológica convencional os 

seguintes resultados, EXCETO: 

A) queixa de zumbido; 

B) gap aéreo ósseo sempre será 

menor ou igual a 15 dB; 

C) curva timpanométrica do tipo B; 

D) queixa de otalgia uni ou bilateral; 

E) limiares tonais por via aérea 

rebaixado e por via óssea 

preservado. 

Questão 17) Classifique em 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as 

afirmações abaixo que dizem respeito 

à disfagia.  

I. As causas mais comuns das 

disfagias são problemas 

neurológicos, processo de 

envelhecimento, câncer de 

cabeça e pescoço, tumores 

cerebrais e distúrbios 

gastroenterológicos. 

II. Na disfagia, fica comprometido o 

funcionamento adequado das 

seguintes estruturas: cavidade 

oral, faringe, laringe e esôfago. 

III. Na disfagia ocasionada por 

doença de Parkinson, é correto 

afirmar que na fase faringe o 

peristaltismo é reduzido com 

acúmulo de resíduos nos recessos 

faríngeos. 

A) I -V ; II-V ; III- F  

B) I -V ; II-F ; III- V  

C) I -V ; II-F ; III- F 

D) I -F ; II-V ; III- V 

E) I -V ; II-V ; III- V 

 

Questão 18) As alterações da 

articulação temporo-mandibular 

(ATM) abrangem uma série de 

problemas clínicos que envolvem a 

musculatura mastigatória, as 

estruturas articulares ou ambos. 

Assinale a alternativa que não 

corresponde a sinais/ sintomas de 

alteração temporo-mandibular. 

A) Zumbido ou sensação de ouvido 

tapado. 

B) Presença de dor na musculatura 

mastigatória. 

C) Estalos ou crepitação na ATM. 

D) Limitação ou desvio no percurso 

mandibular. 

E) Dificuldade para deglutir. 

Questão 19) O indivíduo que tem 

respiração mista ou bucal pode 

apresentar alterações significativas 

durante seu crescimento e 

desenvolvimento tanto em nível 

ósseo, dentário, quanto muscular. 

Assim, é fundamental a atuação de 

mais de um profissional, sendo 

dispensável apenas o 

A) fisioterapeuta. 

B) fonoaudiólogo. 

C) otorrinolaringologista. 

D) ortodontista. 

E) neurologista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 20) Em relação ao Sistema 

Funcional da Linguagem (SFL), o que 

é INCORRETO afirmar? 

A) Esse sistema compreende todas 

as formas de aprendizagem do 

cérebro (fala, leitura, escrita, 

memória, etc). 

B) O SFL é finalizado aos 5 anos de 

idade. 

C) Os fatores psicológico, orgânico, 

social, cognitivo são alguns dos 

que interferem no 

desenvolvimento do SFL. 

D) Não é necessário estimulação para 

que o SFL se desenvolva. 

E) O SFL é um todo integrado pelas 

suas funções específicas. 

Questão 21) Quando falamos em 

linguagem podemos afirmar que: 

I. é predominantemente centrada 

no hemisfério cerebral direito na 

maior parte dos indivíduos; 

II. os indivíduos privados de 

linguagem vão ter sérias 

alterações que retardam a 

maturação do cérebro; 

III. deve ser desenvolvida e 

estimulada ao longo da vida do 

indivíduo; 

IV. deve ser vista somente como o 

ato de falar. 

Estão corretas: 

A) somente III. 

B) I e III apenas. 

C) somente II. 

D) II e IV somente. 

E) II e III somente.  

 

 

Questão 22) Músculo que levanta o 

lábio inferior e o sulco mentolabial, 

empurrando a pele do mento. Com 

origem na base do lábio inferior, 

auxilia na protrusão e eversão 

durante a ingestão de líquido. 

Assinale a alternativa que nomeia o 

músculo correspondente à descrição 

acima. 

A) Músculo elevador do lábio 

superior. 

B) Músculo mentual. 

C) Músculo zigomático menor. 

D) Músculo zigomático maior. 

E) Músculo levantador do ângulo da 

boca. 

Questão 23) Sabe-se que na 

fluência existe uma transição 

articulatória de um fonema a outro 

com regularidade e facilidade. Na 

falta de fluência, vão estar afetados: 

A) velocidade, ritmo e laringe. 

B) faringe, cadência e respiração. 

C) respiração, laringe e articulação. 

D) articulação, faringe e velocidade. 

E) Nenhuma das alternativas 

anteriores. 

Questão 24) Uma disfonia 

representa qualquer dificuldade na 

emissão vocal que impeça a 

produção natural da voz. Essa 

dificuldade pode se manifestar por 

meio de uma série de alterações, 

EXCETO: 

A) rouquidão; 

B) cansaço ao falar; 

C) perda da eficiência; 

D) pouca  resistência; 

E) frequência vocal mantida. 
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Questão 25) Define-se consciência 

fonológica como a habilidade de 

analisar a fala em seus componentes 

fonológicos (sons). Sobre consciência 

fonológica é correto afirmar que 

A) envolve manipulação oral e 

auditiva dos sons da fala, 

dependente do seu significado. 

B) é o conhecimento acerca da 

estrutura sonora da linguagem e 

não se desenvolve mediante 

contato com a linguagem oral de 

sua comunidade. 

C) é parte integrante da 

metalinguagem. 

D) é habilidade em analisar, 

explicitamente a fala em seus 

componentes fonéticos e 

pragmáticos. 

E) Nenhuma das alternativas está 

correta.  

Questão 26) O processo fonológico 

envolve habilidades como: 

A) discriminação visual e auditiva 

apenas. 

B) discriminação auditiva, memória 

fonológica e produção fonológica. 

C) discriminação auditiva, memória 

auditiva e produção fonológica. 

D) produção fonológica, memórias 

auditiva e visual. 

E) discriminação auditiva, memória 

auditiva e visual e produção 

fonológica. 

Questão 27) A prevenção realizada 

pelo fonoaudiólogo consiste em 

eliminar fatores que interferem na 

aquisição e desenvolvimento dos 

padrões da fala, linguagem e  

 

audição. Em relação aos níveis de 

prevenção, o que é INCORRETO 

afirmar? 

A) Na prevenção primária, o 

fonoaudiólogo visa eliminar ou 

inibir fatores responsáveis pela 

ocorrência e desenvolvimento das 

patologias de comunicação 

através de ordem geral e de 

combate a determinadas 

patologias específicas. 

B) Na prevenção terciária, o principal 

objetivo é de recolocar o indivíduo 

afetado em sua posição útil na 

sociedade com a máxima 

utilização de sua capacidade 

restante. 

C) Na prevenção secundária, a ação 

diagnóstica é lenta e o tratamento 

não é imediato, pois depende da 

resposta de cada paciente com o 

objetivo de diagnosticar e 

estacionar o processo evolutivo da 

doença. 

D) Na prevenção primária, o combate 

à patologia é de forma direta e 

indireta com estratégias de 

imunização, saúde ocupacional, 

educação nas escolas, 

aconselhamento genético, 

cuidados pré-natais, tratamento 

precoce, entre outros. 

E) Na prevenção secundária, devem 

ser realizados exames periódicos, 

detecção precoce dos casos, evitar 

a invalidez prolongada, evitar 

complicações e sequelas, enfim, 

uma ação diagnóstica rápida e 

tratamento imediato. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 28) Em relação aos tipos 

de lesões de pregas vocais: 

I. os nódulos possuem indicação 

cirúrgica se apresentarem 

característica esbranquiçada; 

II. os pólipos são decorrentes de 

traumas em camadas mais 

superficiais da lâmina própria; 

III. o tratamento dos nódulos é 

fonoterápico. 

Está correto o que se propõe em: 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I e III, apenas. 

Questão 29) A laringe é um curto 

canal que se encontra no pescoço 

adiante do esôfago. Aponte o que é 

INCORRETO afirmar sobre a sua 

anatomofisiologia. 

A) É formada por cartilagens, 

músculos e ossos, sendo as 

cartilagens tireoides, cricoide e 

aritenoides. 

B) Seus músculos são os extrínsecos, 

movendo-a em seu todo, e 

intrínsecos, movendo suas 

diversas cartilagens. 

C) A cartilagem tireoide forma na 

frente uma saliência chamada 

vulgarmente de “pomo de adão”. 

D) Graças à epiglote, o alimento 

engolido não entra nas vias 

respiratórias. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

 

Questão 30) Quando nos referimos 

à Fonoaudiologia Educacional, 

podemos afirmar que  

A) a fonoaudiologia tem se afastado 

gradativamente do âmbito 

educadional, porém se mantém 

ainda com uma visão mais 

curativa, se igualando ao modelo 

clínico. 

B) o objeto do trabalho 

fonoaudiológico nas escolas deve 

estar voltado à promoção, 

aprimoramento e prevenção de 

alterações relacionadas à audição, 

linguagem (oral e escrita), 

motricidade oral e voz, visando 

favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem. 

C) pode-se realizar triagem na 

escola, principalmente em casos 

que se encaminham os pacientes 

para si mesmo a consultórios 

particulares. 

D) somente o fonoaudiólogo é capaz 

de orientar e planejar nas escolas 

no que se refere aos aspectos 

preventivos ligados ao 

desenvolvimento de cada aluno 

em âmbito escolar. 

E) o único objetivo do fonoaudiólogo 

é o de tratar patologias da escrita. 

 

 

 

 

 







