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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
DATA: 29/09/2013  

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 



2 

 

Vem aí o “lixeiro” do espaço 
 
Satélite suíço recolherá lixo espacial; ele terá tentáculos para recolher peças e pedaços de foguetes abandonados na 
órbita terrestre. 
 
O lixo espacial é um problema sério. Estima-se que metade dos satélites na órbita terrestre estejam abandonados. 
Especialistas afirmam que a quantidade de sujeira espacial já atingiu um nível ‘insustentável’.  
Agora, porém, o problema está mais perto de ser resolvido: um ‘lixeiro espacial’ recolherá os detritos e os lançará à 
atmosfera terrestre para serem queimados. Chamado CleanSpace One, o satélite suíço tem tentáculos capazes de 
recolher pedaços de foguetes e peças abandonadas. Uma vez capturadas, as peças são jogadas na atmosfera 
terrestre, onde entram em combustão.  
O satélite foi anunciado no ano passado, mas agora já tem data para entrar em ação: 2018. A empresa Swiss Space 
Systems (S3) está desenvolvendo um novo método para colocar o ‘lixeiro’ em órbita. Para o lançamento, o 
CleanSpace One será colocado em cima de um avião Airbus A300. Quando o avião atingir ___ altitude de cruzeiro, 
um foguete partirá em direção ___ órbita terrestre carregando o satélite - ele começará ___ faxina quanto atingir 
700 km de altitude.  
Estima-se que existam 370 mil pedaços de lixo orbitando a Terra. O problema é grave porque coloca em risco 
qualquer operação espacial: os objetos lançados correm risco de colidirem com um pedaço de lixo. 
A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agência dos EUA responsável pelas inovações tecnológico-
militares do país, já tem um programa de reciclagem de lixo espacial. 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI342926-17770,00-VEM+AI+O+LIXEIRO+DO+ESPACO.html 

 
01 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O “lixeiro espacial” recolherá os detritos da órbita terrestre.  
b) O “lixeiro espacial” foi enviado para a órbita ano passado. 
c) O “lixeiro espacial” tem tentáculos que recolhem pedaços de foguetes. 
d) O “lixeiro espacial” será colocado em cima de um avião para ser lançado. 
 
02 - A conjunção “quando” na frase: “Quando o avião atingir a altitude de cruzeiro [...]”, poderia ser 
substituída por qual das alternativas abaixo, mantendo o mesmo sentido: 
a) em se tratando de. 
b) enquanto. 
c) todavia. 
d) no momento em que. 
 
03 - Assinale a alternativa em que os verbos estão no presente: 
a) recolher – é – entram. 
b) está – começará – é. 
c) é – está – afirmam. 
d) estejam – é – afirmam. 
 
04 - Complete as lacunas do texto corretamente: 
a) há – à – a. 
b) à – a – a. 
c) a – à – a. 
d) à – a – há. 
 
05 - “Lixeiro” e “existam” se escrevem com “x”. Assinale a alternativa em que as lacunas também são 
completadas por “x”: 
a) e_ame – _ícara. 
b) _ícara – bola_a. 
c) en_uto – pista_e. 
d) pista_e – e_ame. 
 
06 - “Suíço” e “direção” são escritos com “ç”. Há palavras em que o significado é alterado quando 
escritas com “ç” ou “s”. O sentido correto de “seção” é: 
a) ato de repartir. 
b) ceder. 
c) espaço de tempo de uma reunião. 
d) tempo de um espetáculo de cinema. 
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07 - Seis pessoas estão jogando baralho em uma mesa circular. Carlos está sentado imediatamente à 
esquerda de Marcos, que por sua vez, está sentado de frente a Bruno. Victor está sentado 
imediatamente à direita de Tiago, que está sentado de frente a Antônio. Se Victor está sentado de 
frente a Carlos, então está sentado imediatamente à sua direita: 
a) Antônio. 
b) Bruno. 
c) Marcos. 
d) Tiago. 
 
08 - Tande havia marcado consulta médica para a próxima terça-feira. Porém, a secretária do médico 
ligou e remarcou a consulta de Tande para 200 dias após a data original. A nova data da consulta de 
Tande cairá em uma: 
a) sexta-feira. 
b) quinta-feira. 
c) quarta-feira. 
d) terça-feira. 
 
09 - No esquema abaixo, o segmento de reta  representa a trajetória de um ciclista. O ponto “k”, 
ponto de intersecção entre as semirretas r e s, perpendiculares entre si, representa sua residência. 
Quando o ciclista se encontra no ponto A, a menor distância entre ele e sua residência é 600 m. 
Quando ele se encontra no ponto B, a menor distância entre ele e sua residência é 480 m: 

 
Quando o ciclista estiver no ponto C, a menor distância entre ele e sua residência será: 
a) 1000 m. 
b) 900 m. 
c) 800 m. 
d) 700 m. 
 
10 - Considere um quadrado de lado medindo 40 cm. Unindo-se os pontos médios de seus lados, 
obtém-se um segundo quadrado e, assim, sucessivamente. Dessa forma, a soma do perímetro dos 10 
primeiros quadrados construídos é igual a: 
a) 25(2 + √2) cm. 
b) 75(2 + √2) cm. 
c) 125(2 + √2) cm. 
d) 155(2 + √2) cm. 
 
11 - De acordo com o IBGE, a densidade demográfica do município de Pérola é de aproximadamente: 
a) 42 moradores por km². 
b) 52 moradores por km². 
c) 62 moradores por km². 
d) 72 moradores por km². 
 
12 - O município de Pérola está localizado na divisa com: 
a) Umuarama e Guaíra. 
b) Esperança Nova e Guaíra. 
c) Xambrê e Guaíra. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - O Plano Real foi implantado em meados de 1.994, quando o Presidente da República era: 
a) Fernando Collor. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar Franco. 
d) José Sarney. 
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14 - Sobre o Ministro Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar: 
a) É natural de Paracatu / Minas Gerais. 
b) É o atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
c) Foi eleito pela Revista Time (EUA) como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. 
d) Foi o relator da ação penal 470 (Processo do Mensalão). 
 
15 - A parte da linguagem que se refere ao modo como os sons se organizam e funcionam nas 
diferentes línguas é a: 
a) Semântica. 
b) Morfologia. 
c) Sintaxe. 
d) Fonologia. 
 
16 - “Os fonemas contrastantes de um par mínimo podem se diferenciar por um só traço distintivo ou 
por vários traços. Quando os seguimentos contrastantes de um par mínimo diferem somente em um 
traço distintivo, há um contraste de oposições mínimas.” Assinale a alternativa cujas palavras formam 
um par mínimo com oposições mínimas: 
a) “bato” e “rato”. 
b) “bato” e “gato”. 
c) “falo” e “talo”. 
d) “pato” e “gato”. 
 
17 - São manifestações linguístico-cognitivas da dislexia do desenvolvimento, exceto: 
a) Inteligência normal. 
b) Dificuldade na linguagem em sua modalidade escrita no período escolar. 
c) Distúrbio fonológico sempre presente antes do início da escolarização. 
d) Dificuldade para realizar atividades matemática que envolvam leitura prévia. 
 
18 - Quanto às manobras posturais utilizadas no tratamento das disfagias, assinale (V) para 
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
(   ) Para os indivíduos que apresentam atraso do reflexo da deglutição, a postura com o queixo para 
baixo possibilita a apreensão do alimento nos espaços valeculares e não prematuramente nas vias 
aéreas. 
(    ) As posturas alteram a fisiologia da deglutição e o fluxo de alimentos sólidos e líquidos. 
(   ) A postura de cabeça inclinada é usada quando o paciente demonstra fraqueza oral e ou faríngea 
unilateral, ficando a cabeça inclinada em direção ao lado afetado. 
(   ) A postura de rotação de cabeça para o lado mais fraco fecha de forma eficaz este lado e permite 
que o bolo seja impulsionado, por meio da faringe e do recesso piriforme pelo lado não afetado. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, F, F, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) F, F, V, F. 
 
19 - O objetivo do trabalho miofuncional na fase de sequelas da paralisia facial é: 
a) Manter o metabolismo muscular ativo na hemiface acometida, procurando-se evitar a atrofia. 
b) Diminuir a contratura, melhorar a harmonia e a simetria facial, aumentando a amplitude dos movimentos e 
controlar as sincinesias. 
c) Melhorar a oxigenação muscular na hemiface acometida. 
d) Acelerar a recuperação muscular. 
 
20 - Sobre o reflexo estapédico podemos afirmar que: 
a) Apresenta uma via eferente única – o nervo vestíbulo-coclear (VIII par) e uma via aferente bilateral – o nervo 
facial (VII par). 
b) Ao estimularmos uma única orelha com um som muito intenso (70 dB acima do limiar tonal), os músculos do 
estapédio de ambas as orelhas contraem-se. 
c) Em caso de lesão de tronco cerebral, os reflexos estapédicos ipsilaterais e contralaterais não estão presentes. 
d) O reflexo contralateral é dado em nível de pressão sonora (NPS), porque o estímulo sai na própria sonda. 
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21 - “A triagem auditiva deve fazer parte de um programa de saúde auditiva mais amplo, incluindo 
prevenção primária, secundária e terciária.” É considerada uma medida de prevenção terciária: 
a) Campanha de imunização, em especial contra rubéola, meningite e caxumba. 
b) Identificação de perda auditiva transitória e passiva de tratamento com recuperação total da audição. 
c) Identificação de perda auditiva irreversível, na qual a adaptação de prótese e a terapia irão minimizar as 
alterações auditivas. 
d) Administração cuidadosa das drogas ototóxicas em neonatos de UTI. 
 
22 - “Por meio da análise dos tempos de latência das ondas que compõem o PEATE é possível predizer 
o tipo de perda auditiva.” Geralmente, em perdas auditivas, a pesquisa do PEATE em forte intensidade 
revela: 
a) Valores de latências absolutas das ondas I, III e V e interpicos I – III, III – V e I – V normais. 
b) Ausência da onda I e prolongamento nas latências das ondas III e V. 
c) Atraso nas latências absolutas das ondas I, III e V estando os interpicos I – III, III – V e I – V normais. 
d) Ausência das ondas I, III e V. 
 
23 - Nervo misto que desempena funções sensitivas e motoras em todo o trato 
faríngolaringoesofágico. É o nervo mais importante na fonação e sua lesão pode incluir paralisia do 
véu, com desvio da úvula contralateralmente, disfagia e disfonia: 
a) Vago. 
b) Glossofaríngeo. 
c) Acessório. 
d) Trigêmeo. 
 
24 - Lesão difusa, com aumento de fluido na camada superficial da lâmina própria, o que resulta numa 
massa vibrátil que provoca voz grave. Ocorre em indivíduos adultos de ambos os sexos, entre 45 e 65 
anos de idade: 
a) Nódulo local. 
b) Pólipo vocal. 
c) Granuloma. 
d) Edema de Reinke. 
 
25 - Com relação às características eletroacústicas das próteses auditivas, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O ganho acústico de uma prótese auditiva é a diferença em decibéis entre o som que entra e o som que sai dessa 
prótese. 
b) A resposta de frequências de uma prótese auditiva é a relação de amplificação existente entre as diversas 
frequências. 
c) A saída máxima de uma prótese é o maior nível de pressão sonora que essa prótese é capaz de produzir. 
d) O controle da saída máxima ocorre somente pelo corte de picos de saída do equipamento. 
 
26 - Crianças apresentando ausência de condutas simbólicas, com comportamentos organizados em 
nível sensório-motor em quadros com atrasos ou distúrbios globais do desenvolvimento apresentam 
as seguintes características, exceto: 
a) Ausência de comportamentos comunicativos com função predominantemente instrumental ou regulatória. 
b) Dificuldades de atenção ou curto tempo de atenção. 
c) Ausência de imitação diferida. 
d) Ausência de comunicação simbólica não verbal. 
 
27 - Sobre a deglutição infantil, assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações 
falsas: 
(   ) O padrão infantil de deglutição caracteriza-se pelo posicionamento da língua entre as gengivas. 
(   ) A deglutição madura é adquirida por volta de doze a quinze meses de idade. 
(   ) A deglutição infantil amadurece à medida que novos tipos de alimentos vão sendo apresentados à 
criança. 
(   ) A deglutição nos bebês é reflexa e inicia-se por volta do segundo trimestre de vida intra-uterina. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) F, V, V, F. 
b) V, V, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) V, F, F, V. 
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28 - Com relação à avaliação audiológica infantil, assinale a alternativa correta: 
a) Abaixo dos cinco meses, as respostas comportamentais não permitem determinar o limiar auditivo do bebê, visto 
que as respostas observáveis são reflexas ou necessitam de maiores intensidades sonoras para eliciá-las. 
b) A VRA é uma técnica muito útil na avaliação audiológica infantil, pois permite a partir do primeiro mês de vida 
estabelecer os limiares e determinar o audiograma. 
c) A partir dos dois anos de idade é possível realizar a pesquisa do limiar de reconhecimento de fala, utilizando 
ordens simples retiradas do repertório da criança. 
d) Os limiares tonais compatíveis com a faixa de normalidade para crianças variam de 0 a 25 dBNA. 
 
29 - “As deficiências auditivas adquiridas são determinadas por fatores ambientais que interferem no 
desenvolvimento embrionário da orelha interna ou agridem após o seu desenvolvimento.” As perdas 
auditivas adquiridas antes do nascimento e que podem apresentar progressão com frequência são 
decorrentes da: 
a) Diabetes mellitus e da rubéola materna. 
b) Citomegalovirose e da rubéola materna. 
c) Meningite e da hiperbilirrubinemia. 
d) Prematuridade e da meningite. 
 
30 - Em situações nas quais as alterações da linguagem são específicas, ou não justificáveis por 
alterações mais globais do desenvolvimento, o quadro é denominado: 
a) Distúrbio fonológico. 
b) RAL. 
c) DEL. 
d) Desvio fonológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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