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FONOAUDIÓLOGO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Exortação
Raul de Leoni
Sê na vida a expressão límpida e exata
Do teu temperamento, homem prudente;
Como a árvore espontânea que retrata
Todas as qualidades da semente!
O que te infelicita é sempre a ingrata
Aspiração de uma alma diferente,
E meditares tua força inata
Querendo transformá-la de repente!
Deixa-te ser!...e vive distraído
Do enigma eterno sobre que repousas
Sem nunca interpretar o teu sentido!
E terás, de harmonia com tua alma
Essa felicidade ingênua e calma,
Que é a tendência recôndita das coisas.
1. A oração com que o autor inicia a poesia tem valor de:
a) ordem e conselho.
b) desejo e negação.
c) dúvida e interrogação.
d) conselho e desejo.
2.Para o autor, as pessoas atingem sua felicidade:
a) quando agem de acordo com sua realidade.
b) quando desejam ser outros.
c) quando pretendem se transformar.
d) quando lutam contra si mesmos.
3. Assinale a alternativa CORRETA conforme a função sintática dos termos grifados:
a) A lição foi exposta por dois alunos – objeto direto.
b) Nela tudo comove: sentimentos, atenção, voz e meiguice– vocativo.
c) Correu pela cidade a notícia – adjunto adverbial.
d)Mara preparou aperitivos pensativa – predicativo do objeto.
4- Em “...as empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas nas mãos, para a
pequena fila do leite.” Os termos destacados são, respectivamente:
a) Adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de matéria.
b) Predicativo do sujeito e adjunto adnominal.
c) Adjunto adnominal e complemento nominal.
d) Adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal.
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5. NULA
6. Indique o item em que os numerais estão CORRETAMENTE empregados:
a) Ao papa João Cinco sucedeu João Paulo Primeiro.
b) Após o parágrafo nono, virá o parágrafo décimo.
c) Depois do capítulo sexto, li o capítulo décimo primeiro.
d) Antes do artigo dez vem o artigo nono.
7. Assinale a alternativa que completa a frase:
“_______não venho mais? Não venho______ já não aguento responder aos_______ de
sua esposa.”
a) por que – por que – por quê
b) por que – por quê – porquês
c) por que – porque – porquês
d) porque – por que – porquê
8. Aponte a frase em que há erro de concordância.
a) Os sertões possuem um sopro épico.
b) Promove-se festas beneficentes no meu colégio.
c) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia.
d) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida.
9. “Aquele terrível monarca reuniu quanta gente a Terra possuía para atacar o inimigo.”
Assinale a figura de pensamento contida na frase.
a) hipérbole
b) eufemismo
c) antítese
d) apóstrofe
10. Em que alternativa o SE é partícula apassivadora?
a) Entre-se pelo lado direito, não pelo esquerdo.
b) De que se gosta mais em sua casa?
c) Por que caminho se vai à cidade?
d) Consolidou-se o regime, após a revolução.
11. No Microsoft Office Excel 2010, para inserir a opção Filtro de Dados através da barra
de menus é necessário ir ao:
a) Menu Dados – Opção Filtro
b) Menu Tabela – Opção Filtro
c) Menu Editar – Opção Filtro
d) Menu Arquivo – Opção Filtro
12. Por padrão onde são armazenados os cookies, pequenos arquivos de textos que sites
maliciosos instalam no computador sem a permissão do usuário para coletar informações
e preferencias do utilizador?
a) C:\Documentos and Settings\seu nome de usuário\Cookies
b) C:\Arquivos e Programas\Internet Explorer\Cookies
c) C:\Windows\Cookies
d) C:\Windows\Cookies\Seu nome de usuário
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13. Uma aluna após copiar um texto de uma página de pesquisa da internet, colou-o no
editor de texto Microsoft Office 2010, utilizando as teclas de atalho Ctrl+V. Porém o
resultado não foi o esperado porque o texto colado veio com a mesma formatação da
página de pesquisa da Internet. O que a aluna deve fazer para que o texto seja copiado
para o editor de texto sem as configurações da página?
a) Acessar a opção Colar Especial e selecionar Texto sem Formatação
b) Acessar o menu Editar e selecionar a opção Texto sem Formatação
c) Acessar o menu Editar e selecionar a opção colar
d) Acessar a opção transferir texto sem formatação
14. Marcos foi ao mercado e gastou 1/6 da quantia que tinha em sua conta corrente.
Depois pagou uma dívida no valor de R$ 180,00 e ainda sobraram R$ 540,00. Qual o
valor que Marcos tinha em sua conta inicialmente?
a) R$ 840,00
b) R$ 900,00
c) R$ 720,00
d) R$ 860,00
15. A soma do numerador e do denominador de uma fração é igual a 10. Se somarmos 4
unidades ao numerador e subtrairmos 4 unidades do denominador, obteremos o inverso
dessa fração. Qual o valor da fração?
𝟑
a) 𝟕
4

b) 8
2

c) 6

4

d) 6
16. Em um simulado de matemática para concursos com 20 questões, uma pessoa acertou
12. Qual a razão do número de questões erradas para o número total de questões do
sumulado?
a) 2/5
b) 3/2
c) 2/3
d) 1/3
17. Servidores Públicos são todas as pessoas físicas que mantêm relação de trabalho com
a Administração Pública, direta, indireta, autárquica e fundacional. São exemplos de
servidores públicos:
a) Estatutários e Empregados Públicos.
b) Empregados Públicos e Servidores Temporários.
c) Estatutários e Servidores Temporários.
d) Todas estão corretas.
18. ________ são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem
expressas por um agente público, previstos em número certo, com determinação própria
e remunerados por pessoas jurídicas de direito público, devendo ser criados por Lei.
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a) Cargos

b) Empregos

c) Funções

d) Servidores

19. _____ são pessoas físicas incumbidas de uma função estatal, de maneira transitória
ou definitiva, com ou sem remuneração. O conceito é amplo – abrange todas as pessoas
que de uma maneira ou de outra prestam um serviço público – estão abrangidos por esse
conceito desde os titulares dos poderes do Estado até pessoas que se vinculam
contratualmente com o Poder Público, como é o caso dos concessionários.
a) Agentes Públicos
b) Agentes com Cargos
c) Agentes em Funções
d) Agentes Servidores
20. Por mais que lutemos, parece que estamos perdendo a luta contra a dengue. Os casos
só aumentam ano a ano. Entre batalhas perdidas, surge uma esperança para virar o jogo
dessa guerra: duas vacinas contra a doença estão em fase final de testes. A primeira delas
é desenvolvida por um laboratório francês, o Sanofi Pasteur. A segunda é desenvolvida
pelo__________.
a) O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP).
b) O Instituto Oswaldo Cruz.
c) Instituto Butantã.
d) Todas estão erradas.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A reabilitação fonoaudiológica nas laringectomias é de grande importância quando a
aspiração é uma complicação importante do pós operatório. Assinale o item CORRETO:
a) No caso de pacientes que apresentem aspiração no pós operatório de laringectomias, o
fonoaudiólogo não pode intervir, sob o risco de piorar o quadro.
b) O objetivo principal da reabilitação é a deglutição funcional de todas as
consistências e quantidades, mantendo ou recuperando o suporte nutricional.
c) A laringectomia quase total refere-se a ressecção de ¼ da laringe, o que preserva
grande parte desta.
d) No caso de laringectomias quase totais o fonoaudiólogo tem por objetivo diminuir a
passagem de ar pela fístula, mantendo-a em um sentido apenas.
22. As alterações anatômicas e fisiológicas encontradas em indivíduos que se submetem
a cirurgias de laringe podem acarretar dificuldades nas suas funções vitais e secundárias.
Assinale o item INCORRETO no que diz respeito à fonação e prática da fonoaudiologia.
a) A fonação fica comprometida pela ausência da laringe, onde antes se
encontravam as pregas vocais, embora essas estruturas não sejam primordiais na
sonorização do ar expelido pelos pulmões.
b) A perda da voz não acarreta apenas limitações físicas, mas também limita a integração
do indivíduo na sociedade, pelo fato da oz representar uma identidade individual.
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c) A retirada da voz compromete a manifestação de desejos e sentimentos, assim como
também a expressão de características individuais biológicas, emocionais e sócio
educacionais.
d) A prática fonoaudiológica propicia uma pseudofonação alternativa e adaptativa,
reintegrando o indivíduo ao convívio familiar através de uma comunicação oral
satisfatória.
23. As laringectomias parciais podem ser divididas de acordo com o plano básico de
ressecção cirúrgica em:
a) Laringectomia parcial vertical: nesse caso, os pacientes não apresentam alterações
vocais
b) Laringectomia parcial vertical: engloba desde a remoção de uma prega até
cirurgias mais ampliadas, como laringectomia frontal.
c) Laringectomia parcial horizonta: indicada para o câncer glótico
d) Laringectomia parcial horizontal: nesse caso os pacientes apresentam alterações
vocais, mas mínimas, muitas vezes sem a necessidade de intervenção fonoaudiológica.
24. A fonoaudiologia, principalmente quando inserida num ambiente hospitalar, pode
contribuir de uma forma bastante eficaz na melhora da qualidade de vida dos pacientes
com câncer. Sobre o assunto, assinale o item INCORRETO:
a) Com a retirada cirúrgica da laringe e o desvio dos pulmões diretamente para o meio
ambiente pelo traqueostoma, o indivíduo perde seu principal meio de comunicação, o que
acarreta problemas físicos e psicológicos.
b) Os sintomas produzidos pelo câncer de laringe dependem de sua localização. Os
sintomas mais comuns são: sensação de corpo estranho ou de “raspar” a garganta;
odinofagia; disfagia; otalgia reflexa à deglutição; alterações na voz e dispneia. Com isso
conclui-se que o diagnóstico precoce é de difícil execução.
c) Ao se lidar com patologias oncológicas, os profissionais devem enfatizar técnicas
medicamentosas e curativas, visto que não se pode fazer muito nesses casos.
d) Os programas de controle do câncer têm como principais objetivos a redução da
incidência da doença (prevenção primária) e o aumento da taxa de cura em diferentes
tipos de câncer, do qual o prognóstico dependerá do momento do diagnóstico.
25. A Fonoaudiologia hospitalar assume papel de uma importância ao integrar a equipe
multidisciplinar afim de contribuir para a sobrevida com melhor qualidade. Assinale o
item INCOERENTE:
a) A fonoaudiologia hospitalar é a área da fonoaudiologia que atua ainda no leito de
forma precoce, preventiva, intensiva, pré e pós-cirúrgica, dando inclusive respaldo
técnico e prático à equipe multiprofissional onde atua.
b) A fonoaudiologia hospitalar esclarece que o objetivo maior é impedir ou diminuir as
sequelas nas formas de comunicação, que a patologia base possa deixar.
c) A alta deve ser um dos objetivos da Fonoaudiologia Hospitalar, alterando os conceitos
de saúde pré-existentes junto a unidade de saúde hospitalar, significando saúde como o
bem estar físico e psíquico, evitando-se desta maneira as perdas e os danos que uma
hospitalização possa vir a causar.
d) O fonoaudiólogo hospitalar deve atuar somente em centros de atendimentos
intensivo, enfermarias e clínicas médica e cirúrgica, que é onde estão os pacientes
foco de trabalho desse profissional.
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26. São ações que o fonoaudiólogo pode promover em berçário de risco, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Ganho de peso dos bebês
Instalação de funções estomatognáticas
Incentivo ao aleitamento materno apenas em bebês acima de dois quilos e meio.
Diagnóstico e prevenção de perdas auditivas

27. A respeito das orientações fonoaudiológicas pré e pós cirúrgicas, assinale o item
CORRETO:
a) A orientações do fonoaudiólogo são eficazes no pós operatório, visto que antes da
cirurgia o paciente só deve ser atendido pela equipe médica e de enfermagem.
b) A atuação do fonoaudiólogo junto a pacientes disfágicos veio ampliar a atuação
desse profissional, antes restrita à qualidade de vida, para a manutenção da vida.
c) A atuação fonoaudiológica não consegue diminuir o tempo de internação doo paciente
cuirúrgico.
d) A redução da internação cirúrgica promovida pela fonoaudiologia não tem nenhum
impacto na redução dos custos hospitalares.
28. A intervenção fonoaudiológica hospitalar tem caráter mais emergencial, devendo ser
objetiva, rápida e intensiva. São alguns dos objetivos do fonoaudiólogo hospitalar,
EXCETO:
a) Prover Unidade de Saúde Hospitalar de profissional habilitado para intervenção nos
distúrbios da comunicação.
b) Atuar precocemente e preventivamente através da triagem, avaliação, orientação e
tratamento.
c) Realizar o diagnóstico diferencial de doenças como câncer de pescoço.
d) Reequilibrar alterações miofuncionais, evitando possíveis danos nos processos
fonatórios e cognitivos.
29. São formas de ação da fonoaudiologia ambiente hospitalar:
a) Precoce: o profissional intervém somente 72 horas após o restabelecimento dos sinais
vitais do paciente.
b) Intensiva: o atendimento hospitalar é realizado sem horário determinado e o
maior número de vezes diariamente.
c) Preventiva: atuação que busca eliminar as sequelas de comunicação.
d) Pós-cirúrgica: apesar de não participar em hipótese nenhuma do ato cirúrgico, o
profissional pode começar a trabalhar com o paciente tão logo saia da sala de recuperação
ou da unidade de tratamento intensivo.
30. No que diz respeito à atuação do fonoaudiólogo em situações de queimaduras, assinale
o item CORRETO:
a) É raro uma queimadura provocar problemas com mastigação e deglutição no paciente,
mesmo em áreas localizadas em cabeça e pescoço.
b) As lesões na região de cabeça e pescoço causadas por queimaduras levam a
alterações estruturais que podem interferir na realização de algumas funções do
sistema estomatognático.
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c) Pacientes queimados, especialmente os de segundo e terceiro graus, não costumam
apresentar dor, mesmo antes da perda dos nervos sensitivos.
d) Em casos de queimaduras de cabeça e pescoço, as funções de sucção, mastigação,
deglutição e fala não sofrem alterações.
31. São altos os índices de ocorrências diárias de pacientes queimados com traumas na
face. Sobre esse agravo, é CORRETO afirmar:
a) É raro que a retração tecidual ou mesmo a perda de tecido consigam alterar expressões
e sensações transmitidas pela face.
b) As alterações fonoaudiológicas provocadas pelas queimaduras dependem do agente
etiológico, não das estruturas envolvidas na queimadura
c) O principal objetivo do fonoaudiólogo é o de realizar um trabalho preventivo,
precoce e de reabilitação das seqüelas funcionais do sistema estomatognático e
aparelho fonador.
d) O tratamento fonoaudiológico só pode começar após a alta hospitalar do paciente.
32. O sistema estomatognático é composto por mandíbula, maxila, articulação
temporomandibular e osso hióide, formando a porção óssea. É constituído também por
toda a musculatura orofacial e cervical, juntamente com os dentes, espaços orgânicos,
nervos e vasos sanguíneos. Assinale o item correto:
a) São funções estomatognáticas: mordida, mastigação, sucção, deglutição, respiração,
fonação, audição e articulação.
b) Mesmo o crescimento e desenvolvimento craniofacial sofrendo interferências
ambientais ou genéticas, não haverá alterações em relação à oclusão e à tipologia facial.
c) As alterações do sistema estomatognático são puramente hereditárias.
d) Se por alguma interferência a respiração tornar-se oral, sendo uma alteração
funcional, poderão ocorrer mudanças no crescimento facial.
33. São divisões da tipologia facial:
a) Mesiofacial: os terços da face encontram-se em desequilíbrio, caracterizando o padrão
facial grande.
b) Braquifacial: os terços da face estão equilibrados, o que caracteriza o padrão facial
médio.
c) Dolicofacial: altura inferior reduzida, caracterizando a face longa.
d) Braquifacial: com altura inferior reduzida, caracterizando a face curta.

34. Existem várias teorias sobe o crescimento craniofacial, entre elas a teoria da matriz
funcional de Moss, o princípio de V e a lei de Planas. De acordo com essas teorias,
assinale o item INCORRETO:
a) A teoria de Moss, diz que a matriz funcional é constituída por todos os tecidos
ósseos e a matriz funcional não poderá influenciar o crescimento ósseo.
b) Na teoria de Moss, o osso e a cartilagem participam do crescimento, fornecendo
informações aos tecidos moles (retroalimentação).
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c) A teoria do princípio do "V", diz que muitos ossos cranianos e faciais possuem formato
de "V" sendo que, na parte interna do "V", que é a face voltada para o crescimento, ocorre
aposição óssea e, na parte externa, reabsorção óssea, ou seja, a remoção do osso.
d) Planas relata que o desenvolvimento do sistema estomatognático é direcionado pelo
genótipo que, somado aos estímulos paratípicos que vêm do meio ambiente e à função,
determinam o fenótipo do indivíduo.
35. A afasia é a perda da linguagem provocada por dano cerebral. Em relação à afasia de
Wernicke:
a)
b)
c)
d)

Ocorre lesão em giro inferior/ anterior do lobo temporal direito.
A compreensão oral e escrita não se alteram.
O paciente fala com muitas palavras de função e poucos substantivos e verbos.
Ocorre uma quadrantopsia inferior e hemiplegia.

36. Em relação ao tratamento da afasia, de modo geral, assinale o item INCOERENTE:
a) O tratamento é feito através da estimulação da linguagem, sendo usado um modelo
para todos os casos.
b) O objetivo do tratamento é ajudar o paciente a construir cadeias para ultrapassar
as dificuldades provocadas pela lesão.
c) A plasticidade neuronal não permite estabelecer novas ligações entre os neurônios.
d) Não tem por objetivo tornar as palavras disponíveis novamente, pois a recuperação da
fala é mínima.
37. São características da afasia de condução, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Linguagem espontânea fluente.
Velocidade da fala rápida.
Compreensão relativamente normal.
Omissões, transposições ou mudanças de fonemas ou sílabas.

38. Em relação às características da apraxia ideativa ou ideomotora, assinale o item
CORRETO:
a) A capacidade para realizar um ato motor previamente aprendido é conservada.
b) Ocorrem lesões parietais, do corpo caloso e córtex pré motor esquerdo.
c) Capacidade para aprendizagem de novos movimentos preservada.
d) Todas estão erradas.
39. A disfonia espasmódica é uma alteração na laringe no nível de pregas vocais. Assinale
o item INCORRETO no que diz respeito à essa alteração:
a) São encontradas alterações nos movimentos de adução e abdução, resultantes de
contrações involuntárias da musculatura da laringe.
b) No movimento de adução as pregas vocais de se encontram subaduzidas causando
espasmos.
c) O indivíduo faz muito esforço e tensão para falar devido à ação valvular da
laringe que prevalece sobre seu desejo de vocalizar.
d) A voz sai suave e sem interrupções.
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40. Ainda no que diz respeito às disfonias espasmódicas, assinale o item CORRETO:
a) Não tem ligação com fatores psicológicos.
b) Uma vez pronunciada não existe cura.
c) Acomete mais pessoas jovens e crianças.
d) É de fácil tratamento.
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