PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORRETES
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL nº01/2015 – CELETISTA

FONOAUDIÓLOGO
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

MATEMÁTICA

06 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 a 15
16 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda
de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

Segundo Flávio Bortolozzi Junior, algumas leis que
dependam da imputabilidade penal podem sofrer
mudanças, EXCETO:
(A) Consumo de bebidas alcoólicas.
(B) Carteira de habilitação.
(C) Casamento.
(D) Voto.

Redução da maioridade penal pode mudar
outras leis
A redução da maioridade penal, que deve ser
votada no plenário da Câmara dos Deputados a partir
da semana que vem, pode abrir precedente para que
outras leis que determinam faixas etárias para realizar
determinadas atividades também sejam alteradas,
caso seja aprovada. Entre as regras que podem mudar
estão as leis que delimitam as atividades à
imputabilidade penal podem sofrer mudanças, como é
o caso do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O projeto que tramita na Câmara pretende
reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para que
uma pessoa seja condenada na prática de crimes.
Atualmente, até os 18 anos os adolescentes são
considerados inimputáveis. Caso um adolescente
acima de 12 anos entre em conflito com a lei, a Justiça
pode determinar que ele cumpra alguma medida
socioeducativa, que pode chegar até a internação por
três anos, conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Se o projeto for aprovado, quem tem
acima de 16 anos será considerado imputável terá que
responder como adulto, sujeito às penas previstas no
Código Penal.
Segundo o professor de criminologia da
Universidade Positivo, Flávio Bortolozzi Junior, ao
menos o Código de Trânsito Brasileiro pode sofrer
mudanças. “O código no artigo 140 exige a
imputabilidade penal para que a pessoa adquira a
carteira de motoristas. Se com a aprovação da redução
da maioridade penal não houver mudanças no código,
isso permite que a pessoa com 16 anos dirija”, explica.
Isso exclui, lembra Bortolozzi Junior, as carteiras de
habilitação C e D, que tem estipulada a idade mínima
de 21 anos para quem quiser obter.
Além do código, segundo o professor, outras
leis que dependam da imputabilidade penal podem
sofrer mudanças, mas isso abre precedente para que
legislações que determinam faixa etária sejam
alteradas. Ele cita como exemplo a compra e consumo
de bebidas alcoólicas. A legislação brasileira impede
que pessoas com menos de 18 anos bebam álcool,
mas, “penalmente é estranho não permitir que uma
pessoa que pode ser presa não use bebidas
alcoólicas”, argumenta.
O professor de direito penal e criminologia da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR),
Joe Velo, é mais cauteloso. Ele concorda que a
diminuição da idade penal cria o ensejo a “algumas
discussões no futuro”. Segundo o professor, a
provável aprovação do projeto pode levar os
legisladores a reverem os critérios para as escolhas de
idades mínimas – ingerir bebidas alcoólicas, acesso à
pornografia, casamento.
Ele lembra, entretanto, que há uma
“independência de políticas” nestes casos. “Se vier a
mudança, a princípio não influencia nas outras
normativas. Essas normas que exigem um mínimo de
idade são independentes”. O professor compara esta
situação com a aprovação da idade mínima para votar
– 16 anos – o que, na época, não provocou a redução
da maioridade penal.
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vidae-cidadania
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Questão

02

Sinônimo para “cauteloso”, em “O professor de direito
penal e criminologia da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR), Joe Velo, é mais
cauteloso”:
(A) Ponderado.
(B) Sentimental.
(C) Astuto.
(D) Descompassado.
Questão

03

A palavra em destaque na frase, “Redução da
maioridade penal pode mudar outras leis”, exerce a
função sintática de:
(A) Núcleo do sujeito.
(B) Núcleo do objeto.
(C) Adjunto adnominal.
(D) Substantivo.

Leia a charge, a seguir:

Questão

04

A palavra “ovinhos” está em destaque, por quê?
(A) Trata-se de ovos de Páscoa, o mosquito está
disfarçado de Coelho.
(B) Trata-se de ovos que podem ser depositados pelo
mosquito causador da doença dengue.
(C) Trata-se de palavra no diminutivo, sua ênfase é
justificada pela sensibilidade da temática
proposta: os ovos não são necessariamente
pequenos, mas delicados.
(D) Trata-se de demarcar a ironia estabelecida no
texto: o mosquito da dengue age exatamente
como o coelho da Páscoa, na mesma época e
com os mesmos propósitos de agradar as
crianças.
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Leia o poema, a seguir:

(A)
(B)
(C)
(D)

Letra Mágica
(José Paulo Paes)
Que pode fazer você
para o elefante
tão deselegante
ficar elegante?
Ora, troque o f por g!

Questão

Questão

Questão

em:

05

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
Questão

06

Questão

Funcionários de uma empresa que recebiam de salário
R$1.800,00 passaram a receber 1/5 a mais desse valor.
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar
que os funcionários passaram a receber uma quantia
em dinheiro equivalente a:
(A) R$ 2.090,00
(B) R$ 2.160,00
(C) R$ 2.210,00
(D) R$ 2.280,00

07

Questão

13

Acerca da história do município de Morretes do Estado
do Paraná, o primeiro “vilarejo” recebeu o nome
primitivo de Nossa Senhora do Porto e Menino Deus
dos Três Morretes. A vila foi elevada a cidade pela Lei
n° 188 de 24 de maio de 1869, com a denominação de:
(A) Nhundiaquara.
(B) Morrito.
(C) São Sebastião.
(D) Iguaçu.

08

Luiza comprou dois produtos em seu cartão de
crédito: uma geladeira no valor de R$847,40 e uma
mesa no valor de R$ 632,20. Sabendo que Luiza irá
pagar essa compra em 12 prestações de valores
iguais, assinale a alternativa que representa o valor de
cada uma dessas prestações:

Cargo: FONOAUDIÓLOGO
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“Com o início em um posto de gasolina – de onde
surgiu seu nome –, a OPERAÇÃO LAVA JATO, da
Polícia Federal, deflagrada em 2014, investiga”:
(A) O cartel formado na cidade do Rio de Janeiro, que
fomenta as milícias do tráfego de drogas.
(B) O esquema de compra de votos e influência
política no STJD para fraudar as eleições
Federais.
(C) Um grande esquema de lavagem e desvio de
dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes
empreiteiras do país e políticos.
(D) O pagamento de propina aos Ministros do
Governo Federal, amplamente conhecido como
MENSALÃO.

Um assinante de uma empresa de TV a cabo contratou
um pacote de 288 canais, sendo que 1/3 dos canais
estão divididos entre filmes e esportes. Assinale a
alternativa que representa a quantidade exata de
canais que não são de filmes e esportes:
(A) 169 canais
(B) 176 canais
(C) 189 canais
(D) 192 canais
Questão

11

O programa do Ministério da Educação destinado a
financiar a graduação na educação superior de
estudantes matriculados em instituições não gratuitas
é representado pela “sigla”:
(A) ENEM.
(B) MEC.
(C) ENADE.
(D) FIES.

MATEMÁTICA

Questão

10

Em uma sacola, há 3 bolas de gude pretas, 12 bolas de
gude brancas e 5 bolas de gude vermelhas.
Considerando que será retirada da sacola apenas uma
bola de gude, é CORRETO afirmar que a probabilidade
desta bola ser de cor vermelha é de:
(A) 3/4
(B) 2/3
(C) 4/5
(D) 1/4

Letras e fonemas podem não ser correspondentes em
nossa língua. Observe o exemplo, a seguir: a letra “x”
pode representar diferentes sons, “xícara”, “exterior”,
“exame”, “táxi”. Quando duas letras representam
apenas um som, denominamos DÍGRAFO. No poema
“Letra Mágica”, a troca de “r” por “g” transformou
“rato” em “gato”, em qual alternativa outra troca
representaria a ocorrência de dígrafo?
(A) Fato.
(B) Chato.
(C) Tato.
(D) Pato.

Questão

09

Resolvendo a expressão: ( 15 x 260 ) – ( 10,80 x
253,50), o resultado obtido é:
(A) 892,10
(B) 937,40
(C) 1162,20
(D) 1215,70

Mas se trocar, no rato,
o r por g,
transforma-o você
(veja que perigo!)
no seu pior inimigo:
o gato.
Disponível
http://baudashistoriasepoemas.blogspot.com.br

R$ 123,30
R$ 125,60
R$ 127,20
R4 128,40
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Questão

14

Questão

No dia 10 de Junho de 2015, o site g1.globo.com
divulgou entre seus destaques a seguinte notícia:
“Incêndio em depósito de petróleo deixa mortos na
região de Kiev”.

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao
efeito colateral em indivíduos idosos pelo uso de
medicação que costuma descompensar o mecanismo
da deglutição:
(A) Xerostomia.
(B) Fibrose.
(C) Estenose.
(D) Edema.
Questão

Questão

Questão

Questão

22

“O desenvolvimento do sistema fonológico da língua,
incluindo o inventário fonético e as regras fonológicas,
ocorre gradativamente até aproximadamente os
___________ anos”. Assinale a alternativa que
preenche a lacuna CORRETAMENTE:
(A) 08 anos.
(B) 07 anos.
(C) 06 anos.
(D) 05 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à
disfonia descrita abaixo por BEHLAU (2010). “Está
relacionada aos transtornos de humor (depressão e
bipolar), ao uso e abuso de substâncias (alcoolismo),
aos transtornos da ansiedade (pânico e ansiedade
generalizada), esquizofrenia, demência, transtornos
alimentares (anorexia e bulimia nervosa) e transtornos
somatoformes (somatização e conversão)”:
(A) Disfonias Orgânicas Psiquiátricas.
(B) Disfonias Orgânicas Endocrinológicas.
(C) Disfonias Neurológicas.
(D) Disfonias Orgânicas Congênitas.

Questão

23

Com relação ao Índice de Risco para os Distúrbios da
Deglutição em Neonatos (Perlman, Debrieu, 1998),
informe se é Falso (F) ou Verdadeiro (V) o que se
afirma, a seguir, sobre os itens da prova:
( )
Anomalias craniofaciais.
( )
Peso de nascimento menor do que 1.500g
ou pequeno para a idade gestacional
(PIG).
( )
Meningite principalmente a bacteriana.
( )
Tempo de alimentação superior a 30
minutos.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A) V, V, V, V.
(B) V, F, F, V.

17

Assinale a alternativa CORRETA que indica em que
nível a laringe infantil encontra-se em relação à coluna
cervical.
(A) C1
(B) C2
(C) C3
(D) C4
Cargo: FONOAUDIÓLOGO

21

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde às
duas alterações da fala de origem neurológica mais
comum:
(A) Afasia/Disartria.
(B) Apraxia/Disartria.
(C) Disfonia/Afasia.
(D) Disfonia/Apraxia.

(A) Países.
(B) Estados Brasileiros.
(C) Clubes de Futebol.
(D) Cidades Americanas.

Questão

20

Durante a respiração nasal, o ar entra por sucção e
circula por determinadas cavidades. Assinale a
alternativa INCORRETA que NÃO corresponde a uma
das cavidades por onde o ar passa:
(A) Nariz.
(B) Faringe.
(C) Traqueia.
(D) Esôfago.

15

Acerca dos conhecimentos histórico-geográficos, as
bandeiras, a seguir, representam:

Questão

19

Assinale a alternativa INCORRETA que NÃO
corresponde ao grupo dos músculos elevadores da
mandíbula:
(A) Músculo Temporal.
(B) Músculo Masseter.
(C) Músculo Pterigóideo Medial.
(D) Músculo Digástrico.

Nesse contexto, a cidade de Kiev é localizada
na(o)/em:
(A) Rússia.
(B) Israel.
(C) Cazaquistão.
(D) Ucrânia.
Questão

18
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(A)

Detecção, discriminação, reconhecimento
compreensão.
(B) Discriminação, reconhecimento, compreensão
detecção.
(C) Reconhecimento, compreensão, detecção
discriminação.
(D) Compreensão, reconhecimento, discriminação
detecção.

(C) F, V, V, F.
(D) V, V, V, F.
Questão

24

“A ____________ é um termo geralmente usado para
indicar um distúrbio linguístico associado a uma
______________, ela ocorre quando há um déficit geral
de linguagem que atinge suas modalidades e é
caracterizada por redução do vocabulário utilizável,
distúrbios na compreensão e na produção de
mensagens”. As palavras que preenchem as lacunas,
respectivamente, são:
(A) Afonia/disartria.
(B) Paralisia/distonia.
(C) Afasia/ lesão cerebral.
(D) Disfonia/lesão laríngea.
Questão

Questão

25

26

De acordo com os resultados audiológicos, incluindo a
audiometria tonal liminar e imitanciometria, assinale a
alternativa CORRETA com relação ao tipo de perda
auditiva. Via óssea e via aérea rebaixada com ausência
de gap aéreo-ósseo, curva timpanométrica do tipo A e
reflexos
acústicos
indicando
presença
de
recrutamento:
(A) Perda auditiva condutiva.
(B) Perda auditiva mista.
(C) Perda auditiva neurossensorial.
(D) Perda auditiva retrococlear.
Questão

Questão

27

28

A terapia da Desordem do Processamento Auditivo
(Central) deve fornecer à criança a oportunidade para
aprender a escutar com atenção e a processar os
estímulos verbais para que possa compreender a
conversação em diferentes situações e ambientes. A
terapia prioriza o desenvolvimento e o treinamento das
habilidades auditivas. Quais são estas habilidades
seguindo a hierarquia que estabelece quatro níveis de
complexidade crescente?
Cargo: FONOAUDIÓLOGO

e
e

29

30

Com base no exame audiométrico, a seguir, assinale a
alternativa CORRETA:

De acordo com os resultados audiológicos, incluindo a
audiometria tonal liminar e imitanciometria, assinale a
alternativa CORRETA com relação ao tipo de perda
auditiva. Via óssea rebaixada e via aérea rebaixada
com presença de gap aéreo-ósseo, discriminação
auditiva compatível com os limiares auditivos de via
óssea; curva timpanométrica do tipo A e reflexos
acústicos ausentes na eferência:
(A) Perda auditiva condutiva.
(B) Perda auditiva mista.
(C) Perda auditiva neurossensorial.
(D) Perda auditiva retrococlear.
Questão

e

Os testes monoaurais de baixa redundância são testes
rotineiramente incorporados a outras baterias de
exames comportamentais de Processamento Auditivo
(Central). Com relação aos testes monoaurais, assinale
a alternativa INCORRETA:
(A) Nestes testes, os estímulos de fala são
apresentados de forma degradada, por meio da
modificação das características de frequência,
tempo ou intensidade de um sinal não distorcido.
Desta maneira, uma característica comum é que a
apresentação monoaural do estímulo de fala é
submetido a algum tipo de deteriorização do sinal.
(B) Queixas relacionadas a dificuldades de ouvir em
ambientes ruidosos e realizar fechamentos
auditivos podem ser encontradas em indivíduos
com alterações nestes testes.
(C) São caracterizados por possuírem estímulos de
fala diferentes, apresentados de maneira
sobreposta.
(D) Dentre os testes monoaurais de baixa
redundância encontram-se o teste de fala filtrada
e teste de fala no ruído.

Assinale a alternativa INCORRETA que NÃO obedece
às Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS):
(A) Descentralização, com direção única em cada
esfera do governo.
(B) Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
(C) Participação da comunidade.
(D) Integração, em nível executivo, das ações de
saúde.
Questão

e
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(A)

Houve necessidade de realizar o mascaramento
de via óssea (VO) porque entre os limiares
ósseos e os limiares aéreos de ambas as orelhas
existe uma diferença maior ou igual ao valor da
atenuação interaural de VA que é em torno de
45dB.
(B) Não é indicado realizar o limiar de
reconhecimento de fala (LRF) ou SRT e o índice
percentual de reconhecimento de fala (IPRF), já
que ambas as vias ósseas encontram-se normais.
(C) A curva timpanométrica é do tipo A em ambas as
orelhas, com reflexos acústicos estarão presentes
em ambas aferências e eferências.
(D) Trata-se
de
perda
auditiva
condutiva
bilateralmente.

Destaque Aqui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES – PR Edital Nº 01/2015
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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