
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOA VIAGEM 

CONCURSO PÚBLICO A FIM DE PROVER 

CARGOS EFETIVOS PARA O MUNICÍPIO 

EDITAL NO. 001 / 2015 
 

 

PROVA OBJETIVA – NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 

FONOAUDIÓLOGO 

                                                                                                  

INSTRUÇÕES 

1. Desligue o telefone celular e o coloque, juntamente com seus outros pertences, dentro do saco plástico 
fornecido pela fiscalização, embaixo da carteira. 

2. Deixe sobre a carteira APENAS caneta de material transparente, lápis, borracha e documento de 
identidade. Não serão permitidos empréstimo e troca de material entre os candidatos durante a prova. 

3. Anote na capa deste Caderno de Questões o seu nome, em letra de forma, e o número da sala. Ao 
terminar a prova, se quiser, poderá copiar o gabarito no espaço reservado e, ao sair, receberá do fiscal a 
parte inferior destacada. 

4. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Questões está completo. Qualquer 
reclamação deverá ser feita nos primeiros 10 (dez) minutos após iniciada a prova. A duração da prova é de 
3 (três) horas. O tempo mínimo de permanência do candidato na sala será de 01(uma) hora. 

5. Ao receber a Folha-Resposta, confira os seus dados. Havendo necessidade de correção de algum dado, 
chame o fiscal para anotar a correção no Formulário de Correção de Dados Cadastrais. 

6. Para marcar a resposta de uma questão, preencha, totalmente com caneta, apenas a quadrícula 
correspondente à opção que considere correta. Não use corretivo nem rasure sua Folha-Resposta, pois 
não haverá substituição da mesma. 

7. Não se esqueça de assinar a Lista de Frequência e a Folha-Resposta, no campo destinado à assinatura. 
8. É recomendável reservar 20 (vinte) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 
9. A desobediência a qualquer destas determinações e o desrespeito ao pessoal da coordenação e 

fiscalização constituem faltas que eliminam o candidato do concurso. 
10. Ao final da prova, entregue este Caderno de Questões e sua Folha-Resposta. 

 Boa prova! 

Boa Viagem, 12 de abril de 2015 
 

 

 

COLOQUE, DE IMEDIATO, O SEU NOME E O NÚMERO DE SUA SALA NOS ESPAÇOS ABAIXO: 

 

NOME  SALA  

COPIE, A SEGUIR, O SEU GABARITO. PODE LEVÁ-LO. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA OPÇÃO INTELIGENTE  
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 O homem, nas últimas décadas do século XX e no nascedouro deste, recebeu e continua tendo singular atenção 
no ambiente de trabalho e nos estudos desenvolvidos nas Universidades e Órgãos de apoio às atividades empresariais. 
Não é por acaso que isto ocorreu e prossegue em evidência. Afinal, nas organizações de qualquer natureza, “ainda” 
quem pensa e gera melhorias para a eficiência e a eficácia é o homem. 

A partir dos anos 20 do século passado, foram iniciados nos Estados Unidos, estudos sobre o comportamento 
humano, especialmente no que se refere à investigação dos fatores que contribuíam para satisfação das pessoas no 
ambiente de trabalho. No período pós-guerra, cientistas sociais como Maslow, Mayo, Lewin e Herzberg, entre outros, 
desenvolveram inúmeras pesquisas objetivando identificar os contornos do comportamento humano que favorecem as 
relações interpessoais e, posteriormente, nas organizações. 

Nos anos 40 do século anterior, pesquisadores do “Tavistock Institute of Human Relation”, de Londres, sob a 
orientação do Professor Eric Trist, desenvolveram estudos em organizações que extraíam carvão em Durhan, Inglaterra, 
acerca da otimização do trabalho, através do equilíbrio entre os setores técnicos e sociais. Nascia assim, o sistema 
sócio-técnico, o qual visualiza a organização como um sistema onde os aspectos sociais e técnicos devam funcionar 
concomitantemente e sintonizados, em busca da satisfação do trabalhador e do sucesso dos negócios. 

Paralelamente ao surgimento do sistema sócio-técnico, ocorreu a difusão dos conceitos de Gestão da Qualidade 
Total, ambos se contrapondo, em grande parte, ao método taylorista de gestão, não aceitando que o trabalhador 
continuasse sendo visualizado como um acessório da máquina. A qualidade total, genericamente, buscava a melhoria 
dos produtos e serviços que viessem atender às necessidades dos clientes. Como consequências desses movimentos, o 
homem começou a ganhar destaque no ambiente de trabalho. Somente a remuneração já não satisfazia suas 
necessidades. Buscou-se, desde então, a criação de um ambiente organizacional onde prevalecesse um clima que 
estimulasse uma relação interpessoal aberta, franca, criativa e reconhecedora de sua condição humana. 

Em função desses novos argumentos de gestão corporativa, o ambiente organizacional começa a ser 
redesenhado de modo que a qualidade de vida das pessoas no trabalho passou a ter o merecido destaque. Afinal, as 
pessoas são o maior patrimônio das organizações e merecem desempenhar suas funções num ambiente onde possa 
ocorrer a conciliação do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento humano. Isto tem sido um magnânimo 
desafio. O desenvolvimento humano não ocorre na mesma intensidade em que vem ocorrendo o desenvolvimento 
tecnológico. O que podemos esperar disso? Todos temos consciência deste quadro, mas o que estamos fazendo para 
alterá-lo? 

Como profissionais atuantes no ambiente tecnológico, onde a racionalidade muitas vezes não leva em 
consideração a condição subjetiva do homem, no seu planejamento, tem-se investigado no Programa de Engenharia de 
Produção da UFRN, como evitar esta omissão de maneira a sinalizar a importância que se deve destacar ao homem em 
todo e qualquer processo produtivo. Ele é quem planeja, executa, analisa e corrige as ações necessárias para as 
transformações requeridas pelo cenário competitivo desejado. Mas para isto, ele terá que ter também um ambiente de 
trabalho que lhe favoreça. 

Este ambiente pode ser traduzido por qualidade de vida no trabalho. Esta qualidade de vida não deve ser 
resumida às condições ambientais favoráveis. Elas são parte, mas não o todo. Segundo Huse e Cummings, qualidade de 
vida no trabalho pode ser definida hoje como sendo “uma forma de pensamento envolvendo pessoas, trabalho e 
organização, onde se destacam: a preocupação com o bem estar do trabalhador e com a eficácia organizacional e a 
participação dos trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho”. 

Por esta definição, verifica-se a amplitude do conceito e a nossa responsabilidade em gerenciá-lo no cotidiano. 
As organizações, nas suas diversas naturezas legais, devem mostrar que são capazes de serem engenhosas nesta área 
do conhecimento. Devem propiciar ao homem as condições que favoreçam a sua condição humana, visando promovê-lo 
simultaneamente como profissional e como pessoa. Já está na hora das organizações promoverem, no seu ambiente de 
trabalho, o desenvolvimento de atividades que representem na prática a qualidade de vida das pessoas e que lhe 
permitam conquistar mercados num mundo tão competitivo. 

Disponível em http://www.abqv.com.br/artigos/Content.aspx?id=57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abqv.com.br/artigos/Content.aspx?id=57
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01 
Depois da leitura do texto, pode-se inferir que a qualidade 
de vida no trabalho é uma opção inteligente, porque: 
(A) é um processo que envolve mútuas 

responsabilidades e que trará benefícios à empresa e 
ao trabalhador; 

(B) ao valorizar o trabalhador, a eficiência da empresa 
fica independente das ideias desse trabalhador; 

(C) pela lei, os benefícios estarão assegurados e as 
empresas terão poucos casos na Justiça do 
Trabalho; 

(D) contemporaneamente, as empresas precisa-se 
modernizar com a tecnologia adquirida pelo 
trabalhador. 

02 
Embora o “método taylorista de gestão” (linha 16) não 
apareça definido, pode-se inferir, pelo texto, que tal 
método: 
(A) não valorizava o trabalhador; 
(B) era gerido por um grupo de trabalho; 
(C) buscava a eficácia profissional; 
(D) baseava-se no cenário competitivo. 
03  
Pela leitura do texto, pode-se asseverar que a 
preocupação com o homem em seu ambiente do 
trabalho: 
(A) sempre foi motivo de pesquisas, haja vista o fato de 

que toda empresa depende do homem para a melhor 
produção; 

(B) ocorreu após a Revolução Industrial, porque tudo 
tinha que ser produzido em maior quantidade; 

(C) firmou-se no século XXI, já que leis mais protetoras 
foram criadas para garantir a segurança no trabalho; 

(D) recebeu atenção especial no final do século XX, 
afinal, a eficiência no trabalho só depende do 
homem. 

04  
Pode-se afirmar, pela leitura do texto, que a “qualidade 
total” (linha 17) introduziu um novo conceito de: 
(A) gestão, gerenciamento e melhoria na qualidade de 

vida do trabalhador; 
(B) produtividade, que atendesse ao cliente, e, ao 

mesmo tempo, valorização dos recursos humanos; 
(C) empresa economicamente sustentável, que levava 

em consideração a gestão dos recursos humanos; 
(D) qualidade de vida do trabalhador e gerenciamento 

sustentável das indústrias mecanizadas. 
05  
Substituindo todas as letras da palavra “técnico” (linha 

13) pelo símbolo , sua correta separação silábica seria: 

(A) --; 

(B) --; 

(C) --; 

(D) --. 
06  
Pode-se asseverar que o termo “paralelamente” (linha 
15) introduz a ideia de: 
(A) proporcionalidade; 
(B) temporalidade; 
(C) competitividade; 
(D) sobreposição. 
 
 
 
 
 

07  
O termo “somente” (linha 19) pode ser substituído, sem 
que haja mudança de sentido, por: 
(A) apenas; 
(B) mormente; 
(C) principalmente; 
(D) ademais. 
08  
De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que: 
(A) o desenvolvimento humano ocorre com a mesma 

intensidade do desenvolvimento tecnológico, porque 
a tecnologia possibilita isso, e a consciência 
empresarial, hoje, é diferente da década passada; 

(B) o desenvolvimento humano não ocorre com a mesma 
intensidade do desenvolvimento tecnológico, e o 
grande desafio, hoje, é minimizar tal diferença, ou 
seja, pensar mais na relação homem-empresa-
trabalho; 

(C) o desenvolvimento humano ocorre na mesma 
intensidade do desenvolvimento tecnológico, porque 
muitas pesquisas já foram realizadas, e o homem 
está com muitos direitos que, até então, lhe foram 
negados; 

(D) o desenvolvimento humano não ocorre na mesma 
intensidade em que vem ocorrendo o 
desenvolvimento tecnológico, em razão, 
principalmente, do atraso tecnológico e da falta de 
conscientização da população. 

09  
O termo “afinal” (linha 23) expressa uma ideia de: 
(A) início de uma sugestão; 
(B) continuidade de uma circunstância; 
(C) consequência de um fato anterior; 
(D) término de algo. 
10  
O referencial de “Devem propiciar” (linha 42) é: 
(A) eles; 
(B) as condições; 
(C) as coordenações; 
(D) elas. 

CONHECIMENTOS GERAIS  - SUPERIOR 
11 
O mito de origem do Município de Boa Viagem se dá com 
o romance de Antônio Domingues Alvares e Agostinha 
Sanches de Carvalho que fugiram das terras do Piauí 
para casar. Com medo dos jagunços do pai, Agostinha 
pede proteção a uma santa e lhe promete como devoção 
fundar um povoado onde chegasse. Eles partiram a 
cavalo que acabou morrendo de exaustão nas terras 
cearenses. Assim, o casal cumpre a promessa, funda o 
povoado e a santa vira a padroeira da cidade. A santa é: 
(A) Santa Terezinha; 
(B) Nossa Senhora da Boa Viagem; 
(C) Nossa Senhora dos Milagres; 
(D) Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 
12 
O Município de Boa Viagem, inicialmente, foi distrito de  
Quixeramobim. Ao ser elevada à categoria de Vila, ao 
longo do tempo, foram anexados os seus 13 distritos. 
Dois deles pertencem a Boa Viagem desde a 
emancipação política no século XIX. Eram eles os 
distritos de Olinda e Socorro que atualmente são: 
(A) Jacampari e Ibuaçu; 
(B) Águas Belas e  Domingos da Costa; 
(C) Jacampari e Águas Belas; 
(D) Ibuaçu e Domingos da Costa. 
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13 
A economia de Boa Viagem atualmente se baseia em 
comércio e serviços que atende às demais cidades do 
entorno. A agricultura permanece, pois o Município, nos 
anos 1980, já esteve entre os dez maiores produtores de: 
(A) milho; 
(B) caju; 
(C) algodão; 
(D) arroz. 
14 
No último mês de 2014, o mundo ocidental teve uma 
surpresa ao ver uma reaproximação entre Estados 
Unidos e Cuba. A reaproximação dos dois presidentes, 
Barack Obama e Raúl Castro, reacendeu a esperança de 
ver Cuba livre do embargo econômico sancionado pelos 
Estados Unidos desde 1962. O fim do embargo e o 
retorno do comércio com Cuba põe fim definitivamente no 
último resquício da: 
(A) Guerra Fria; 
(B) Revolução Cubana; 
(C) Socialismo; 
(D) Revolução Russa. 
15 
Em janeiro desse ano, o mundo presenciou estarrecido o 
assassinato de 12 pessoas, que faziam parte do jornal 
satírico francês Charlie Hebdo, por um grupo de 
muçulmanos em protesto contra um número do jornal que 
fazia uma piada com Maomé, líder dos muçulmanos. 
Esse lamentável episódio levou os franceses a reforçar 
os ideais da Revolução francesa “Liberdade, 
Fraternidade e Igualdade”. Os chefes de Estado e a 
população saíram em passeata para protestar contra o 
terrorismo. Os assassinatos levaram os meios 
intelectuais e jornalísticos, de várias partes do mundo, a 
protestar criando um jargão: 
(A) Je suis Charlie; 
(B) Liberté; 
(C) Je suis liberté; 
(D) Charlie! 
16 
A medida prevista pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN) desde 2009 obriga a inclusão de itens de 
segurança em todos os carros zero quilômetro, 
fabricados em 2014. Desde 2010, as indústrias 
automobilísticas se ajustam para aderir à medida que 
agora se torna definitivamente obrigatória. O impacto na 
sociedade se dá pelo aumento dos veículos com esses 
itens de segurança e o fim de modelos que não têm 
como aderir à nova regra, como a Kombi e o Gol G4 
(antiga geração) e o popular Fiat Mille (antigo UNO). Os 
itens são: 
(A) air-bag e ar-condicionado; 
(B) cinto de segurança e freios ABS; 
(C) GPS e air-bag duplo; 
(D) freios ABS e air-bag duplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
A chamada Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia 
federal em março de 2014, é considerada uma das 
maiores investigações sobre corrupção dos últimos anos, 
por se tratar de um esquema de "lavagem" de dinheiro e 
evasão de divisas, que movimentou cerca de 10 bilhões 
de reais. A Petrobras está no centro das investigações 
por pagamento de propina a políticos e executivos de 
empresas que firmaram contrato com a petroleira. Os 
“clientes” do esquema são acusados de: 
(A) corrupção passiva, tráfico de influências e desvio de 

recursos públicos; 
(B) tráfico internacional de drogas, contrabando de 

pedras preciosas e desvio de recursos públicos; 
(C) formação de quadrilha, corrupção passiva e tráfico de 

influências; 
(D) desvio de recursos públicos, formação de quadrilha e 

contrabando de pedras preciosas. 
18 
A Argentina, mais uma vez, entra para a história como 
país dos “calotes”. Em julho de 2014,  em uma reunião 
com os fundos credores, o mediador dos Estados Unidos 
anunciou que a Argentina não tinha “alcançado nenhuma 
das condições para negociação” levando a mais um 
“calote”. Os chamados fundos são formados por uma 
minoria de credores que não aceitaram a renegociação 
da dívida proposta pelo país após o “Calote” de 2001. 
Entraram na justiça dos EUA exigindo receber de forma 
integral o que a Argentina lhes deve. Eles são chamados 
de: 
(A) FMI; 
(B) fundos gananciosos; 
(C) fundos abutres; 
(D) abutres gananciosos. 
19 
O ano de 2014 foi conturbado, com muitos desafios 
políticos e perdas por mortes lamentáveis. Uma delas é 
do colombiano Gabriel  García  Márquez , considerado 
uns dos maiores escritores do século XX e um dos mais 
renomados autores latinos da história. Sua obra mais 
conhecida é: 
(A) O Amor no tempo do Cólera; 
(B) Crônica de uma morte anunciada; 
(C) Memórias de minhas putas tristes; 
(D) Cem anos de solidão. 
20 
“A extrema-esquerda vence as eleições na Grécia”, diz a 
notícia na revista Carta Capital, de janeiro deste ano. A 
Grécia, que passa por uma dura crise econômica desde 
2010, com alto índice de desemprego e redução de 
salário, elegeu um partido de esquerda, que promete tirar 
o País da recessão, negociar a dívida mas, acima de 
tudo, melhorar a condição de vida dos gregos. Esse fato 
não foi bem-visto pelos chefes de Estado europeus, que 
temem perder dinheiro. É uma eleição histórica para os 
europeus porque, pela primeira vez, um partido pode 
enfrentar: 
(A) a crise econômica; 
(B) a austeridade da União Europeia; 
(C) fazer reformas de base; 
(D) a elite grega. 
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FONOAUDIÓLOGO 

21 
Aponte a opção que NÃO se refere a possíveis causas 
de disfagia esofágica. 
(A) Carcinoma de esôfago com disfagia progressiva, 

anorexia e emagrecimento acentuado. 
(B) Paciente com estenose péptica de mais de 50 anos 

de idade e longa história de pirose.  
(C) Anomalias vasculares 
(D) Fatores organolépticos . 
22 
A avaliação funcional da deglutição nos permite 
identificar as dificuldades da deglutição. Marque a opção 
verdadeira. 

(A) A avaliação das estruturas envolvidas na deglutição 
tem o objetivo de verificar apenas alterações quanto 
a forma e tonicidade. 

(B) Na avaliação para reintrodução de alimentação por 
via oral, o utensílio, o tipo de consistência e a 
quantidade a ser testada serão determinados pelo 
examinador, sem levar em conta o estado clinico do 
paciente, bem como os dados obtidos na anamnese 
e no exame estrutural. 

(C) Durante a avaliação funcional, é recomendado o uso 
do oxímetro de pulso, com objetivo de monitorar a 
frequência cardíaca durante a deglutição. A variação 
da frequência cardíaca é sinal sugestivo de 
aspiração. 

(D) É importante observar a eficiência de captação; 
preparação do bolo; utilização de manobras posturais 
e/ou facilitadoras; necessidade de deglutição 
múltipla; elevação laríngea; registro de tosse; escape 
oral do alimento e regurgitação nasal e modificação 
da qualidade vocal depois da deglutição. 

23 

Em relação ao controle neurológico da fase oral, analise 
as sentenças e assinale a opção que aponta as corretas. 

I. Três nervos encefálicos possibilitam o controle 
eferente da fase oral da deglutição. O controle motor 
dos lábios, das bochechas e da boca é feito pelo 
nervo facial - VII par craniano, que controla não 
apenas a musculatura envolvida na fase oral, mas 
também os músculos controladores da expressão 
facial. 

II. Os movimentos da língua na fase oral são realizados 
pelo trigêmeo. 

III. A região oral possui muitos receptores de tato e de 
pressão que determinam a forma, a textura e as 
qualidades estereognósticas do estímulo oral. A 
entrada sensorial é alimentada pelo trigêmeo. 

IV. O paladar é estimulado pelo facial - VII e pelo 
glossofaríngeo – IX. A retroalimentação sensorial 
periférica do palato e da faringe também ajuda os 
movimentos da língua na fase oral da deglutição. 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 

 

 

 

 

24 

A videofluoroscopia da deglutição é um exame que 
consiste em uma imagem radiográfica dinâmica 
registrada em DVD, que possibilita a visualização de 
todas as estruturas envolvidas na deglutição e na 
fonoarticulação. Marque a opção FALSA referente ao 
achado das alterações da fase preparatória e oral da 
deglutição. 

(A) Alteração no início das fases preparatória e oral -  
ausência ou aumento do tempo do início da 
manipulação do bolo. 

(B) Perda prematura - escape do bolo para a orofaringe, 
ainda no preparo e formação do bolo. 

(C) Alteração da formação do bolo - ausência da 
formação de um bolo coeso e único. 

(D) Aumento do tempo do trânsito oral - tempo maior do 
que 20 segundos para o trânsito do alimento entre 
seu posicionamento anterior sobre a língua e sua 
passagem por entre as pregas palatofaríngeas. 

25 

Na laringoscopia, podem ser identificados tipos de fendas 
diferentes. Analise as sentenças e assinale o item 
correto. 

(A) Na fenda paralela do falsete, observam-se 
hiperatividade dos músculos cricotireóideo (CT) e 
discreta redução da atividade dos músculos 
cricoaritenóideo lateral (CAL) e ariaritenóideo (AA). 
Com músculo tireoarinóideo (TA) em hiperatividade. 

(B) A fenda fusiforme discreta pode ser justificada por 
hiperatividade de CT, CAL e AA com maior atividade; 
e TA em praticamente relaxado. 

(C) Em razão da ausência de fenda glótica, poderíamos 
supor pouca atividade CT; CAL e AA com maior 
atividade. 

(D) A fenda medioposterior poderia resultar de 
hiperatividade de toda a musculatura intrínseca e 
extrínseca da laríngea, com predomínio de TA. A 
laringea encontra-se alta no pescoço. 
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26 

Analise estas afirmações. 

1. O fry relaxado, com laringe alta, pode ser utilizado 
como facilitador no caso de afonias ou disfonias de 
conversão, incluindo atrasos funcionais da muda 
vocal  e uso inadequado de registro. 

2. A voz cochichada é um recurso utilíssimo no 
desenvolvimento da força de esfíncter velofaríngeo e, 
teoricamente, um bom recurso para auxilio das 
fendas fusiformes anteriores. 

3. A plosão do B curta (seguida da vogal neutra, chuá), 
produzida em fraca intensidade, também conhecida 
como técnica sueca, enfatiza o abaixamento da 
laringe e a firmeza glótica. Distúrbios funcionais, 
como instabilidade fonatória em determinada região 
da tessitura de cantores, assimetrias de fase 
vibratória entre as pregas vocais e quebras de 
passagem do registro vocal no canto podem ser 
beneficiados com essa técnica. 

4. A técnica do método mastigatório adaptado, além de 
permitir abdução efetiva e projeção vocal, ainda 
desenvolve coordenação de movimentos e soltura 
das estruturas envolvidas no ato fonatório. 

Assinale a opção que indica todas as afirmações corretas. 

(A) São corretas apenas 1, 2 e 3. 

(B) São corretas apenas 1, 2 e 4. 

(C) São corretas apenas 2 e 3. 

(D) São corretas apenas 1 e 4. 

27 

Analise as afirmações seguintes. 

1. As fissuras podem ser classificadas, quanto à sua 
manifestação como pré-forame incisivo (unilateral, 
bilateral ou mediano completo ou incompleto); 
transforame incisivo (unilateral direito ou esquerdo e 
bilateral) e pós-forame incisivo (completo ou 
incompleto). 

2. Nas alterações de fala, encontram-se os distúrbios 
articulatórios simples, caracterizados apenas pela 
omissão de fonemas, e os distúrbios articulatórios 
compensatórios, como golpe de glote, fricativa 
laríngea e fricativa velar. 

3. Há dois tipos de fissura não incluídas na classificação 
Spina - a fissura submucosa e a fissura submucosa 
oculta. 

4. Pessoas com fissura labiopalatina  não apresentam 
alterações ressonantais, porém observam-se erros 
articulatórios relacionados com a maloclusão 
dentária. 

Assinale a opção que indica todas as afirmações corretas: 

(A) São corretas apenas 1 e 3. 

(B) São corretas apenas 1 e 4. 

(C) São corretas apenas 2 e 3. 

(D) São corretas apenas 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

28 

Os músculos da mastigação incluem o temporal, o 
masseter, o pterigóideo medial e o músculo pterigóideo 
lateral. Estes músculos movimentam a mandíbula nos 
sentidos craniocaudal e lateral. Análise as opções a 
seguir e marque a FALSA. 

(A) Músculo temporal é aquele que movimenta a 
mandíbula  nos processos fonatórios e de 
fechamento rápido da boca. É fundamental na 
determinação do tono muscular da posição postural 
da mandíbula. 

(B) O músculo masseter, além de ser elevador, contribui 
significativamente para a projeção anterior da 
mandíbula ,como também para sua lateralidade. 

(C) O músculo pterigóideo medial - paralelo ao masseter, 
é também elevador e age em conjunto com o 
masseter na protusão e no movimento de lateralidade 
da mandíbula, com boca fechada. 

(D) O músculo pterigóideo lateral - além de elevador, 
determina a projeção da mandíbula para frente e 
movimentos de lateralidade, com contração unilateral 
(do lado ativo) e relaxamento contralateral (do lado 
passivo). 

29 

Para o desenvolvimento da linguagem, de acordo com 
Vygostsky, não basta apenas que a criança esteja 
exposta à interação social, pois ela deve estar pronta, no 
que se refere à maturação, para desenvolver o(s) 
estágio(s) afim de compreender o que a sociedade tem 
para lhe transmitir. Análise as etapas seguintes e marque 
a opção FALSA. 

(A) Sensório-motor, de 0 a 18/24 meses, que precede a 
linguagem. 

(B) Operatório-concreto de  7/8 a 11/12 anos, estágio da 
construção da lógica. 

(C) Pré-operatório, de 1;6/2 anos a 7/8 anos, fase da 
representações, dos símbolos. 

(D) Fase operatório-formal, de 11/12 anos em diante, 
estágio da elaboração da lógica e dedução. 

30 

O desenvolvimento da consciência fonológica encontra-
se intimamente relacionado com a aprendizagem da 
leitura e da escrita, pelo que se salienta a importância de 
promover estas competências até a entrada do primeiro 
ciclo da escolaridade, como forma de prevenir 
dificuldades futuras na aprendizagem da associação 
grafema-fonema (leitura) e fonema-grafema (escrita). 

Marque a opção que NÃO se refere aos sinais de alerta e 
que possa interferir no aprendizado da leitura e da 
escrita. 

(A) Fala tardia ou palavras mal pronunciadas além do 
esperado para a idade. 

(B) Dificuldade em acompanhar e decorar canções, 
rimas e lengalengas. 

(C) Dificuldade de socialização. 
(D) História familiar de fala tardia ou alterações ao nível 

da linguagem e/ou da fala. 
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Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um 
fenômeno que envolve interação profunda entre mãe e 
filho. Análise as opções seguintes e marque a opção 
FALSA. 

(A) O leite materno é completo, bem constituído e, ao ser 
produzido, sintetiza o plasma sanguíneo, proteínas, 
lipídeos, hidratos de carbono, sais minerais, 
anticorpos e água. 

(B) O leite materno é importante para o desenvolvimento 
da criança, porém não protege das infecções, nem 
diminui o risco de enterocolite necrosante prematura, 
infecções respiratórias e alergias. 

(C) O leite materno melhora o desenvolvimento mental 
da criança, estabelece uma ligação emocional muito 
forte e precoce entre mãe e filho, designada 
tecnicamente por vínculo afetivo. 

(D) O aleitamento materno é considerado um dos pilares 
para a promoção e proteção da saúde das crianças 
em todo o mundo. É recomendada por especialistas 
amamentação exclusiva por quatro-seis meses de 
vida do bebê e complementando até pelo menos o 
final do primeiro ano de vida. 

32 

A orelha humana é um órgão altamente sensível, que nos 
capacita a perceber e interpretar ondas sonoras em uma 
gama muito ampla de frequência. Sobre o sistema do 
aparelho auditivo marque a opção FALSA. 

(A) O pavilhão auditivo capta e canaliza as ondas para o 
canal auditivo e para o tímpano. O canal auditivo 
serve como proteção e amplificador de pressão. 

(B) O centro de membrana timpânica conecta-se ao cabo 
do martelo. Este, por sua vez, conecta-se à bigorna, 
e a bigorna ao estribo. Essas estruturas encontram-
se suspensas mediante ligamentos na orelha média. 

(C) Os ossículos da cadeia ossicular funcionam como 
alavancas, aumentando a força das vibrações 
mecânicas e, por isso, agindo como amplificadores 
das vibrações da onda sonora, com o objetivo de 
produzir uma audição adequada. 

(D) Na orelha interna, as vibrações mecânicas se 
transformam em ondas de pressão hidráulica que se 
propagam pela endolinfa. A vibração de janela oval, 
provocada pela movimentação da cadeia ossicular, 
move a endolinfa e as células ciliadas do órgão de 
corte, ensejando um potencial de ação que é 
transmitido aos centros auditivos do tronco encefálico 
e do córtex cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é um setor que 
oferece cuidados aos pacientes com instabilidade clínica 
de natureza grave, propondo tratamento complexo e 
especializado. Com base nesses dados, a avaliação 
fonoaudiológica a beira do leito é fundamental e deve 
considerar aspectos específicos, tais como condições 
clínicas e hemodinâmicas do paciente. Análise as 
afirmações seguintes e identifique o item que NÃO faz  
parte  dos objetivos principais do atendimento 
fonoaudiológico na UTI. 

(A) Verificar se o paciente tem condições de proteção 
das vias aéreas inferiores. 

(B) Verificar a existência de disfagia, visando à 
prevenção de pneumonias aspirativas. 

(C) Verificar a possibilidade de reintroduzir a alimentação 
por via oral de modo seguro. 

(D) Verificar as alterações de fala e linguagem. 

34 

A perda auditiva traz inúmeras consequências negativas 
para a qualidade de vida, e, em muitos casos, a opção é 
o uso de aparelho de amplificação sonora individual 
(AASI). Informe se verdadeiros (V) ou falsos (F) os itens 
a seguir e assinale a opção com a sequência correta. 

(__) Os microfones podem ser divididos em 
omnidirecionais e direcionais. 
(__) Após a captação e a transformação da onda sonora 
em sinal elétrico, esses estímulos devem ser 
aumentados. Esta é a função do amplificador. 
(__) O receptor de via área realiza a transformação do 
sinal sonoro em onda elétrica. 
(__) Os sinais eletromagnéticos vindos de um telefone 
podem ser captados por uma bobina de indução 
eletromagnética e não por meio do microfone. 

Marque a alternativa correta. 

(A) V-V-F-V. 
(B) F-V-V-F. 
(C) F-F-F-F. 
(D) V-V-V-V. 

35 

Em relação ao exame de imitanciometria, analise as 
sentenças e assinale o item correto. 

I. Curva A: curva normal, caracterizada por um pico de 
máxima admitância a alta pressão no MAE. 

II. Curva Ad: curva aberta, em condições de reduzir a 
rigidez do sistema. É compatível com a disjunção da 
cadeia ossicular. 

III. Curva As: caracterizada por um pico de máxima 
admitância a baixa pressão, com amplitude reduzida. 
Curva em condições de aumento de rigidez do 
sistema. 

IV. Curva B: curva plana, caracterizada por pico de 
máxima admitância; ocorre em casos de líquido no 
espaço da orelha média. 

(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas II, III. 
(C) Apenas II, IV e III. 
(D) Todas são verdadeiras. 
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O leite materno, além de ser o alimento ideal para o 
recém-nascido, proporciona outros benefícios, que 
refletirão por toda a vida da criança. Com relação aos 
aspectos fisiológicos da amamentação, marque a opção 
FALSA. 

(A) A secreção láctea é controlada primariamente pela 
prolactina, formada na hipófase anterior, sob estímulo 
da sucção mamária. 

(B) Um mecanismo fisiológico importante, também 
exercido pela sucção, é o estímulo à secreção de 
ocitocina, pela hipófise posterior, que provoca a 
contração das células mioepiteliais das paredes dos 
ductos. 

(C) A produção de prolactina é uma resposta 
psicossomática à sucção, enquanto a secreção de 
ocitocina que leva à ejeção do leite é um reflexo 
somático. 

(D) A sucção e esvaziamento da mama são condições 
básicas para a lactação. 

37 

Na reabilitação, as capacidades cognitivas e 
metacognitivas da linguagem serão também estimuladas, 
concomitantemente, com objetivo de facilitar o 
processamento da leitura e da escrita. Marque a opção 
que NÃO se enquadra no processo de reabilitação. 

(A) Estimulação da linguagem oral e consciência 
fonológica. 

(B) Leitura sem a preocupação  do entendimento do 
texto. 

(C) Seleção individualizada de textos de níveis variados 
para desenvolver a fluência e a flexibilidade do leitor. 

(D) Escrita com um propósito e para um leitor em 
potencial. 

38 

Na Neonatologia, as sondas podem ser classificadas em 
duas grandes categorias, de acordo com o local em que 
elas são introduzidas: as que atravessam a área 
orofaríngea e as que não o fazem. De acordo com o tipo 
de sonda, marque a opção FALSA. 

(A) A sonda orogástrica propicia maior espaço aéreo 
nasal e é um procedimento transitório, de fácil 
colocação, propiciando um ganho de peso 
satisfatório. Sua introdução, no entanto, estimula 
sensores vagais, podendo provocar alterações na 
frequência cardíaca e respiratória. 

(B) A sonda nasogástrica possui as mesmas 
características da orogástrica, com vantagem de não 
liberar a via aérea nasal e a possibilidade de necrose 
das mucosas nasais, se utilizada por curtos períodos. 

(C) A sonda nasojejuno ou transpilórica é de fácil 
colocação, evita riscos de aspiração e pneumonia, 
com um ganho de peso satisfatório. A incidência de 
perfurações intestinais  e enterocolite necrotizante 
restringiram, no entanto, seu uso. 

(D) A gastrostomia é um procedimento escolhido para 
crianças cujo padrão alimentar não pode ser 
modificado num período de três meses. 

 

 

 

39 

O Código de Ética regulamenta os direitos e deveres dos 
inscritos nos Conselhos de Fonoaudiologia, segundo 
suas atribuições específicas. Analise os itens seguintes e 
marque a opção INCORRETA. 

(A) Compete ao Conselho de Fonoaudiologia zelar pela 
observância dos princípios desde código, funcionar 
como Conselho Superior de Ética Profissional, além 
de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos. 

(B) Constituem princípios éticos da Fonoaudiologia: o 
exercício da atividade em beneficio do ser humano e 
da coletividade, mantendo comportamento digno, 
sem discriminação de qualquer natureza. A 
atualização científica e técnica desnecessária ao 
pleno desempenho da atividade. 

(C) Compete aos conselhos regionais, nas áreas de suas 
respectivas jurisdições, zelar pela observância dos 
princípios e diretrizes deste Código e funcionar como 
órgão julgador de segunda instância. 

(D) A fim de garantir a execução desde Código de Ética, 
cabe aos inscritos e aos interessados comunicar aos 
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, com clareza 
e embasamento, fatos que caracterizem a 
inobservância deste Código e das normas que 
regulamentam o exercício da Fonoaudiologia. 

40 

As alterações psicogênicas da linguagem, no adulto, 
descrevem os vários tipos de distúrbios da função da 
linguagem, que podem acompanhar os distúrbios 
emocionais. Algumas das psicose e psiconeurose mais 
comuns refletem a desintegração da linguagem. Avalie os 
itens seguintes marque a opção FALSA. 

(A) Na esquizofrenia, os sintomas de fala e de linguagem 
incluem respostas evasivas às perguntas, sequência 
de palavras desconexas, perseveração, neologismo, 
bloqueios e mutismo. 

(B) No tipo hebefrênico da esquizofrenia, traz alterações 
de linguagem bem marcantes, como: salada de 
palavras, associações de ressonância (confusão de 
palavras de sons parecidos) e neologismos comuns. 

(C) Na pessoa obsessiva a fala é incoerente, com 
repetição insana de palavras e sentenças sem 
significado e ritmo de fala lenta. 

(D) No estado de depressão agitado, o conteúdo da 
linguagem reflete o tipo de agitação; a voz pode ser 
áspera e de baixo timbre; e a articulação é ativa e 
bastante lenta, tensa, com variação de altura, 
considerável. 




