
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 • 

___________________________________________ 
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 03 (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-escuro, 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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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Sobre o osso hioideo, 

assinale (F) para as afirmações falsas 

e (V) para as verdadeiras. 

( ) Faz parte do sistema respiratório, 

mastigatório e fonoarticulatório. 
( ) Situa-se na parte posterior do 

pescoço. 
( ) Não se articula com nenhum 

outro osso. 
( ) É suportado pela musculatura da 

base da língua e suporta a 
musculatura do pescoço. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) V - F - F - V. 

B) V - V - F - V. 

C) F - V - F - V. 

D) V - F - V - F. 

E) F - V - V - F. 

Questão 11) Sobre a mecânica de 

deglutição, marque a alternativa 

INCORRETA. 

A) Na produção de pressão negativa 

intraoral, a boca determina um 

vácuo. 

B) A fase I ou preparatória é a fase 

voluntária da deglutição.   

C) A fase II é a de promoção de 

pressão positiva intraoral. 

D) Na fase III, de deglutição 

associada, ocorre a abertura do 

esfíncter línguo-palatino. 

E) Na fase da pressão positiva, ocorre 

a contração da musculatura 

abaixadora da mandíbula. 
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Questão 12) No tratamento das 

disfonias, é INCORRETA a 

abordagem da alternativa: 

A) método corporal. 

B) ação direta do movimento dos 

músculos do próprio aparelho 

fonador.  

C) método de sons facilitadores. 

D) desenvolvimento da propriocepção 

durante a deglutição. 

E) sons facilitadores. 

Questão 13) Assinale a alternativa 

que corresponde aos pares de nervos 

cranianos responsáveis pelas ações 

nas fases da deglutição. 

A) V (trigêmeo), VII (facial), IX 

(glossofaríngeo), X (vago), XI 

(acessório) e XII (hipoglosso). 

B) IV (troclear), V (trigêmeo), VII 

(facial), IX (glossofaríngeo), X 

(vago), XI (acessório) e XII 

(hipoglosso). 

C) III (óculo-motor), IV (troclear) V 

(trigêmeo), VII (facial), IX 

(glossofaríngeo), X (vago), XI 

(acessório) e XII (hipoglosso). 

D) V (trigêmeo), VII (facial), IX 

(glossofaríngeo) e XII (hipoglosso). 

E) VI (abducente), VII (facial), VIII 

(vestíbulo-coclear), IX 

(glossofaríngeo), X (vago), XI 

(acessório) e XII (hipoglosso). 

Questão 14) Assinale (F) para as 

afirmações falsas e (V) para as 

verdadeiras. 

( ) São músculos da mastigação: 

temporal, masseter e pterigoide 

medial. 

( ) Os músculos da face são 

inervados pelo nervo trigêmeo. 

( ) Os músculos da face são 

inervados pelo nervo facial. 

( ) Os músculos da face são 

exclusivos, pois não possuem as 

bainhas faciais. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) F - F - V - V. 

B) F - V - F - V. 

C) V - F - V - F. 

D) V - V - F - F. 

E) F - V - V - F. 

Questão 15) A mastigação é um ato 

aprendido, fisiológico e complexo, 

envolvendo atividades 

neuromusculares e digestivas. 

Assinale a alternativa correta sobre a 

mastigação. 

A) A fase da incisão ou mordida é 

realizada com os pré-molares. 

B) O nervo trigêmeo é o único 

envolvido no ciclo mastigatório. 

C) A fase oclusal é a fase crucial da 

mastigação. 

D) Ocorrendo a mastigação unilateral, 

ocorre uma distribuição da força 

mastigatória, intercalando períodos 

de trabalho e repouso musculares e 

articulares. 

E) Na fase de trituração, a atividade 

do genioglosso e do gênio-hioideo é 

fraca, enquanto a do masseter é 

intensa. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 16) Os ossos da cabeça são 

irregulares ou achatados, sendo 

firmemente ligados por articulações 

chamadas de suturas, com exceção do 

osso 

A) da maxila. 

B) da mandíbula. 

C) parietal. 

D) temporal.  

E) frontal. 

Questão 17) Sobre o sistema 

estomatognático, podemos afirmar 

que 

A) possui somente estruturas ativas e 

dinâmicas. 

B) a mandíbula é um elemento 

constituinte da estruturas ativas. 

C) nervos e músculos são elementos 

das estruturas ativas. 

D) as estruturas passivas possuem 

potencial de ação. 

E) os nervos não são estruturas 

ativas, pois dependem dos 

músculos para iniciar a ação. 

Questão 18) A primeira função 

orofacial a se desenvolver no feto é a 

da 

A) fonação. 

B) respiração. 

C) sucção. 

D) deglutição. 

E) mastigação. 

Questão 19) Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde às queixas do 

paciente respirador oral. 

A) Gengivas hipotrofiadas, com 

alterações de cor e, às vezes, 

sangramento. 

B) Alterações no crescimento 

craniofacial. 

C) Ângulo goníaco aumentado. 

D) Hipotrofia, hipotonia funcional por 

hipofunção dos músculos 

elevadores da mandíbula. 

E) Lábios secos e rachados, com 

alteração de cor. 

Questão 20) Quanto às patologias 

vocais, classificadas em disfonias 

funcionais e organofuncionais. Em 

relação às organofuncionais, uma 

lesão difusa na camada superficial da 

prega vocal, caracterizada pelo 

acúmulo de líquido ou material 

gelatinoso, ligado ao tabagismo por 

um longo período e concomitante com 

o abuso vocal, é característica de 

A) edema de Reinke. 

B) pólipos. 

C) granulomas. 

D) leucoplasias. 

E) nódulos. 

Questão 21) Em relação à proteção 

laríngea, podemos afirmar que 

A) a resposta da deglutição ativa a 

tripla proteção das vias aéreas. 

B) na deglutição ocorre a abertura das 

verdadeiras e falsas pregas vocais. 

C) no fechamento das pregas vocais 

entra em funcionamento somente o 

cricoaritenoídeo lateral. 

D) os músculos que fecham as pregas 

vocais durante a fonação não são 

os mesmos utilizados na 

deglutição. 

E) o único músculo que participa 

diretamente na deglutição é  o 

cricoaritenoídeo. 
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Questão 22) Os músculos da 

mastigação são inervados 

A) somente pelos nervos trigêmeo e 

facial. 

B) somente pelo nervo facial. 

C) por um complexo formado pelos 

nervos trigêmeo, facial e 

hipoglosso. 

D) somente pelo nervo trigêmeo. 

E) somente pelos nervos trigêmeo e 

hipoglosso. 

Questão 23) Em relação à ação da 

língua, podemos afirmar que o 

músculo 

A) vertical alonga a língua. 

B) transverso alarga e achata a ponta 

da língua. 

C) estiloglosso eleva a parte posterior 

da língua. 

D) hioglosso protrai a língua. 

E) genioglosso eleva os lados da 

língua. 

Questão 24) Nas fonoterapias vocais, 

quando pedimos ao paciente que oclua 

a boca com a palma da mão sobre os 

lábios entreabertos, e, ao mesmo 

tempo, emita um /v/ ou /u/ 

prolongado, mantendo a língua 

relaxada, estamos usando qual 

técnica? 

A) Técnica da fonação sussurrada. 

B) Técnica de controle de ataques 

vocais. 

C) Técnica de firmeza glótica. 

D) Técnica de emissão em tempo 

máximo de fonação. 

E) Técnica de sopro e som agudo. 

Questão 25) Assinale a alternativa 

correta, em relação aos músculos da 

mastigação. 

A) Músculos mastigatório e da 

mastigação tem o mesmo 

significado. 

B) Músculos mastigatórios são aqueles 

que estão ligados apenas à 

realização dos movimentos 

mandibulares. 

C) São músculos mastigatórios: 

temporal, masseter, pterigoideo 

lateral e medial. 

D) São músculos da mastigação: 

temporal, masseter, pterigoideo 

lateral e medial. 

E) O nervo que atua nos músculos 

pterigoideo lateral e medial é o 

facial. 

Questão 26) A musculatura 

responsável pela produção do som é 

constituída por: 

A) tireoaritenoideo, cricoaritenoideo 

posterior, esternotireoideos, 

cricotireoideo e tireo-hioideos 

B) tireoaritenoideo, cricoaritenoideo 

posterior, esternotireoideos, 

cricotireoideo e aritenoideo. 

C) cricoaritenoideo lateral, 

cricoaritenoideo posterior, 

esternotireoideos, cricotireoideos e 

aritenoideos. 

D) tireoaritenoideo, cricoaritenoideo 

lateral, cricoaritenoideo posterior, 

cricotireoideos e aritenoideos. 

E) esternotireoideos, tireo-hioideos, 

cricoaritenoideo lateral, 

cricoaritenoideo posterior 
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Questão 27) Marque a alternativa 

que corresponde aos dois recessos 

pelos quais o bolo alimentar passa 

durante o percurso da faringe. 

A) Epiglote e laringe. 

B) Epiglote e valéculas. 

C) Seios piriformes e falsas pregas 

vocais. 

D) Nasofaringe e valéculas. 

E) Valéculas e seios piriformes. 

Questão 28) É um teste objetivo que 

avalia a integridade das vias auditivas 

nervosas desde a orelha interna até o 

córtex cerebral. Ele determina se 

existe ou não perda auditiva, estima 

se a perda auditiva detectada é 

decorrente de uma lesão na cóclea, no 

nervo auditivo ou no tronco encefálico, 

e pesquisa a integridade funcional nas 

vias auditivas do tronco encefálico. 

Trata-se do exame denominado: 

A) audiometria tonal e vocal. 

B) BERA. 

C) processamento auditivo central. 

D) emissões otoacústicas. 

E) impedanciometria.  

Questão 29) A NOB/SUS 96 - 

publicada no DOU de 6/11/96, por 

meio da portaria n.º 2.203 e alterada 

pela portaria 1.882 de 18/12/97, foi 

resultado de amplo e participativo 

processo de discussão e tem como 

características: 

I. O foco central da NOB é a 

redefinição do modelo de gestão, o 

que representa um importante 

marco no processo de consolidação 

do SUS e, por conseguinte, no 

efetivo cumprimento dos princípios 

e diretrizes que o orientam. 

II. Esse marco se expressa, em 

especial, na finalidade da Norma: 

"promover e consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder 

público municipal e do Distrito 

Federal, da função de gestor da 

atenção à saúde de seus 

munícipes...". 

III. O gestor municipal irá, por 

conseguinte, prover aos seus 

munícipes a atenção à saúde por 

eles requerida, com a devida 

cooperação técnica e financeira da 

União e dos estados, 

caracterizando um processo de 

transformação profunda, no qual 

se desloca o poder – gestão, 

atribuições e decisões – para o 

nível mais local do Sistema. 

IV. Na NOB 96 está definido que os 

gestores Federal e Estadual são os 

promotores da harmonização, 

modernização e integração do 

SUS, nas dimensões nacional e 

estadual, respectivamente. Essa 

tarefa acontece, especialmente, na 

Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB –, no âmbito estadual, e na 

Comissão Intergestores Tripartite - 

CIT - no âmbito nacional. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

E) Apenas a IV está correta. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 30) Em relação ao papel do 

gestor estadual, disposto na Norma 

Operacional Básica (NOB) do SUS, 

06/11/1996, seguem algumas 

afirmativas: 

I. Não deve exercer a gestão do SUS, 

somente tem a obrigação de dar 

suporte às ações de urgência e 

emergência no âmbito estadual. 

II. Deve promover as condições e 

incentivar o poder municipal para 

que assuma a gestão da atenção à 

saúde de seus munícipes, sempre 

na perspectiva da atenção integral. 

III. Deve assumir, em caráter 

transitório, a gestão da atenção à 

saúde daquelas populações 

pertencentes a municípios que 

ainda não tomaram para si esta 

responsabilidade. 

IV. Deve ser o promotor da 

harmonização, da integração e da 

modernização dos sistemas 

municipais, compondo, assim, o 

SUS estadual. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

 

 

 

 
 

 




