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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 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
CONHECIMENTO ESPECÍFICOS 

06 a 09 
10 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.

FONOAUDIÓLOGO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
MP acusa Beto Richa por repressão a professores no 

PR 
 
O Ministério Público Estadual (MPE) decidiu 

acusar o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), 
em uma ação civil pública de improbidade 
administrativa por ter sido supostamente omisso no 
confronto entre a Polícia Militar e os professores em 29 
de abril, quando 213 manifestantes e 21 policiais 
ficaram feridos em Curitiba. A Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE), que defenderá o governo, alegou não ter 
tido acesso à investigação, o que foi negado pela 
promotoria. 

Além do governador, o MPE decidiu acusar o 
ex-secretário da Segurança Pública, o deputado 
federal Fernando Francischini (Solidariedade); o ex-
comandante da Polícia Militar, César Vinícius Kogut; o 
ex-subcomandante da PM Nerino Mariano de Brito; o 
coronel Arildo Luís Dias; e o tenente-coronel Hudson 
Leôncio Teixeira, comandante do Bope. Além disso, 
todo o material apurado será encaminhado à 
Procuradoria-Geral da República (PGR), que verificará 
se há crime no caso, pois tanto o governador quanto o 
deputado têm foro privilegiado. 

Já os militares, além de responder a Inquérito 
Policial Militar, para possíveis delitos propriamente 
militares, podem ser investigados pela PGR. 

Segundo o procurador de Justiça, Eliezer 
Gomes, Richa mostrou omissão durante a ação. "Ficou 
clara uma dolosa omissão, e a pessoa é 
responsabilizada não só pelo que faz, mas pelo que 
deixa de fazer. O governador é o grande comandante 
das forças de segurança e que garante os direitos 
fundamentais, como o de ir às ruas se manifestar, 
acompanhar a votação de um projeto. Na medida em 
que teve amplo conhecimento da ação, ele poderia ter 
interferido, afinal, toda a operação foi centralizada no 
Palácio Iguaçu, onde fica o gabinete do governador, 
inclusive foi no terceiro andar que os comandantes 
foram elogiados, após a ação. Houve até o emprego de 
um helicóptero que fica a serviço do governador", 
afirmou Gomes. 

Fora os custos diretos da operação, o 
Ministério Público do Paraná estima os prejuízos ao 
patrimônio público em cerca de R$ 5 milhões, pois 
muitas vítimas ainda estão acionando o Estado na 
Justiça, pedindo indenização por danos materiais e 
morais. Na ação, há cerca de 150 laudos que 
comprovam as lesões corporais sofridas por 
manifestantes. 
 
Disponível em: 
http://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado 

 

Questão 01  
 
De acordo com as informações contidas no texto, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O confronto entre a Polícia Militar e os 
professores do estado do Paraná ocorreu em 29 
de abril de 2015. 
 

(B) Neste confronto, mais de 200 pessoas ficaram 
feridas. 
 

(C) Para o procurador de Justiça, Fernando 
Francischini, o governador Beto Richa mostrou 
omissão durante a ação. 
 

(D) Toda a operação foi centralizada no Palácio 
Iguaçu. 
 

Questão 02  
 
As palavras “policiais” e “materiais” têm 
características gramaticais semelhantes. Quais? 
 

(A) São sinônimas e apresentam sílaba tônica na 
mesma posição. 
 

(B) São oxítonas e terminam em ditongo. 
 

(C) São paroxítonas e contêm o mesmo número de 
sílabas. 
 

(D) São antônimas e trissílabas. 
 

Questão 03  
 

Releia: “[...] todo o material apurado será encaminhado 
à Procuradoria-Geral da República (PGR)”. A locução 
verbal em destaque é composta de: 
 

(A) Verbo “ser” no futuro do pretérito e verbo 
“encaminhar” no infinitivo. 
 

(B) Verbo “ser” no futuro do presente e verbo 
“encaminhar” no particípio. 
 

(C) Verbo “ser” no futuro do presente e verbo 
“encaminhar” no gerúndio. 
 

(D) Verbo “ser” no futuro do pretérito e verbo 
“encaminhar” no presente do indicativo. 

 

Questão 04  
 
Na Língua Portuguesa, todas as palavras 
proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente. A 
exceção ocorre quando: 
 

(A) A palavra termina em ditongo crescente. 
(B) A palavra tem origem latina. 
(C) A palavra se apresentar no plural. 
(D) Não há exceção para esta regra. 

 

Questão 05  
 
Assinale a opção em que há somente verbos: 
 

(A) Procurador – estima – investigação. 
(B) Governador – ação – houve. 
(C) Prejuízos – centralizada – foram. 
(D) Acionando – manifestar – sido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
Conforme o Portal de Conselheiro Mairinck, em 25 de 
julho de 1961, pela Lei Estadual nº. 4.245, foi criado o 
município de Conselheiro Mairinck, com território 
desmembrado do município de: 

 
(A) Tomazina. 
(B) Guapirama. 
(C) Jundiaí do Sul. 
(D) Jaboti. 
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Questão 07  
 
O estado do Paraná está localizado na região sul do 
Brasil e destaca-se com uma das melhores qualidades 
de vida do país. Sobre a história desse estado, é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) Entre 1912 e 1916 ocorreu a Guerra do 

Contestado, no limite entre o Paraná e Santa 
Catarina. 
 

(B) O Paraná fez parte da província do Rio Grande 
do Sul. 
 

(C) No final do século XVI a erva-mate predominou 
a economia paranaense. 
 

(D) O Paraná se tornou estado em 1925. 
 

Questão 08  
 
Sob protestos e um forte esquema de segurança, a 
comissão especial que analisa a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) da maioridade penal aprovou, 
no dia 17 de junho de 2015, o parecer apresentado pelo 
relator, Laerte Bessa (PR-DF). O documento prevê a 
redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de 
idade para: 

 
(A) Calúnia, difamação, lesão corporal leve, 

violação de domicílio e roubo qualificado. 
 

(B) Assédio sexual, lesão corporal leve e crimes 
hediondos. 
 

(C) Crimes hediondos, homicídio doloso, roubo 
qualificado e lesão corporal grave seguida de 
morte. 
 

(D) Lesão corporal grave seguida de morte, violação 
de domicílio e tráfico. 

 

Questão 09  
 
O Dia do Cinema Brasileiro é celebrado em 19 de junho 
porque remete ao primeiro dia em que foram feitas 
imagens a partir da tecnologia do cinematógrafo no 
Brasil. Atualmente o cinema nacional conta com vários 
cineastas e produções cinematográficas. São 
cineastas brasileiros, EXCETO: 

 
(A) Tim Burton. 
(B) Fernando Meirelles. 
(C) Walter Salles. 
(D) José Padilha. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Com relação à Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, informe se é Falso (F) ou Verdadeiro (V) o que se 
afirma a seguir sobre o que a referida lei dispõe. 

 
(   ) Esta lei institui o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União. 
 

(   ) Esta lei institui o regime jurídico das 
autarquias. 

 
(   ) Esta lei institui o regime jurídico das 

autarquias em regime especial. 

 
(   ) Esta lei institui o regime jurídico das 

fundações públicas. 
 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

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

 

Questão 11  
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
sigla PNAB: 

 
(A) Política Nacional de Atenção aos Brasileiros. 
(B) Política Nacional Auditiva da Atenção Básica. 
(C) Política Nacional de Aleitamento dos Bebês. 
(D) Política Nacional de Atenção Básica. 

 

Questão 12  
 
Qual a função do sistema estomatognático que 
normalmente encontra-se mais prejudicado nos 
pacientes que apresentam deformidades dentofaciais? 

 
(A) Sucção. 
(B) Deglutição. 
(C) Mastigação. 
(D) Articulação. 

 

Questão 13  
 
Assinale a alternativa que NÃO faz parte das 
vantagens do Videodeglutoesofagograma: 

 
(A) Análise Dinâmica. 
(B) Análise Precisa. 
(C) Procedimento Invasivo. 
(D) Auxilia nas condutas para a reabilitação. 

 

Questão 14  
 
Assinale a alternativa que NÃO caracteriza um dos 
sinônimos do termo Alteração Fonológica: 

 
(A) Desvio fonológico. 
(B) Distúrbio fonológico. 
(C) Transtorno fonético. 
(D) Transtorno fonológico. 

 

Questão 15  
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
sigla DEL, que faz parte das manifestações de diversos 
quadros que afetam o desenvolvimento da linguagem 
infantil: 

 
(A) Desenvolvimento do Espectro de Linguagem. 
(B) Desenvolvimento do Espectro de Leitura. 
(C) Distúrbio Evolutivo de Linguagem. 
(D) Distúrbio Específico de Linguagem. 

 

Questão 16  
 
De acordo com Zorzi (2010), assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde ao aspecto do 
aprendizado responsável pelo domínio da escrita 
convencional: 
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(A) Ortografia. 
(B) Ortofonia. 
(C) Disartia. 
(D) Distonia. 

 

Questão 17  
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
área do cérebro responsável pelas seguintes funções 
cognitivas: conhecimento, pensamento linguístico, 
raciocínio analítico, funcionamento da memória verbal 
e de aspectos de expressão e recepção da linguagem: 

 
(A) Hemisfério Direito. 
(B) Hemisfério Esquerdo. 
(C) Cerebelo. 
(D) Bulbo. 

 

Questão 18  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
categoria das Disfonias: 

 
(A) Disfonias Ativacionais. 
(B) Disfonias Funcionais. 
(C) Disfonias Organofuncionais. 
(D) Disfonias Orgânicas Congênitas. 

 

Questão 19  
 
As laringes da criança e do adulto diferem em relação 
à posição. Assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde à posição das laringes infantil e do 
adulto, respectivamente: 

 
(A) C3 e C6. 
(B) C3 e C7. 
(C) C2 e C6. 
(D) C2 e C7. 

 

Questão 20  
 
“A _______________________ deve ser entendida 
como um distúrbio de deglutição com sinais e 
sintomas específicos caracterizados por alterações em 
qualquer etapa e/ou entre as etapas da dinâmica da 
deglutição que podem ser congênitas ou adquiridas, 
após comprometimento neurológico, mecânico ou 
psicogênico e trazer prejuízo aos aspectos 
nutricionais, de hidratação, no estado pulmonar, 
prazer alimentar e social do indivíduo”. Assinale a 
alternativa que contém a palavra que preenche a 
lacuna CORRETAMENTE: 
 

(A) Anorexia. 
(B) Disfagia Orofaríngea. 
(C) Idiopatia. 
(D) Bulimia. 

 

Questão 21  
 
Com relação aos objetivos para se realizar a avaliação 
audiológica da população infantil, informe se é Falso 
(F) ou Verdadeiro (V) o que se afirma a seguir sobre os 
itens da prova. 

 
(   ) Identificar apenas o tipo da perda auditiva 

de uma ou ambas orelhas. 
 

(   ) Avaliar a habilidade da criança em usar a 
informação auditiva de forma significativa 
(audição funcional). 

 
(   ) Determinar a integridade exclusivamente 

do mecanismo auditivo central. 
 

(   ) Avaliar se o paciente é candidato a 
equipamentos auxiliares, como por 
exemplo, aparelhos auditivos; sistemas 
auxiliares incluindo sistema FM; e 
implante coclear. 

 
(   ) Prover aconselhamento de acordo com 

as realidades linguísticas e culturais para 
as famílias/responsáveis legais em 
relação aos achados e às recomendações 
audiológicas. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

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

Questão 22  
 
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 normal e via aérea rebaixada com 
presença de gap aéreo-ósseo de 40dB; discriminação 
auditiva próxima a 100%; curva timpanométrica do tipo 
B e reflexos acústicos ausentes na eferência: 

 
(A) Perda auditiva condutiva. 
(B) Perda auditiva mista. 
(C) Perda auditiva neurossensorial. 
(D) Perda auditiva retrococlear. 

 

Questão 23  
 

Com relação aos testes de Processamento Auditivo 
(Central), assinale a alternativa que preencha a lacuna 
corretamente. “Os __________________ são muito 
importantes para avaliar o Processamento Auditivo 
(Central), são caracterizados por possuírem estímulos 
de fala diferentes, apresentados de maneira 
sobreposta. Os estímulos de fala podem ser: sílabas 
com a combinação de consoante e vogal, dígitos, 
palavras, frases ou histórias”. 

 
(A) Testes monóticos. 
(B) Testes dicóticos. 
(C) Testes de ordenação e sequência temporal. 
(D) Testes de resolução temporal. 

 

Questão 24  
 
Com relação aos testes de Processamento Auditivo 
(Central), assinale a alternativa que preencha a lacuna 
corretamente. “Os _____________________ são 
rotineiramente incorporados na bateria de exames 
comportamentais de Processamento Auditivo 
(Central). 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. Queixas 
relacionadas a dificuldades de ouvir em ambientes 
ruidosos e realizar fechamentos auditivos podem ser 
encontradas em indivíduos com alterações nestes 
testes”. 
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(A) Testes Monóticos. 
(B) Testes Dicóticos. 
(C) Testes de ordenação e sequência temporal. 
(D) Testes de resolução temporal. 

 

Questão 25  

 
Com relação ao exame audiométrico, a seguir, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Trata-se de uma perda auditiva neurossensorial 
em ambas as orelhas. 
 

(B) É indicado realizar o limiar de detectabilidade de 
fala (LDV) ou SDT e o índice percentual de 
reconhecimento de fala (IPRF) em ambas as 
orelhas. 
 

(C) O limiar de recepção de fala (LRF ou SRT) será 
igual 80dB na orelha esquerda e 45dB na orelha 
direita. 
 

(D) Trata-se de uma perda auditiva mista 
bilateralmente. 

 

Questão 26  
 
O diagnóstico precoce da deficiência auditiva é um 
dos fatores decisivos para o melhor desenvolvimento 
da criança deficiente auditiva, à medida que os 
primeiros anos de vida poderão ser mais bem 

aproveitados. Assinale a alternativa INCORRETA que 
corresponde ao objetivo da intervenção precoce: 

 
(A) Reduzir o prejuízo da deficiência auditiva. 

 
(B) Prevenir o desenvolvimento de problemas 

secundários. 
 

(C) Assegurar que as necessidades envolvendo as 
crianças e as famílias sejam identificadas, 
apesar da dificuldade auditiva. 
 

(D) Promover o desenvolvimento da linguagem 
gestual nas crianças portadoras de deficiência 
auditiva. 
 

Questão 27  

 
Com relação ao exame timpanométrico, a seguir, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 

 
 
 
 

(A) Curva timpanométrica do tipo curva B na orelha 
direita e curva timpanométrica do tipo C na 
orelha esquerda. 
 

(B) Curva timpanométrica do tipo curva A na orelha 
direita e curva timpanométrica do tipo C na 
orelha esquerda. 
 

(C) Curva timpanométrica do tipo curva B na orelha 
direita e curva timpanométrica do tipo A na 
orelha esquerda. 
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(D) Curva timpanométrica do tipo curva As na 
orelha direita e curva timpanométrica do tipo Ad 
na orelha esquerda. 

 

Questão 28  
 

A observação das respostas comportamentais a 
estímulos acústicos parte do princípio de que um 
estímulo sonoro produz uma mudança detectável de 
comportamento na criança. Assinale a alternativa 
CORRETA que indica a ordem de ocorrência das 
respostas comportamentais a estímulos sonoros, de 
acordo com a maturação da criança: 

 
(A) Atenção ao som; procura da fonte sonora ou 

localização incompleta; localização lateral; 
localização de sons para baixo; localização de 
sons para cima; localização da fonte sonora 
situada abaixo e acima do pavilhão auricular. 
 

(B) Localização da fonte sonora situada abaixo e 
acima do pavilhão auricular; localização de sons 
para cima; localização de sons para baixo; 
procura da fonte sonora ou localização 
incompleta; atenção ao som. 
 

(C) Localização de sons para baixo; localização de 
sons para cima; procura da fonte sonora ou 
localização incompleta; atenção ao som; 
localização da fonte sonora situada abaixo e 
acima do pavilhão auricular. 
 

(D) Procura da fonte sonora ou localização 
incompleta; localização lateral; localização de 
sons para cima; localização de sons para baixo; 
localização da fonte sonora situada abaixo e 
acima do pavilhão auricular. 

 

Questão 29  
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
estrutura do sistema auditivo avaliada no exame de 
Emissão Otoacústica Evocada: 

 
(A) Nervo auditivo. 
(B) Orelha média mais especificamente a função da 

tuba auditiva. 
(C) Audição global incluindo as estruturas da orelha 

externa, média e interna. 
(D) Orelha interna mais especificamente as células 

ciliadas externas. 
 

Questão 30  

 
Dentre as formas de uso clínico do exame de Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) 
destacam-se a pesquisa do limiar eletrofisiológico e a 
pesquisa de integridade de via auditiva. Assinale a 
alternativa INCORRETA que não contempla a aplicação 
clínica da integridade da via auditiva por meio do 
PEATE: 

 
(A) Detecção de tumores do nervo acústico. 
(B) Identificação da neuropatia auditiva. 
(C) Determinação no grau de perda auditiva nos 

casos de simulação/dissimulação. 
(D) Avaliação da maturação do sistema auditivo 

central em neonatos. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck  Edital Nº 01/2015 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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