
 

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO-PR 
EDITAL 01/2015 - CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015 

 

DATA DA PROVA: 01/11/2015 
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas 
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação 

de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, 
desde que permaneça na sala até o final de período das 4 (quatro) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  
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Texto: O Brasil na rota dos remédios falsificados 
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br) 
 

Um relatório divulgado recentemente pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais 
um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde 
do País. Segundo o documento, 19% dos remédios 
comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é 
que se vendam vinte medicamentos falsos em cada 
lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de 
ambulantes, pela internet e, inclusive, nas 
farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, 
China e Índia. Podem vir prontos para o consumo 
ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio 
ativo) – que é manipulada em estabelecimentos 
clandestinos, sem a menor condição de higiene e 
geralmente elaborada na dose errada.  

As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são nefastas. De acordo com os 
pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias 
matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 
2014 – não há dados específicos para o Brasil. É 
um problema que aflige governos e fabricantes no 
mundo todo, principalmente em período de crise 
econômica. “Como é mais barato, as pessoas 
acham que estão fazendo um bom negócio ao 
comprar medicamentos falsos. Não estão. As 
mortes estão aí para comprovar”, diz Edson 
Vismona, do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria. “É uma burrice consumir remédios 
ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do 
Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema 
mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e 
Europa, onde a vigilância é muito maior do que 
aqui.” 

Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas 
sobre o tamanho desse comércio clandestino 
mostram que, na última década, a falsificação e 
comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o 
negócio, que rendeu US$ 200 bilhões em 2014, 
cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável 
do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o 
delegado da polícia federal de São Paulo André 
Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas 
ligadas diretamente às organizações criminosas 
internacionais.” 
http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REM

EDIOS+FALSIFICADOS, aesso em 14 de out. de 2015. 

 
01) A ideia principal do texto é: 
 
(A)  19% dos remédios comercializados no Brasil 
são ilegais e falsos. 
(B)  A falta de remédios nos postos de saúde e 
hospitais no Brasil. 
(C)  A alta dos preços dos remédios. 

(D)  A falta de organização do comércio de 
remédios no Brasil. 
(E)  A indústria de remédios aliada aos 
benefícios que os médicos recebem para indicá-los. 
 
02) Marque a alternativa que contempla os três 
princípios para o sucesso da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A)  mercado, preço alto e qualidade. 
(B)  dificuldade para conseguir os remédios e 
fiscalização apurada. 
(C)  indústria estrangeira, qualidade e 
fiscalização falha. 
(D)  organização, preço baixo e qualidade. 
(E)  mercado, preço e fiscalização falha. 
 
03) Assinale a alternativa que aponta as 
consequências da ação da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro 
dos remédios ajudam a manter os hospitais do país. 
(B) Cria dificuldades para encontrar os remédios 
verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, 
devido à grande circulação de remédios 
falsificados. 
(C) Gera menos impostos para as indústrias 
farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia. 
(D)  As pessoas compram remédios falsificados 
devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. 
Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem 
por sua ingestão. 
(E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas 
desenvolvem deficiências com o tempo, podendo 
ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo. 
 
04) Assinale a alternativa que substitui o termo 
sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do 
sentido:  
 
 “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico 
de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia 
federal de São Paulo André Luiz Previato 
Kodkaoglanian. 
 
(A)  difícil. 
(B) interessante. 
(C)  lucrativo. 
(D)  positivo. 
(E)  determinante. 
 
05) Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, 
morfologicamente na ordem em que aparecem, 
como:   
 
“Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
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mercado, preço e fiscalização falha.” 
 
(A)  adjetivo, numeral, substantivo. 
(B)  substantivo, numeral, adjetivo. 
(C)  numeral, substantivo, adjetivo. 
(D)  conjunção, substantivo, numeral. 
(E)  numeral, pronome, adjetivo. 
 
06) A  palavra NEFASTAS, na oração abaixo, 
concorda com:  
 
As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são “nefastas”. 
 
(A)  as consequências das ações. 
(B)  elas.  
(C)  ações. 
(D)  dessa máfia. 
(E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07) O plural da oração sublinhada é:  
 
O remédio vem pronto. 
 
(A)  Os remédios veem prontos. 
(B)  Os remédios vém prontos. 
(C)  Os remédios vem prontos.  
(D)  Os remédios vêem prontos. 
(E)  Os remédios vêm prontos. 
 
08) Assinale a alternativa correto quanto ao 
tempo e modo dos verbos sublinhados na 
oração abaixo:  
 
“As estatísticas sobre o tamanho desse 
comércio clandestino mostram que, na última 
década, a falsificação e comercialização 
aumentaram 800%.” 
 
(A) presente do indicativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(C) imperativo afirmativo, pretérito mais que  
perfeito do modo indicativo. 
(D) presente do indicativo, futuro do pretérito do 
modo indicativo. 
(E) imperativo negativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
 
09) Assinale a alternativa em que o uso da crase 
está correto:  
 
(A)  Os documentos devem ser entregues na 
portaria. Assina à gerência à noite.   
(B)  Os documentos foram remetidos à Gerência. 
(C)  Os remédios são destinados à todas as 
pessoas doentes nos postos de saúde.  
(D)  À população precisa de remédios. 

(E)  Foram à Portugal.  
 
10) As palavras cujo acento se justifica pela 
mesma regra de “café” são: 
 
(A)  Látex, patê. 
(B)  Consórcio, secretária. 
(C)  Pelé, filé. 
(D)  Também, refém. 
(E)  Centésimo, saúde. 
 
11) Em uma comunidade constituída de 1800 
pessoas, há três programas de TV, esporte (E), 
novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica 
quantas pessoas assistem cada tipo de 
programa: 
 
Progra
mas 

E N F E e 
N 

N e F E e 
F 

E, 
N e 
F 

Número 
de 
telespe
ctadore
s 

400 1220 1080 220 800 180 100 

 
Assim, verifique usando a tabela, quantas 
pessoas não assistem nem um destes 
programas: 
 
(A) 400. 
(B) 100. 
(C) 300. 
(D) 200. 
(E) 500. 
 
12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas 
preferências de duas marcas A e B. Onde os 
resultados foram: 21 pessoas disseram que 
usar a marca A, 10 pessoas responderam que 
usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem 
uma das marcas. Com estas informações 
quantas pessoas usam somente a marca B? 
 
(A) 24. 
(B) 30. 
(C) 44. 
(D) 35. 
(E) 15. 
 
13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 
8, ..... podemos dizer que o oitavo termo da 
sequência será? 
 
(A) 13. 
(B) 21. 
(C) 15. 
(D) 20. 
(E) 34. 
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14) Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Qual o próximo elemento da sequência?  
 
(A)  

 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Um vendedor é representante de uma marca 
que disponibiliza duas linhas de produtos, uma 
mais popular (produto A) e outra mais 
sofisticada (produto B). Para o produto A que 
custa R$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% 
por unidade e para o produto B que custa R$ 
150,00 ele ganha uma comissão de 25% por 
unidade. Na venda de uma unidade de cada ele 
ganhará: 
 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 50,10. 
(C) R$ 48,90. 
(D) R$ 49,50. 
(E) R$ 49,90. 
 
16) Certa empresa produz diariamente 
quantidades iguais do produto P. Se essa 
empresa usar três medidas iguais do 
componente A em cada unidade do produto 
final P, serão necessárias 480 dessas medidas 
para suprir a produção de P durante 2 dias. Se 
passar a usar 2,5 medidas de A em cada 
unidade de P, o número de medidas de A 
necessário para suprir a produção de P, 
durante 5 dias, será igual a: 
 
(A) 1100. 
(B) 980. 
(C) 1000. 

(D) 1250. 
(E) 1050. 
 
17) Durante certa semana, uma loja de sapatos 
constatou que a razão entre o número de pares 
de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 
3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa 
semana foram vendidos ao todo 180 pares de 
sapatos, pode-se concluir que o número de 
pares de sapatos infantis superou o de adultos 
em: 
 
(A) 126 pares. 
(B) 72 pares. 
(C) 54 pares. 
(D) 100 pares. 
(E) 65 pares. 
 
18) A figura abaixo mostra uma parede com 
alguns azulejos, onde os espaços em branco 
representam os azulejos que caíram. Sabendo 
que todos os azulejos são iguais e quadrados, 
então a razão dos azulejos que caíram e os que 
estão na parede é? 
 

 
 
(A) 2/5. 
(B) 4/5. 
(C) 5/3. 
(D) 3/5. 
(E) 4/3. 
 
19) O preço de um produto sofreu um reajuste 
de 12% aumentando para R$ 60,48. Qual era o 
preço desse produto antes do reajuste? 
 
(A) R$ 50,24. 
(B) R$ 54,24. 
(C) R$ 54,00. 
(D) R$ 52,24. 
(E) R$ 52,00. 
 
20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, 
sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por 
hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o 
tempo gasto no percurso? 
 
(A) 6 horas. 
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(B) 4 horas. 
(C) 3 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 5 horas. 
 
21) Segundo a área de Wernicke marque as 
afirmações corretas: 
 
I - A área de Wernicke está ligada a interpretação 
da linguagem. 
II - Está em estreita associação com as áreas 
auditivas primária e secundária do lobo 
temporal. 
III - A área de Wernicle está ligada a 
compreensão, fala e processamento da 
linguagem. 
IV - Está em estreita associação com as áreas 
auditivas secundárias do lobo temporal. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e IV. 
(B)  Apenas as afirmativas I e II. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV. 
(D) Apenas as afirmativas II e III. 
(E) Todas as afirmativas são corretas. 
 
22) De acordo com o desenvolvimento da 
linguagem expressiva, espera-se que uma 
criança de 9 meses: 
 
(A) Imite sons, produza jargões, apresente 
balbucio não-reduplicativo (sequência CVC ou 
VCV). 
(B) Começa a dizer as primeiras palavras, como 
mamá, papá ou dada. 
(C) Balbucio (sequências de CVCV sem mudara 
consoante). Ex.: dudadá. 
(D) Poderá ter de 30 a 40 palavras (mamá, 
bebê, miau, pé, ão-ão, upa). Começa a combinar 
duas palavras (dá papá). 
(E) Primeiras consoantes (C) ouvidas são p/b e 
k/g. Inicia balbucio. 
 
23) “Sendo considerada uma alteração de 
aprendizagem caracteriza-se por dificuldades 
específicas na realização da leitura e da escrita, 
havendo, de maneira geral, dois tipos: de 
desenvolvimento e adquirida”. A seguinte 
afirmação corresponde a: 
 
(A)  Dificuldade de aprendizagem. 
(B)  Dificuldade escolar. 
(C)  Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. 
(D)  Dislexia. 
(E)  Autismo. 
 
24) Traços anômalos da fala, como a escolha de 
palavras pouco usuais, inversão pronominal, 
ecolalia, discurso incoerente, crianças não-

responsivas a questionamentos, prosódia 
aberrante e falta de comunicação são 
características de crianças com:  
 
(A) Epilepsia. 
(B) Atraso de Linguagem. 
(C)  Autismo. 
(D) Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. 
(E) Distúrbio específico de Linguagem. 
  
25) Com relação à Intervenção na criança com 
distúrbio da linguagem assinale a afirmativa 
correta: 
 
(A) São princípios básicos da intervenção na 
criança: a avaliação do desenvolvimento da 
linguagem em todos os seus níveis, a orientação à 
família e escola e a terapia propriamente dita. 
(B) São princípios básicos da intervenção na 
criança: a orientação à família e escola e a terapia 
propriamente dita. 
(C) São princípios básicos da intervenção na 
criança: a avaliação do desenvolvimento da 
linguagem em todos os seus níveis e a terapia 
propriamente dita. 
(D) São princípios básicos da intervenção na 
criança: a avaliação do desenvolvimento da 
linguagem em todos os seus níveis e a orientação à 
família e escola. 
(E) O princípio básico da intervenção na criança 
é a terapia propriamente dita. 
 
26) Consiste “num distúrbio do fluxo e do ritmo 
normal da fala que envolve bloqueios, 
hesitações, prolongamentos e repetições de 
sons, sílabas, palavras ou frases. Faz-se 
acompanhar frequentemente por tensão 
muscular, rápido piscar de olhos, 
irregularidades respiratórias e caretas”. Esta 
afirmação corresponde a: 
 
(A) Atraso de Linguagem. 
(B) Ecolalia. 
(C) Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. 
(D)       Distúrbio Específico de Linguagem. 
(E) Gagueira. 
 
27) Uma criança de 3 anos que apresenta 
dificuldade em emitir os fonemas em grupo 
consonantal já deve ser encaminhada ao 
fonoaudiólogo? 
 
(A) Sim, pois o fonema é instalado aos 2 anos 
de idade. 
(B) Não, pois este pode ser adquirido até os 8 
anos de idade. 
(C) Não, pois é cedo para exigir este fonema. 
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(D)       Não, pois este pode ser adquirido até os 10 
anos de idade. 
(E) Não, pois este fonema pode ser adquirido 
em qualquer idade. 
  
28) A mastigação é considerada o conjunto de 
fenômenos estomatognáticos que visam a 
degradação mecânica dos alimentos. Nesse 
processo, o músculo responsável por protruir, 
abaixar e lateralizar a mandíbula é: 
 
(A) Masseter. 
(B) Temporal. 
(B) Digástrico. 
(C) Pterigóideo lateral. 
(D) Pterigóideo medial. 
 
29) O exame considerado “Padrão Ouro” para a 
avaliação da deglutição, o qual fornece a 
imagem dinâmica das fases da deglutição é 
chamado:  
 
(A) Nasofribrolaringoscopia. 
(B) Manometria. 
(C) Videofluoroscopia. 
(D) Ultra-sonogafia. 
(E) Ausculta- cervical. 
 
30) Com relação aos sulcos vocais pode-se 
afirmar que: 
 
I - O sulco estria divide-se em sulco estria maior 
e sulco estria menor, conforme sua invaginação 
na mucosa.  
II - Quanto a etiologia podem ser adquiridos ou 
congênitos e quanto menor o sulco pior a 
qualidade vocal. 
III - O tratamento indicado é sempre cirúrgico. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e II. 
(B) Apenas as afirmativas II e III. 
(C) Apenas a afirmativa I. 
(D) Apenas a afirmativa II. 
(E) Apenas a afirmativa III. 
 
31) Leia as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
I - Nódulos vocais são lesões benignas da 
margem livre das pregas vocais formados a 
partir de processos irritativos por mau 
uso/abuso da voz ou por processos 
inflamatórios da própria mucosa laríngea. 
II - Os pólipos são tumores benignos das pregas 
vocais de origem fibrótica, formados devido à 
processos irritativos por abuso vocal e 
processos da própria mucosa laríngea.  

III - Os pólipos geralmente são unilaterais e 
atingem as camadas mais profundas da lâmina 
própria da mucosa. 
 
(A) Apenas a afirmativa I. 
(B) Apenas a afirmativa II. 
(C) Apenas as afirmativas I e II. 
(D) Apenas as afirmativas I e III. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) A intubação oro-traqueal é frequentemente 
utilizada em pacientes críticos. Dentre as 
consequências desse procedimento por mais de 
48 horas podemos afirmar, exceto: 
 
(A) Redução dos mecanismos de proteção das 
vias aéreas. 
(B) Aumento da incidência de secreção 
orofaríngea quando o paciente é extubado. 
(C) Altera os mecanoreceptores e 
quimioreceptores da mucosa laríngea, causando 
disfunção do reflexo de deglutição. 
(D) Aumento da elevação laríngea. 
(E) Risco de ulcerações da mucosa. 
 
33) A esclerose lateral amiotrófica é a 
neuropatia motora de maior prevalência 
atualmente. Leia as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) A esclerose lateral amiotrófica é considerada 
a doença neurodegenerativa progressiva mais 
prevalente em todo o mundo, mas o paciente com 
essa patologia não necessita de acompanhamento 
fonoaudiológico. 
(B) A esclerose lateral amiotrófica é uma 
doença progressiva, agressiva, sendo que a 
atuação fonoaudiológica visa prolongar o máximo 
possível a alimentação por via oral e comunicação 
do paciente. 
(C) O paciente com esclerose lateral amiotrófica 
geralmente apresenta disfagia orofaríngea leve, 
com dificuldade principalmente na fase oral da 
deglutição.  
(D) O paciente com esclerose lateral amiotrófica 
apresenta alteração cognitiva importante. 
(E) Uma das principais características 
relacionadas a alimentação do paciente com 
esclerose lateral amiotrófica é que ele esquece o 
alimento em cavidade oral e não deglute. 
 
34) Quanto a atuação do fonoaudiólogo em UTI-
Neonatal não é atribuição deste profissional:   
 
(A) Prescrever via de alimentação. 
(B) Facilitação do vínculo pais-bebê. 
(C) Humanização do ambiente. 
(D) Triagem auditiva neonatal. 
(E) Promoção da amamentação. 
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35) Segundo a Classificação sugerida por 
Silman e Siverman (1997) temos que: 
 
(A) Existem quatro tipos de perda de audição e 
elas podem variar quanto a sua etiologia e grau. 
(B) A perda Condutiva é aquela que conserva 
os limiares de via óssea, enquanto os limiares de 
via área estão rebaixados, sem que haja GAP. 
(C) A perda Condutiva é aquela que conserva 
os limiares de via óssea, enquanto os limiares de 
via área estão rebaixados, com uma diferença 
maior que 10 dB entre as vias. 
(D) A perda Sensorioneural é aquela em que os 
limiares de via óssea e área estão rebaixados e 
apresentam GAP. 
(E) A perda Mista é aquela em que não há 
diferença entre via aérea e óssea, e ambas estão 
rebaixadas. 
 
36) Dentre as características das deficiências 
estão as classificações quanto ao grau. Northen 
e Downs definem que há possibilidade de uma 
pessoa ter a audição: normal, discreta, leve, 
moderada, severa e profunda. Sobre essa 
classificação pode-se afirmar que: 
 
I - A normalidade está entre 0 - 15 dB, enquanto 
a discreta perda de audição está entre 16 – 
25Db. 
II - A perda leve contempla 26 - 40 dB. 
III - A perda profunda se dá com a média acima 
de 91 dB. 
IV - A perda severa é mais grave do que a perda 
moderada. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
37) Para diagnosticar uma alteração auditiva 
existem diversos exames objetivos e subjetivos. 
A avaliação comportamental é de extrema 
importância e merece atenção e experiência 
profissional para que não haja erros de 
interpretação. Neste contexto, pode-se afirmar 
sobre a avaliação através dos sons de Ling: 
 
I - É uma avaliação comportamental objetiva. 
II - É uma avaliação comportamental na qual 
utiliza-se de vogais para obter a resposta do 
paciente. 
III - É uma avaliação comportamental que faz 
uso de cinco fonemas. 
IV - É uma avaliação que utiliza a emissão de 
cinco fonemas os quais variam suas 
frequências de 275Hz a 6000Hz. 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e I estão 
incorretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão 
incorretas. 
(E) Apenas as afirmativas IV e III estão corretas. 
 
38) Para diagnóstico audiológico preciso é 
necessário que se tenha conhecimento tanto 
dos parâmetros de normalidade e alterações 
quanto dos equipamentos para realização dos 
exames. Referente a Audiometria, os 
transdutores são de extrema importância e 
podemos afirmar que:  
 
I - Os fones supra-aurais (TDH-39) são os mais 
frequentemente usados na clínica 
fonoaudiológica; o coxim do fone é pressionado 
contra o pavilhão auricular, sendo assim, uma 
grande área do crânio fica exposta à vibração 
nestes transdutores. É importante que o 
diafragma do fone fique posicionado em 
oposição da abertura do MAE. 
II - Os fones de inserção (ER-3A) foram 
desenvolvidos para reproduzir as mesmas 
características eletroacústicas dos fones supra-
aurais. A área de contato entre o fone de 
inserção e a pele é mínima, reduzindo a área da 
cabeça exposta ao estímulo sonoro devido a sua 
adaptação dentro do MAE por meio de plugs de 
espuma descartáveis e, desta forma, ocorre a 
redução das respostas por vibração. 
III - Os testes por VO são administrados por 
meio do vibrador ósseo. O objetivo principal 
desse teste é investigar as condições de orelha 
interna. Por meio da comparação dos limiares 
de VA e VO é possível determinar o grau do 
componente condutivo e classificar a 
deficiência auditiva quanto ao tipo (condutiva, 
sensorioneural ou mista). 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
39)  O Servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo deve saber que em suas 
atividades serão cobrados, como critério de 
admissão e permanência no cargo: 
 
 I - assiduidade. 
 II - disciplina. 
 III - capacidade de iniciativa. 
 IV - produtividade. 
 V- responsabilidade. 
 



8 

 

(A) Apenas as afirmativas I e  II. 
(B) Apenas as afirmativas I e III. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV. 
(D) Apenas as afirmativas I e V. 
(E) Todas as alternativas. 
 
40) Segundo a Lei nº 8.112/90 não são requisitos 
básicos para investidura em cargo público: 
       
I - residir em território brasileiro. 
II - o gozo dos direitos políticos. 
III - a idade mínima de dezesseis anos. 
IV - aptidão física e mental. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e II. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV. 
(C) Apenas as afirmativas I e III. 
(D) Apenas a afirmativa II. 
(E) Apenas a afirmativa I. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




