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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 30 (trinta) 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 3 (três) 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, 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 3 (três) 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:  

NOME COMPLETO: 
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(...) Consumidores 
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), as operadoras não 
apresentam justificativas técnicas para 
inclusões ou reduções de franquias de dados 
nos novos planos. “Ao adotarem essas 
medidas, as operadoras elevam seus preços 
sem justa causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” disse o 
pesquisador em telecomunicações do instituto, 
Rafael Zanatta. 
A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras Claro, Net, Oi e 
Telefônica. O objetivo é impedir a suspensão do 
serviço de internet, que, segundo o Idec, é uma 
importante ferramenta de acesso à informação, 
reconhecido como direito fundamental e 
essencial para o exercício da democracia e da 
cidadania, “não devendo, portanto, prevalecer 
as alterações desejadas pelas operadoras”. (...). 
Revista Exame 
 
01) No fragmento: “Ao adotarem essas medidas, 
as operadoras elevam seus preços sem justa 
causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” O pronome em 
destaque classifica-se como: 
 
(A)   Possessivo.  
(B)   Relativo.  
(C)  Pessoal. 
(D)  Demonstrativo. 
(E)  Interrogativo. 
 
02) A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras (...). A palavra em 
destaque refere-se a: 
 
(A) Um artigo. 
(B) Um pronome. 
(C) Uma preposição. 
(D)       Um adjetivo. 
(E)       Um advérbio. 
  
03) A palavra “segundo” no excerto: “segundo o 
Idec, é uma importante ferramenta de acesso à 
informação (...)”. A construção utilizando a 
conjunção adverbial conformativa tem por 
objetivo: 
 
(A) Fazer uma alerta.  
(B)  Dar credibilidade ao que foi informado. 
(C)  Eximir-se da responsabilidade das 
informações. 
(D)  Exemplificar o que foi dito. 

(E)  Dar um conselho. 
 
04) No fragmento: “não devendo, portanto, 
prevalecer as alterações desejadas pelas 
operadoras”. (...). A conjunção destacada 
expressa ideia de: 
 
(A) Adição. 
(B) Conclusão. 
(C) Explicação. 
(D)  Adversidade.  
(E)  Alternância. 
 
05) O verbo em destaque na expressão: não 
devendo.  Apresenta-se no: 
 
(A)  Particípio.  
(B)  Futuro. 
(C) Presente. 
(D) Gerúndio. 
(E)  Pretérito perfeito. 
 
06) Os verbos: limitam e geram, apresentam-se 
no modo e tempo: 
 
(A) Indicativo presente. 
(B)  Indicativo pretérito perfeito. 
(C)  Subjuntivo presente. 
(D)  Indicativo futuro. 
(E)  Indicativo pretérito mais que perfeito. 
 
07) Artur tem uma divida de R$ 5000,00 no 
cartão de crédito, fez a seguinte proposta ao 
banco, uma entrada de R$ 1500,00 e o restante 
em 14 parcelas iguais. Se o banco aceitou a 
proposta, qual o valor a ser pago por cada 
parcela? 
 
(A) R$ 300,00.  
(B) R$ 280,00.  
(C) R$ 275,00.  
(D) R$ 250,00. 
(E) R$ 235,00. 
 
08) A cada 10 pizzas vendidas, quatro são de 
calabresa, se em um dia foram comercializadas 
300 pizzas, quantas foram de calabresa? 
 
(A) 40.  
(B) 80. 
(C) 100.  
(D) 110. 
(E) 120. 
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09) Seis sétimos de toda a arrecadação da loja 
de Ulisses é destinado aos custos, se em um 
determinado mês teve receita de R$ 35.000,00.  
Qual o valor que sobrou para ele após pagar 
todos os custos? 
 
(A) R$ 3.000,00.  
(B) R$ 5.000,00.  
(C) R$ 5.500,00.  
(D) R$ 6.000,00. 
(E) R$ 6.500,00. 
 
10) Em uma partida de Basquete, o placar marca 
27x25, sabendo que até o momento ocorreram 
apenas 2 cestas que valeram 3 pontos, as 
demais foram todas de dois pontos, quantas 
bolas foram encestadas até este momento do 
jogo? 
 
(A) 23. 
(B) 24. 
(C) 25. 
(D) 26. 
(E) 27. 
 
11) Dia em que é comemorado o aniversário do 
município de Piraquara: 
 
(A) 10 de janeiro. 
(B) 17 de janeiro. 
(C) 29 de janeiro. 
(D) 31 de outubro. 
(E) 15 de novembro. 
  
12)  A região hoje ocupada pelo município de 
Piraquara foi desmembrada de: 
 
(A) Curitiba. 
(B) São José dos Pinhais.  
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) Araucária. 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, identifique 
qual o outro nome que o município de Piraquara 
já teve: 
 
(A) Guapira. 
(B) Pilar. 
(C) Fonseca. 
(D) Deodoro. 
(E) São Roque. 
 
14) Em janeiro de 1890, O Decreto Estadual nº 
18, nomeou uma comissão composta por seis 
cidadãos, os quais teriam por responsabilidade 

a gestão legislativa e executiva do lugar que se 
tornaria o município de Piraquara. À época, 
estas pessoas eram conhecidas como: 
 
(A) Superintendentes. 
(B) Chefes. 
(C) Vereadores. 
(D) Classistas. 
(E) Vogais. 
 
15) É correto afirmar que em uma avaliação 
audiológica em bebês: 
 
(A) Não se realiza imitanciometria. 
(B) A imitanciometria deve ser realizada com 
sonda de 226Hz. 
(C) A imitanciometria deve ser realizada com 
sonda de 600 ou 1000 Hz. 
(D) A imitanciometria deve ser realizada nas 
mesmas especificidades de um adulto. 
(E) A imitanciometria deve ser realizada com 
sonda de 750Hz. 
 
16) Quanto a audiometria de Reforço Visual 
podemos afirmar que: 
 
(A)  é um exame objetivo que abrange, 
normalmente, crianças de 6 meses a 3 anos. 
(B)  é um exame subjetivo que deve ser 
realizado em crianças a partir de 3 anos. 
(C)  é um exame subjetivo que deve ser 
realizado em crianças a partir de 6 meses.  
(D)  é um exame objetivo que abrange, 
normalmente, crianças até 3 anos. 
(E) é um exame subjetivo que deve ser 
realizado em crianças de todas as idades. 
  
17) Não é considerado fator de risco para a 
deficiência auditiva: 
 
(A) Antecedentes familiares de disacusia 
sensorioneural hereditária. 
(B) Infecções congênitas. 
(C) Apgar de 0 a 7 no primeiro minuto ou 0 a 10 
no quinto minuto. 
(D) Ventilação mecânica por mais de cinco dias. 
(E) Suspeita dos familiares com atraso no 
desenvolvimento de fala e linguagem. 
 
18) Qual o objetivo da avaliação do 
Processamento Auditivo Central? 
 
(A) é medir qual a diferença entre os limiares 
auditivos da orelha esquerda e direita. 
(B) é avaliar a funcionalidade das células 
ciliadas internas até o córtex cerebral. 
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(C) é medir a capacidade do indivíduo ouvir e 
repetir palavras com ruído competitivo. 
(D) é medir a capacidade do indivíduo em 
reconhecer sons verbais e não verbais em 
condições difícil de escuta. 
(E)  é medir a capacidade do indivíduo em 
reconhecer apenas sons verbais em condições 
difícil de escuta. 
 
19) Cite os nervos cranianos envolvidos no 
processo da deglutição: 
 
(A)  I, III, V, VI e VIII. 
(B)  III, IV, V, VIII e X. 
(C)  V, VII, IX, X, XI e XII. 
(D)  II, IV, V, VII e VIII. 
(E)  I, III, IV, VI e XII. 
 
20) Os principais músculos da mastigação 
movimentam a mandíbula nos sentidos crânio-
caudal e lateral. São eles: 
 
(A)  Masseter, temporal, pterigóideo-lateral, 
pterigóideo medial. 
(B)  Bucinador, masseter, pterigóideo-lateral, 
pterigóideo medial. 
(C)  Risório, bucinador, temporal e masseter. 
(D)  Temporal, masseter, bucinador e risório. 
(E)  Pterigóideo-lateral, pterigóideo medial, 
risório e masseter. 
 
21) O ato de deglutir ocorre aproximadamente 
600 vezes por dia num homem adulto sadio. 
Quanto as fases da deglutição assinale a 
alternativa correta: 
 
(A)  Na fase preparatória oral a língua condiciona 
o bolo, dando-lhe um formato e impulsionando-o 
posteriormente. 
(B) Na fase preparatória oral ocorre a incisão, 
trituração e a pulverização. 
(C)  Na fase preparatória oral o palato mole 
eleva-se para vedar a nasofaringe, prevenindo o 
refluxo nasal. 
(D) Na fase faríngea ocorre a transferência do 
bolo alimentar da cavidade oral para o estômago. 
(E)  A fase oral inicia-se como uma atividade 
involuntária. 
 
22) As manobras posturais são recursos 
utilizados frequentemente em terapia e auxiliam 
na reabilitação do paciente disfágico. Quanto as 
manobras posturais assinale a alternativa 
correta: 
 

(A)  Na manobra de cabeça virada para o lado 
comprometido o bolo alimentar vai descer pelo lado 
comprometido desde a boca até a faringe. 
(B)  Na manobra supraglótica o paciente deve 
elevar a laringe, com ou sem ajuda das mãos e 
deve manter a mesma elevada até o final da 
deglutição. 
(C)  Na manobra de Masako a instrução dada ao 
paciente é que faça uma forca de contração 
semelhante à utilizada quando defecamos. 
(D)  Na manobra de deglutição supraglótica o 
principal objetivo é o fechamento laríngeo, antes e 
durante a deglutição, evitando a aspiração. 
(E)  Na manobra de cabeça inclinada para o lado 
não comprometido o bolo alimentar vai descer pelo 
lado comprometido desde a boca até a faringe. 
 
23) A deglutição é uma sequencia reflexa de 
contrações musculares ordenadas que leva o 
bolo alimentar ou líquidos da cavidade oral até o 
estômago. É uma atividade neuromuscular 
complexa e integrada. Este fenômeno inicia-se a 
partir de qual semana de vida intra-uterina? 
 
(A)  15ª semana de gestação. 
(B)  13ª semana de gestação. 
(C)  14ª semana de gestação. 
(D)  17ª semana de gestação. 
(E)  12ª semana de gestação. 
 
24) A fissura caracteriza-se como uma das 
deformidades congênitas craniofaciais mais 
comuns. Quanto às fissuras assinale a 
alternativa correta: 
 
(A)  O profissional fonoaudiólogo não tem 
importância nas orientações pré-operatórias das 
fissuras. 
(B)  O RN com fissura labial não terá condições 
de realizar aleitamento natural. 
(C)  A fissura labial só poderá ser operada a 
partir dos 12 meses. 
(D)  A fissura palatina deverá ser operada por 
volta dos 3 meses. 
(E)  Quando as cirurgias reparadoras não 
ocorrem na época preconizada as crianças 
acometidas por fissura palatina adquirem a fala com 
um padrão de nasalidade excessiva. 
 
25) Uma criança com 7 anos que apresenta 
dificuldade emitir os fonemas em grupo 
consonantal já deve ser encaminhada ao 
fonoaudiólogo? 
 
(A) Sim, pois qualquer dificuldade com fonemas 
em qualquer idade deve ser encaminhada a um 
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fonoaudiólogo.  
(B)  Sim, pois o fonema é instalado aos 2 anos 
de idade. 
(C)  Sim, pois a partir dos 5 anos ela já se 
encontra totalmente desenvolvida e amadurecida 
para a linguagem.  
(D)  Não, pois é cedo para exigir este fonema.     
(E)  Não, pois este pode ser adquirido até os 8 
anos de idade. 
 
26) Na abordagem funcional em crianças com 
diagnóstico de autismo com linguagem oral 
mais ampla deve ser abrangido na terapia 
fonoaudiológica: 
 
(A) Aquisição de linguagem com estimulação. 
(B) A comunicação não-verbal (expressões 
faciais e uso de gestos naturais) e os traços 
suprassegmentais da fala. 
(C) Troca de grupos consonantais. 
(D) Simplificação. 
(E) Comunicação não-verbal (gestos ou uso de 
libras). 
 
27) Em relação a função regulatória-
instrumental na aquisição da linguagem 
podemos dizer que: 
 
(A) Tem a função de obter algo do meio ou 
satisfazer uma necessidade física 
(B) Tem a função de atrair ou manter a atenção 
do adulto sobre si mesma 
(C) Tem a função de compartilhar o foco de 
atenção com o outro 
(D) Não parecem estar relacionadas a qualquer 
tipo de sensação 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28) Qual teste de avaliação abaixo tem como 
objetivo verificar a competência lexical pela 
avaliação do vocabulário: 
 
(A) Gesell. 
(B) Portage. 
(C) Proc. 
(D) ABFW. 
(E) CARS. 
 
29)  A forma clônica, na gagueira, se apresenta 
como: 
 
(A) fala entrecortada. 
(B) fixidez no olhar e repetição de movimentos 
do corpo. 
(C) breves e rápidas contrações bucais que dão 
lugar a uma repetição compulsiva de vocábulos. 

(D)       bloqueios espamódicos no início da frase. 
(E)       nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30) 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. 


