
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 13/03/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FONOAUDIÓLOGO 



 

PARTE I - FONOAUDIÓLOGO 
 
01 - Localiza-se no interior da orelha interna e é constituída por 
células sensoriais e de sustentação e sobre estas, encontra-se a 
membrana otolítica de natureza protéica, que contém os 
otólitos. Qual estrutura a descrição acima se refere? 

A) Mácula. 
B) Ampola. 
C) Crista ampular. 
D) Cóclea. 
E) Saco endolinfático. 

 
02 - Sobre os procedimentos clínicos de rotina para a realização 
da Audiometria, analise as sentenças abaixo em Verdadeiras 
(V) ou Falsas (F), em seguida assinale a alternativa correta.  
(    ) O exame deve ser iniciado pela melhor orelha ou o lado 
direito. 
(    ) Normalmente inicia-se o exame pela frequência de 500 
Hz. 
(  ) Normalmente testa-se a via óssea independente dos valores 
de normalidade da via aérea. 
(    ) O mascaramento é utilizado para eliminar a participação 
da orelha ipsilateral na avaliação da orelha sob teste. 
(   ) Na marcação no audiograma se convencionou utilizar a cor 
vermelha para a orelha direita e a cor azul para a orelha 
esquerda.  

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

 
03 - É a redução de energia sonora entre as duas orelhas, isto é, 
o decréscimo em decibéis na intensidade do sinal acústico 
apresentado a uma orelha que passa a cóclea da outra orelha. 

A) GAP áereo-ósseo. 
B) Mascaramento. 
C) Efeito de oclusão. 
D) Reactância.  
E) Atenuação interaural. 

 
04 - Representa a menor intensidade no qual o indivíduo 
detecta em 50% dos estímulos sonoros apresentados durante a 
realização da Audiometria Tonal. 

A) Detecção auditiva. 
B) Limiar auditivo. 
C) Sensibilidade auditiva. 
D) Recrutamento auditivo. 
E) Limiar de Detectabilidade de Fala (LDF). 

 
05 - Considerando o grau da perda auditiva baseado nos 
critérios de Lloyd e Kaplan (1978). Paciente J.M.C.S, 64 anos 
de idade, após realização de Audiometria Tonal foi verificado 
média dos limiares tonais nas frequências de 500, 1000 e 2000 
Hz em 50 dBNA. Qual seria o grau da perda auditiva? 

A) Perda Leve. 
B) Perda Severa. 
C) Perda Moderada. 
D) Perda Profunda. 
E) Perda Moderadamente/Severa.  

 

06 - Com relação à perda auditiva do tipo condutiva, 
assinale a alternativa que não corresponda com suas 
características audiológicas. 

A) Logoaudiometria abaixo de 88%. 
B) Curvas timpanométricas alteradas e reflexos 

acústicos podem estar alterados. 
C) Pode haver presença de zumbido com pitch grave.  
D) Relação Via Aérea e Via Óssea (VA-VO) em que a 

óssea é menor ou igual a 15 dB e a aérea é maior ou 
igual a 25 dB. 

E) Ausência de recrutamento.   
 
07 - No exame do Potencial Auditivo do Tronco Encefálico 
– PEATE, para avaliar o limiar eletrofisiológico, inicia-se o 
exame aplicando uma intensidade sonora elevada, em 
seguida, diminui-se gradualmente a intensidade do estímulo 
até identificar o limiar eletrofisiológico representado pelo 
menor valor de reprodutividade de uma determinada Onda. 
Utiliza-se como referência esta Onda, pois é a única que 
permanece visível até em fracas intensidades, enquanto 
outras vão desaparecendo. Qual Onda é utilizada para esta 
finalidade analítica durante exame do PEATE? 

A) Onda IV. 
B) Onda III. 
C) Onde II. 
D) Onda V. 
E) Onde I.  

 
08 - A redução salivar é denominada de xerostomia, 
condição que influi diretamente na mastigação, na 
deglutição e na digestão. Analise as proposições abaixo e 
assinale a alternativa que conste como exemplos de 
situações que podem afetar o fluxo salivar no paciente 
disfágico. 
I. Traumatismos craniofaciais. 
II. Exposição à radiação em cabeça e pescoço. 
III. Formação de cálculos salivares. 
IV. Uso de determinados fármacos como diuréticos e 

broncodilatadores. 
 

A) I e III estão corretas. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) II, III e IV estão corretas. 
D) I, II e III estão corretas. 
E) III e IV estão corretas.  

 
09 - Com relação ao tema Motricidade Orofacial leia as 
seguintes sentenças (I e II) e em seguida assinale a 
alternativa que corresponda com os respectivos conceitos. 
(1).  É a capacidade que evidencia ser a boca o ponto de 
partida de aferências sensitivas.  
(2). É a capacidade neural de controlar ou intervir sobre as 
estruturas da cavidade oral. 

A) 1- Sistema estomatognático; 2- Via sensorial. 
B) 1- Via sensorial; 2- Via motora. 
C) 1- Sistema sensório-motor oral; 2- Sistema 

estomatognático. 
D) 1- Estruturas passivas; 2- Estruturas ativas.  
E) 1. Estomatognosia; 2- Estomatoponia. 

 
 
 



 

10 - Uma série de fatores é indispensável para a realização 
adequada e sincrônica do mecanismo motor da emissão oral, 
dentre os diversos fatores, assinale a alternativa que não 
corresponde. 

A) Fonação. 
B) Respiração. 
C) Ressonância. 
D) Prosódia.  
E) Memória. 

 
11 - É considerado como ação respiratória reflexa para 
proteção das vias aéreas superiores. 

A) Pigarro. 
B) Soluço. 
C) Abdução glótica. 
D) Espirro. 
E) Fechamento velofaríngeo.  

 
12 - É considerada uma estrutura de suporte ósseo da região 
craniofacial/cervical, de modo que promove a maioria da 
sinergia funcional do sistema estomatognático e a sustentação 
do esqueleto cartilagíneo da laringe. 

A) Mandíbula. 
B) Cricóide. 
C) Tireóide. 
D) Hióide. 
E) Estilóide.  

 
13 - São ações do nervo Facial (VII par craniano), com exceção 
de: 

A) Expressão facial. 
B) Sensibilidade gustativa 1/3 anterior de língua. 
C) Contração do músculo do Estapédio.  
D) Secreção Salivar. 
E) Sensibilidade da mucosa nasofaríngea.  

 
14 - O atendimento fonoaudiológico na UTI é bastante restrito 
e cheio de especificações, tornando necessário o conhecimento 
do fonoaudiólogo sobre o quadro clínico do paciente além do 
apoio da equipe multidisciplinar. Um paciente com tubo de 
respiração mecânica conectada ao traqueóstomo apresenta 
algumas limitações fisiológicas no mecanismo de proteção de 
vias aéreas proveniente do seu tempo prolongado de uso. 
Pensando nisso, assinale a alternativa que não corresponda 
com uma das possíveis características deste paciente na 
perspectiva da influência na reabilitação fonoaudiológica. 

A) Restrição da elevação normal da laringe durante a 
deglutição. 

B) Dessensibilização da laringe. 
C) Presença de aumento no batimento mucociliar da 

traquéia para fim de expectoração espontânea de muco 
e secreções.  

D) Redução do reflexo de tosse. 
E) Aumento do risco de infecções pulmonares. 

 
15 - Músculo intrínseco da larínge e considerado como 
músculo da vida pela importância que exerce como único 
músculo abdutor das pregas vocais. 

A) Cricoaritenóideo lateral. 
B) Cricotireóideo. 
C) Aritenóideo. 
D) Tireoaritenóideo.  
E) Cricoaritenóideo posterior. 

16 - Paciente R. S. l, 58 anos, após episódio de Acidente 
Vascular Encefático (AVE) do tipo Isquêmico foi 
direcionado para avaliação endoscópica da deglutição com 
alimento pastoso. Durante execução do exame foi percebido 
que a fase oral da deglutição apresentou escape prematuro 
posterior do alimento e atraso no início do disparo da 
deglutição; na fase faríngea foi verificada presença de estase 
alimentar em valécula estendendo-se à região de seio 
piriforme esquerdo com penetração laríngea e uma paresia 
de prega vocal à esquerda. Qual técnica terapêutica seria 
mais útil como medida de proteção de vias aéreas inferiores 
durante oferta da dieta para este paciente?  

A) Rotação de cabeça para a esquerda. 
B) Rotação de cabeça para a direita. 
C) Inclinação de cabeça para trás. 
D) Inclinação da cabeça para a esquerda. 
E) Técnica de fonação inspiratória.     

 
17 - Tipo vocal caracterizado por dois diferentes sons, 
porém não representa uma condição de desnivelamento de 
pregas vocais, mas sim duas diferentes estruturas compondo 
a fonte produtora do som, como, por exemplo, fonação 
ariepiglótica, fonação vestibular, etc (BEHLAU, 2004). 
Qual tipo de voz a autora se refere na descrição acima?  

A) Voz bitonal. 
B) Voz diplofônica. 
C) Voz trêmula. 
D) Voz crepitante. 
E) Voz áspera. 

 
18 - Músculo formado por dois feixes cujas funções são 
diferenciadas assim como suas respectivas inervações. Um 
ramo é inervado pelo V par craniano e sua ação é 
relacionada à elevação do osso hióide, entretanto, seu outro 
ramo é mais anterior e inervado pelo VII par craniano além 
de ter função auxiliar na depressão da mandíbula. Que 
músculo seria esse? 

A) Músculo estilo-hióideo.   
B) Músculo milo-hióideo. 
C) Músculo pterigoideo medial. 
D) Músculo pterigoideo lateral.  
E) Músculo digástrico. 

 
19 - Quais os parâmetros conectados à habilidade de 
articulação que são frequentemente alterados nas disfonias 
neurológicas. 

A) Diadococinesia e ritmo de fala. 
B) Entonação e prosódia. 
C) Articulação e pronúncia. 
D) Ritmo e velocidade de fala. 
E) Prosódia e velocidade de fala. 

 
20 - Lesão mais comum em Prega Vocal decorrente de 
trauma vocal agudo. 

A) Hemorragia de prega vocal. 
B) Microdiafragma laríngeo. 
C) Ponte de mucosa. 
D) Leucoplasia. 
E) Granuloma de prega vocal.  

 
 
 



 

21 - Terapia que procura modificar ou eliminar padrões 
vocais adquiridos que sejam inadequados, desviados ou 
não-saudáveis. As técnicas utilizadas enfatizam 
modificação do abuso vocal e de aspectos comportamentais 
de natureza psicológica, social e familiar (Wilson 2003). 
Qual método de terapia de voz o texto se refere? 

A) Terapia vocal cognitiva. 
B) Terapia vocal de aconselhamento. 
C) Terapia vocal psicossocial. 
D) Terapia vocal sócio-interacional. 
E) Terapia vocal comportamental.  

 
22 - Exercício vocal muito utilizado para o objetivo de 
controle de fala e melhora na precisão articulatória. 

A) Firmeza glótica. 
B) Som basal. 
C) Sobrearticulação. 
D) Hiperagudo. 
E) Sons vibrantes.  

 
23 - Um paciente com afasia de Broca apresenta as 
seguintes características:  

A) Não possui prejuízo na compreensão e na fluência 
da linguagem; porém apresenta dificuldade na 
habilidade de repetição e nomeação de palavras. 

B) Não possui prejuízo na compreensão e repetição de 
palavras; porém dificuldade na fluência e nomeação 
de palavras. 

C) Não possui prejuízo na fluência; porém dificuldade 
na compreensão da linguagem, na habilidade de 
repetição e nomeação de palavras. 

D) Não possui dificuldade na compreensão, repetição 
e fluência; porém dificuldade na habilidade de 
nomeação de palavras.  

E) Não possui alteração na compreensão da 
linguagem; porém prejuízo na fluência, na 
habilidade de repetição e nomeação de palavras. 

 
24 - O fato de terem dificuldades para se comunicar e 
apresentarem características muito pessoais pode ser um 
fator complicador, pois muitas vezes a pessoa autista não 
consegue explicar o que está sentindo, impedindo-a de obter 
socorro. As razões de algumas crianças autistas auto se 
ferirem podem ser explicadas pelas seguintes razões, com 
exceção de:  
I. Uma dor intensa pode fazer com que o Autista se cause 

um trauma para levar o cérebro a produzir endorfina, 
um analgésico natural. 

II. Uma grande frustração pode fazer com que o Autista 
machuque a si mesma, pela incapacidade de se livrar 
da angústia. 

III. A falta de sensibilidade em alguma parte do corpo faz 
com que se bata, na tentativa de sentir o membro que 
parece ter desaparecido. 

IV. Pelo fato de ter visto esta ação em algum lugar está 
simplesmente copiando sem qualquer tipo de sentido 
pessoal ou necessidade íntima. 

 

A) I, III e IV estão corretas. 
B) I, II, III estão corretas. 
C) II, III e IV estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) Apenas IV está correta.       

25 - Com relação ao Modo e Ponto Articulatório dos 
fonemas /f/; /m/; e /R/, assinale a alternativa que 
corresponda respectivamente com as devidas 
características. 

A) Liquida surda e lábio-dental; oclusiva nasal e 
bilabial; líquida e línguo-dentais. 

B) Liquida surda e lábio-dental; oclusiva oral e 
bilabial; fricativa e velar. 

C) Fricativa surda e lábio-dental; oclusiva nasal e 
bilabial; fricativa e velar. 

D) Plosivas surda e lábio-dental; oclusiva nasal e 
bilabial; fricativa sonora. 

E) Fricativa surda e línguo-alveolar; plosiva oral e 
bilabial; liquida e velar.  

 
26 - Não representa uma das habilidades auditivas para 
tarefas de percepção da fala. 

A) Identificação. 
B) Compreensão. 
C) Reconhecimento. 
D) Discriminação. 
E) Detecção.     

 
27 - Na avaliação da linguagem de uma criança, quando 
solicitada à mesma a repetir a palavra “VELA” e ela 
prontamente repete a palavra “FELA” em seu lugar e esse 
erro é generalizado em todos os outros grupos de fonemas 
semelhantes, este erro típico representa um exemplo de: 

A) Déficit de atenção, caracterizado pela troca do tipo 
surdo/sonora. 

B) Distúrbio de processamento auditivo, caracterizado 
pelo processo fonológico de discriminação auditiva. 

C) Falha na discriminação auditiva, caracterizada pela 
falha do processo de figura fundo. 

D) Distúrbio fonético, caracterizado pela falta de 
percepção do traço de sonoridade do fonema. 

E) Distúrbio Fonológico, caracterizado pelo processo 
fonológico de ensurdecimento de fricativos. 

 
28 - Habilidade linguística que discorre sobre a capacidade 
de entonação vocal suscetível de modificar o sentido literal 
das palavras e frases. 

A) Prosódia. 
B) Melodia. 
C) Encadeamento. 
D) Inflexão. 
E) Ritmo.  

 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira seguinte: 

 
29 -  Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no 
primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem: 

A) prosopopeia 
B) sinestesia 
C) metonímia 
D) hipérbole 
E) antítese 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-
dia” (3º quadrinho) classifica-se como: 

A) subordinada substantiva completiva nominal 
B) subordinada substantiva objetiva indireta 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
 

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo 
destacado está incorreto: 

A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário. 
B) Vou embora senão chegarei atrasada. 
C) Quer saber aonde pode ir.  
D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo. 
E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte: 
 

Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos USA., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  

[de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Renato Russo. Geração Coca-Cola.  
Intérprete: Legião Urbana. 

Em: Legião Urbana. EMI Music, 1985. Faixa 6. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua 
geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à 
cultura importada dos Estados Unidos. 
II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-
Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas 
da indústria estadunidense, além de ser uma das mais 
exportadas para todo o mundo. 
III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do 
pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
33 - A função sintática da oração destacada no período 
“Quando nascemos fomos programados” é: 

A) oração subordinada adverbial causal  
B) oração subordinada adverbial final 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada adjetiva explicativa  
E) oração subordinada adverbial temporal 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A ironia na tirinha se deve ao fato de: 

A) A plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque 
novamente. 

B) As pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de 
tuba mais aplaudido do mundo. 

C) Um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do 
mundo.  

D) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do 
mundo porque toca mal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Leia a piada seguinte: 

Uva 
 Afinal, tudo na vida passa. Até a uva passa. 

Domínio Popular. 
 O humor nessa piada é produzido a partir da 
palavra “passa” que: 

A) adquire um duplo sentido, funcionando como verbo 
e substantivo 

B) passa a ter o mesmo significado nas duas orações 
C) se une à palavra vida adquirindo outro significado 
D) se junta ao título para produzir sentido 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - A função morfológica do SE na frase “Vão-se os anéis, 
ficam os dedos” é de: 

A) partícula integrante do verbo 
B) partícula expletiva 
C) partícula apassivadora 
D) pronome reflexivo 
E) conjunção subordinativa 

 
37 - Nas frases a seguir, identifique aquela cuja verbo 
destacado expressa mudança de estado. 

A) No futuro, os pais e os filhos viverão juntos. 
B) Antigamente, os pais ficavam sozinhos com a saída 

dos filhos. 
C) Hoje, os filhos são companheiros dos pais por mais 

tempo. 
D) Nos Estados Unidos, as casas se tornam 

multigeracionais. 
E) Neste ano, nevou algumas vezes na região Sul do 

Brasil. 
 

38 - Identifique a alternativa cujo emprego da vírgula indica 
a supressão do verbo. 

A) Na descida até a casa, caminhamos em silêncio. 
B) Decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar 

de fumar. 
C) No anúncio, um convite: não se reprima. 
D) Ela ama aquele rapaz, mas não é correspondida. 
E) Estas informações, disse ela, não são verdadeiras.  

 
39 - Assinale a alternativa cujas vocábulos exemplificam o 
processo de formação “composição por aglutinação”. 

A) embora | vinagre 
B) cana-de-açúcar | beija-flor 
C) afago | alcance  
D) acariciar | esfriar 
E) descanso | antebraço 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Fábio prefere carne de boi a mariscos. 
B) Os bombeiros responderam ao chamado 

rapidamente. 
C) Eu perdoei o garoto. 
D) O depoimento do porteiro implicou o zelador no 

ocorrido. 
E) O porteiro atendeu os repórteres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


