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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO – MG 

FONOAUDIÓLOGO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – FONOAUDIÓLOGO 
Marque aqui as suas respostas:  
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 

10 
10 
05 
25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Leia  a frase: Está chovendo bastante , desse modo 
as flores estão floridas. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de conjunção  da expressão  
sublinhada: 
a) Alternativa. 
b) Concessiva. 
c) Conclusiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
polissílabas : 
a) Televisão, indiferença, plástico. 
b) Telefonema, enfraquecer, universidade. 
c) Colecionadores, sustento, terraço. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe as figuras de linguagem das frases abaixo 
e assinale a alternativa que classifica-as, 
respectivamente, de forma CORRETA: 
I- Transformou sua vida de água a vinho. 
II- O carro voava pela rodovia, naquela manhã 
chuvosa. 
III- Infelizmente, seu filho não atingiu as notas 
necessárias nessa prova. 
IV- A Amazônia chora devido aos desmatamentos. 
a) Antítese, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. 
b) Eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. 
c) Prosopopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Dentre as palavras citadas abaixo, marque a que 
NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico 
recaindo em posição idêntica a que recai na palavra 
rubrica: 
a) Ibero. 
b) Recorde. 
c) Mister. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da 
crase está INCORRETO. 
a) À noite, todos caminhavam à frente do andor, 
fervorosos de uma fé inabalável. 
b) A cem milhas horárias, o grupo encontrará uma 
encruzilhada à esquerda, a meia hora daqui. 
c) Responda à Vossa Alteza com o respeito à que está 
acostumado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considerando o trecho- “Um policial à paisana 
trocou tiros com dois homens que tentavam assaltar 
um ônibus.”, assinale a frase em que a frase se 
enquadra na mesma regra do uso do sinal indicativo 
de crase: 
a) O povo mostrou-se resistente às mudanças feitas pelo 
governo. 
b) Einstein, com sua excelsa genialidade, estava à frente 
de seu tempo. 
c) Fez uma poesia à Drummond, vestiu-se à Versace e 
caminhou pela rua deserta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a frase em que a regência do verbo 
respeita a norma-padrão: 

a) Lembrei-me dos turbulentos momentos de minha 
adolescência. 
b) Os técnicos avisaram aos jogadores o horário do treino. 
c) Não se deve desobedecer as leis de trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Sobre concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas das frases a 
seguir: 
Já____ muitos meses que não se viam, porém 
____muitas possiblidades que ainda ____ e vivam 
felizes. 
a) devem fazer, tem, se apaixone 
b) deve fazer, há, se apaixonem 
c) fazem, há, se apaixonem 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Nas palavras abaixo, a grafia de ambas as palavras  
está CORRETA em: 
a) Meretíssimo / admissão. 
b) Beneficiente / distensão. 
c) Adivinhar / encharcar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na frase : “Tenho uma vaga lembrança dos três 
meninos correndo pelo pátio da escola.” O trecho 
destacado refere- se ao: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA  

 

11) Sejam   e   raízes da equação             

tais que          . Qual o valor de   ? 

a)          

b)          

c)          
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um carpinteiro tem salário mensal de R$1.718,31. 
Todo mês, seu empregador recolhe ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) o percentual de 19,98% 
sobre o valor de seu salário. Esse percentual é 
dividido em duas partes – 12% compete ao 
empregador recolher, e a outra parte é descontada do 
salário do colaborador. O salário líquido desse 
colaborador é:  
a) R$ 1.512,11. 
b) R$ 1.581,19. 
c) R$ 1.374,99. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Ao decompor o número 921.887 em fatores primos 
é possível encontrar quantos números primos 
distintos? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) No dia 12 de maio de 2019, o time A venceu a 
equipe do time B pelo placar de 3 a 2, conquistando o 
título de Campeão 2019 em sua categoria. Segue 
abaixo o resumo dos gols marcados na partida.  
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TIME A  3                                    X                       2  TIME B 
 
Huguinho (2 min – 1º tempo)                      Cebolinha (8 min – 1º tempo) 
Luizinho (45 min – 1º tempo)                          Cascão (15 min -  1º tempo) 
Zezinho (45 min – 2º tempo) 

 
              1º tempo – 46 minutos/ 2º tempo – 48 minutos 

 

 
Logo, a partida esteve empatada durante: 
a) 46 minutos. 
b) 49 minutos. 
c) 55 minutos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Dada a função       é tal que  (  )    ( )para 

todo número real  . Se  (  )     , o valor de 

 ( )será: 

a)  ( )   . 
b)  ( )   . 

c)  ( )   . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Observe a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O círculo possui raio igual a 15 cm. Determine o 
apótema do triângulo equilátero inscrito. 

a)           

b)         

c)         

d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Um hexágono regular inscrito numa circunferência 
(figura abaixo) possui 18cm de diâmetro. Portanto, 
qual é o seu perímetro em cm? 

 
a) 96 cm. 
b) 36 cm. 
c) 54 cm. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Carlos abasteceu sua moto em um posto na cidade 
de Benfica (RJ), no qual o litro da gasolina custa       
R$ 4,89. Sabe-se que a moto de Carlos percorre 24 
quilômetros com 3 litros de gasolina, logo, é possível 
concluir que, em uma viagem de 386 quilômetros, 
Carlos vai gastar para abastecer sua moto: 
a) R$ 173,62. 
b) R$ 235,94. 
c) R$ 187,26. 
d) Nenhuma das alternativas.  

19) Leonardo trabalha como DJ (Disk Jockey) e cobra 
uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora, 
independente do trabalho. Vinicius, na mesma função, 
cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por 
hora. O tempo máximo de duração de um trabalho, 
para que a contratação de Vinicius não fique mais cara 
que a de Leonardo, é:  
a) 1 hora. 
b) 2 horas. 
c) 3 horas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A idade de Bento hoje é o triplo da idade de 
Mônica. Daqui a 13 anos será o dobro. Determine a 
soma das idades atuais dos dois. 
a) 43 anos.  
b) 37 anos. 
c) 52 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
21) Leia a notícia abaixo: 
 DIA NACIONAL DO COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído 
para conscientizar a população sobre a doença, o 
tratamento e prevenção. O câncer é 2ª maior causa de 
morte no Brasil, atrás apenas do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O alerta é para o câncer de 
próstata nos homens e o de mama nas mulheres, pois 
são os mais frequentes nesses grupos. 
Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/ 

Qual o dia Nacional de combate ao câncer ? 
a) 27 de Novembro. 
b) 14 de Outubro. 
c) 8 de Março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre o folclore leia as afirmativas abaixo: 
I- O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a 
tradição e o conhecimento de um povo expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. 
Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos. 
II- As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm 
suas origens nas tradições, usos e costumes dos 
colonizadores portugueses, com forte influência das 
culturas indígena e africana. Essas influências estão 
guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e 
danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura 
oral, na medicina popular e nas festas com 
manifestações populares tradicionais. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre a Inconfidência Mineira assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas 
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a intenção de 
romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O 
movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos 
e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a 
dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 
1789. 

http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/
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b) Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a 
capitania de Minas Gerais como: Romper com Portugal e 
adotar um regime republicano (a capital seria São João del 
Rei); Criar indústrias; Fundar uma universidade em Vila 
Rica; Acabar com o monopólio comercial português; 
Adotar o serviço militar obrigatório. 
c) Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes 
proprietários ou mineradores, padres e letrados, 
como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família 
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e 
foi alto funcionário da administração colonial. Por sua 
parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre o município de Rio Novo-MG leia o trecho 
abaixo e complete a lacuna : 
Rio Novo exerceu grande influência na criação e 
desenvolvimento de diversos municípios da Zona da 
Mata, como sede de uma das ______ comarcas em que 
foi dividida a Província de Minas Gerais, em 1870, com 
jurisdição sobre os municípios de Leopoldina, Pomba, 
Mar de Espanha e São João Nepomuceno. 
a) 10 
b) 5 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Sobre a história do estado de Minas Gerais analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O desbravamento na região que hoje compreende o 
estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por 
meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro 
e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de 
São Paulo e Minas de Ouro, que, em 1720, foi 
desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. 
II- No início do século XVIII, a região tornou-se um 
importante centro econômico da colônia, com rápido 
povoamento. No entanto, a produção de ouro 
começou a cair por volta de 1750, levando a Metrópole 
– Portugal - a criar formas cada vez mais rígidas de 
arrecadação de impostos, o que resultou no mais 
conhecido movimento político e histórico de Minas 
Gerais – A Inconfidência Mineira. 
III- A introdução da cafeicultura em Minas Gerais 
ocorreu no início do século XIX e logo se transformou 
em uma das principais atividades da província e no 
agente indutor do povoamento e desenvolvimento da 
infra-estrutura de transportes. A prosperidade trazida 
pelo café ensejou um primeiro surto de 
industrialização, reforçado, mais tarde, pela política 
protecionista implementada pelo Governo Federal 
após a Proclamação da República. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
26) Sobre as fontes das origens dos sons para o feto 
assinale a alternativa CORRETA.   
a) O músculo cardíaco produz a pulsação rítmica, 
principalmente por uma artéria que passa por detrás do 
útero, e sons da circulação sanguínea periférica ao útero.  
b) O corpo da mãe que gera esse bebé é extremamente 
rico em estímulos sonoros. 

c) A pele uma extensão do ouvido durante a gestação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Sobre a percepção auditiva e desenvolvimento 
inicial do cérebro analise as afirmativas abaixo:  
( )  A percepção auditiva tem início antes do 
nascimento. Durante o desenvolvimento, o cérebro 
humano transforma-se em um sistema altamente 
especializado para as funções  de percepção, de 
memória e de semântica necessárias para 
compreender e produzir a fala e para apreciar a 
música. 
(  ) Diversas habilidades de fala e percepção musical 
estão presentes no cérebro do bebê já no momento do 
nascimento. O cérebro do recém-nascido já é capaz de 
reconhecer vozes e tons familiares que percebeu no 
período fetal. Da mesma forma, neonatos aprendem 
novos sons rapidamente, e observam atentamente 
combinação de informações visuais e auditivas.  
(  ) Nos primeiros anos de vida, a percepção auditiva 
torna-se tão acurada e eficiente que permite a 
compreensão de falas rápidas, mesmo em ambientes 
barulhentos, o prazer da música e a recuperação 
refinada de informações a partir de sons produzidos 
no ambiente. 
(  ) O cérebro do recém-nascido é surpreendentemente 
habilidoso para detectar sons, diferenças em 
características sonoras e até mesmo regularidades no 
ambiente auditivo.  
a) V, F, F, V. 
b) V, V, V, V. 
c) F, V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Existe um grupo de neonatos que é considerado 
de alto risco para deficiência auditiva, tendo 2% a 5% 
de chance de a desenvolverem se sofreram de um ou 
mais fatores de risco. Com base nessa informação 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Asfixia ou anóxia, com pH abaixo de 7,1; índice de 
Apgar maior que 4 após 10 minutos; administração de 
drogas ototóxicas à gestante ou no período neonatal. 
b) Meningite bacteriana, principalmente a causada 
por Haemophillus influenzae; infecções congênitas pré-
natais (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalia, herpes); 
e perda auditiva induzida por ruído de incubadoras. 
c)  Malformações de cabeça e pescoço; bilirrubina inferior  
(níveis que necessitem exsanguíneo-transfusão).  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Os testes audiométricos, realizados por meio de 
aparelhos eletrônicos são os seguintes : Assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Audiometria de potenciais evocados auditivos. 
b) A imitância acústica (impedanciometria). 
c) Audiometria de tons puros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) O treinamento auditivo é um dos métodos 
aplicados para a (re)habilitação auditiva de usuários 
de Implante Coclear (IC) e/ou Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual (AASI), promove: 
Marque verdadeiro ou falso: 
(   ) O desenvolvimento das habilidades auditivas que 
servirão de base para a aquisição e desenvolvimento 
da linguagem oral. 

https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
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(    ) A adaptação do AASI ou do IC, pois esses 
dispositivos permitem que os sons de fala se tornem 
audíveis. 
(     ) O treinamento auditivo melhora a sensibilidade 
auditiva e a habilidade de utilizar a informação sonora 
disponível. 
(          ) O  treinamento computadorizado possibilita a 
plasticidade neural. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V, V, F, V. 
b) F, F, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Sobre o  HINT e o SARDA assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) O HINT é um teste de percepção da fala que pode ser 
realizado no silêncio e na presença de ruído competitivo. 
Esse teste visa avaliar a capacidade funcional auditiva, 
buscando verificar o quanto um paciente é capaz de ouvir 
e entender a fala em ambientes ruidosos. O SARDA tem 
como base o software americano Fast ForWord Language 
e o seu objetivo principal é auxiliar fonoaudiólogos no 
tratamento de crianças com distúrbios do processamento 
auditivo (central) e/ou deficiência auditiva. 
b) O HINT tem como base o software americano Fast 
ForWord Language e o seu objetivo principal é auxiliar 
fonoaudiólogos no tratamento de crianças com distúrbios 
do processamento auditivo (central) e/ou deficiência 
auditiva. O SARDA é um teste de percepção da fala que 
pode ser realizado no silêncio e na presença de ruído 
competitivo. Esse teste visa avaliar a capacidade funcional 
auditiva, buscando verificar o quanto um paciente é capaz 
de ouvir e entender a fala em ambientes ruidosos. 
c) O HINT é um teste específico que utiliza a tarefa de 
audição dicótica, teste de palavras esporádicas 
alternadas. E o SARDA teste de identificação de 
sentenças sintéticas, o qual constituiu sentenças artificiais 
construídas com o máximo de aproximação de sentenças 
reais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A incidência de perda auditiva na população 
infantil varia de 1 a 6:1000 nascidos vivos normais e 
de 1 a 4:100 recém-nascidos atendidos em UTI 
Neonatal, segundo dados de diferentes estudos 
epidemiológicos publicados. Se forem consideradas 
as perdas neurossensoriais parciais, a incidência em 
nascidos vivos normais chega a 6 a 8:1000, na triagem 
auditiva temos: 
a) Obrigatoriedade de detecção da perda dentro do 
primeiro 1 mes de vida, para atendimento apropriado 
antes dos 3 meses. 
b) Obrigatoriedade de detecção da perda dentro dos 
primeiros 6 meses de vida, para atendimento apropriado 
antes dos 12 meses. 
c) Obrigatoriedade de detecção da perda dentro dos 
primeiros 3 meses de vida, para atendimento apropriado 
antes dos 6 meses. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Sobre os indicativos de alto risco para perda 
auditiva, analise as afirmativas abaixo: 
( ) Asfixiados (APGAR < 6 no quinto minuto), história 
familiar de surdez congênita,  infecções congênitas do 
grupo STORCH  

(  ) Hiperbilirrubinemia ( <15 no RN a termo e <12 no 
prematuro), septicemia neonatal/meningite, 
hemorragia intraventricular 
(    )  Convulsões ou outra doença de SNC em RN; 
anomalias craniofaciais, espinha bífida  
(   ) Defeitos cromossômicos, uso de drogas 
ototóxicas, peso de nascimento < 1500g 
a) V, F, V, V. 
b) F, V, V, V. 
c) F, F, V, F. 
d Nenhuma das alternativas. 
 
34) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
O método _______________ é o registro das ondas 
eletrofisiológicas geradas em resposta a um som 
apresentado e captado por eletrodos colocados na 
cabeça do RN e avalia a integridade neural das vias 
auditivas até o tronco cerebral. É um método que 
necessita pessoal treinado, com habilidade no 
manuseio de RN, requerendo, na maior parte das 
vezes, sedação, e pode resultar em falsos positivos 
pela imaturidade do sistema nervoso, na faixa etária 
de RN até quatro meses. Ambos os métodos, 
apresentam vantagens e desvantagens; mas, 
certamente, são superiores à avaliação auditiva 
comportamental (respostas a palmas ou à voz). 
a) EOA 
b) BERA 
c) SSW 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Na parte anterior da laringe, facilmente palpável ao 
colocar os dedos na linha mediana do pescoço tem-se 
a incisura tireóidea, onde estão localizadas 
posteriormente as pregas vocais. As estruturas da 
laringe são derivadas do: 
a) II, III, IV, V e VI arcos branquiais e cada arco branquial 
é composto pelos três folhetos embrionários: endoderma, 
mesoderma e ectoderma. 
b) V, VI, VII e VII arcos traqueais e cada arco traqueal é 
composto pelos folhetos embrionários: endoderma e  
mesoderma. 
c) I, II, III, IV e V arcos laringeos e cada arco desses é 
composto pelos três folhetos embrionários: endoderma, 
mesoderma e ectoderma. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Assinale a alternativa que refere-se ao osso 
hioideo. 
a) É uma estrutura de sustentação da base da língua e a 
estrutura de ligação de alguns músculos extrínsecos da 
laringe.  
b) São os ossos elevadores da laringe, conhecidos como 
abaixadores indiretos da mandíbula, músculos infra-
hióideos localizam no pescoço. 
c) São os ossos responsáveis em levar a cartilagem 
tireóide para baixo, aproxima a cartilagem tireóide do 
osso. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Sobre a anatomia das cartilagens laríngeas, 
assinale a alternativa que refere-se a aritenóideas. 
a) São duas pequenas cartilagens, uma para cada lado, 
em forma de pirâmide triangular de grande eixo vertical, 
situa-se na margem inclinada da cartilagem cricóide, são 
responsáveis pela função fonatória e respiratória. 
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b) É uma cartilagem única em forma de folha. Está 
localizada no orifício superior da laringe, fixa-se através de 
um ligamento na superfície mesial da cartilagem tireóidea, 
na junção anterior de suas lâminas, o chamado pecíolo da 
epiglote.  
c) É uma cartilagem acessória, do tipo elástico-brancas, e 
também denominadas de cartilagens de Santorini 
(nomenclatura antiga). Estão localizadas nos ápices das 
cartilagens aritenóideas e lembra a forma de corno, por 
isso o nome de cartilagens corniculadas. No ser humano, 
elas são estruturas vestigiais.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Assinale a alternativa que refere-se a Disfonia 
orgânica. 
a) Trata-se de um distúrbio do comportamento vocal, ou 
seja, uma alteração provocada pelo próprio uso da voz. 
Pode ser decorrente do uso inadequado/abusivo da voz, 
inadaptações vocais e alterações psicogênicas. 
b) É um distúrbio de voz causado por movimentos 
involuntários de um ou mais músculos da laringe ou do 
aparelho vocal. 
c) São aquelas que apresentam uma alteração anatômica 
nas pregas vocais. Existem vários tipos de alterações 
anatômicas, veremos algumas: nódulo, pólipo, paralisia de 
pregas vocais, câncer, cisto. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
39)  As disfonias classificadas de acordo com sua 
localização podem ser, as laringofaringofonias 
definidas por: 
a) São alterações da ressonância ou nasalização da 
fonação. Abertas ou fechadas. 
b) Ocasionam uma má impostação (tom inadequado), 
rouquidão vocal (voz muito forte, sem timbre e demasiado 
grave), uma laringite funcional e fonastenia ou cansaço 
vocal (voz débil, pouco profunda e sem timbre). 
c) Um comportamento de esforço vocal pode dar lugar a 
uma alteração laríngea objetivável, é o que se conhece 
como laringopatias funcionais, alterações da mucosa da 
prega vocal produzidas por um comportamento vocal 
defeituoso, ocasionando a formação de nódulos e pólipos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) As laringectomias totais resultam em perda 
completa da voz laríngea, assinale a alternativa 
correta. 
a) É preciso determinar um método de reabilitação para 
que a comunicação faringea seja reestabelecida. 
b) A perda da voz laríngea para o paciente submetido à 
laringectomia total não acarreta mudanças em seu corpo e 
nem das vias digestivas e respiratórias. 
c) É responsabilidade do fonoaudiólogo esclarecer sobre 
as mudanças anatomofisiológicas, o uso da sonda 
nasoenteral no período pós-operatório e o traqueostoma 
definitivo, bem como, expor os métodos de reabilitação 
vocal existentes para a comunicação após a laringectomia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) De acordo com a biofísica da audição, marque 
verdadeiro ou falso: 
(     ) Ouvido externo – Ouvido médio – Ouvido interno 
– Nervo acústico – Centros auditivos cerebrais. 
(     ) Ouvido Externo – Orelha – Conduto auditivo 
externo 
(    ) Ouvido Externo – Perde de energia – Tubo 
acústico fechado • f = v / 4 . l • onde: Frequência de 

ressonância (f) = 2.900 e 4.350 Hz • Velocidade do som 
(v) = 348 m/s • Comprimento (l) = 2 a 3 cm. 
(    )  Ouvido Médio – Membrana timpânica, Diâmetro 
vertical de 10 mm, Diâmetro ântero-posterior de 9 mm 
• Área média de e 64 mm2 • Forma afunilada em 
direção ao ouvido médio • Regiões – Umbo – Stria 
mallearis – Porção flácida – Porção tensa. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F, V, V, F 
b) V, F, F, V 
c) V, V, V, V 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) A Habilitação e reabilitação funcional das 
estruturas orofaríngeas e esofágicas envolvidas na 
deglutição de saliva, líquidos e/ou alimentos de 
qualquer consistência denomina-se: 
a) Terapia fonoaudiológica em motricidade orofacial. 
b) Terapia fonoaudiológica em disfagia. 
c) Terapia fonoaudiológica em voz. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) Acima de 20000 dB temos um: 
a) Efeito dopller. 
b) Ultrassom. 
c) Infrassom. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) Assinale a alternativa que refere-se a orelha média. 
a) É composta por membrana timpânica, ossículos, 
músculos e tuba auditiva. 
b) É composta vestíbulo, canais semicirculares, cóclea. 
c) É composta por pavilhão aurícula e conduto auditivo 
externo 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) A Assistência fonoaudiólogica em inclusão escolar 
é caracterizada por: 
a) Orientação e intervenção na comunidade escolar que 
favoreçam a inclusão escolar e o processo de ensino e 
aprendizagem de alunos com deficiência (física, 
intelectual, visual, auditiva, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades). 
b) Orientação e intervenção junto à comunidade escolar 
que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem e 
que contribuam para a promoção, prevenção, 
aprimoramento e proteção dos aspectos de voz, audição, 
linguagem (oral e escrita/leitura) e motricidade orofacial. 
c) Orientação e intervenção nos aspectos de linguagem 
(oral e escrita/leitura), fala, deglutição, motricidade 
orofacial, cognição, voz e audição em indivíduos com 
transtorno mental (autismo, esquizofrenia, entre outros) 
nos diferentes ciclos de vida. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) A cóclea possui um órgão de corti que: 
a) Igual as pressões vestibular e timpânica. 
b) Possui fibras de diferentes tamanhos. 
c) Gera impulsos nervosos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Assinale a alternativa que refere-se a Surdez de 
condução. 
a) É aquela que afeta o ouvido externo ou médio e 
acontece quando as ondas sonoras não são bem 
conduzidas para o ouvido interno. 
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b) Ela ocorre no ouvido interno quando as células ciliadas 
presentes dentro da cóclea ou os condutores nervosos 
sofrem alguma deterioração, impedindo que os sinais do 
ouvido cheguem ao cérebro. 
c) É revertida por medicamentos ou cirurgia. Outro tipo de 
perda auditiva  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) A Fonoaudiologia como ciência busca o bem estar 
do indivíduo e da sua comunidade, O serviço de 
Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde vem 
crescendo. Com base nessa informação assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) É necessário que o fonoaudiólogo assim como os 
demais funcionários do Sistema Único de Saúde, SUS, 
tenha conhecimento de seus preceitos, características 
administrativas e sua repercussão em um contexto mais 
amplo. 
b) O fonoaudiólogo precisa se inteirar dos assuntos 
pertinentes ao SUS a fi m de poder organizar seu trabalho 
e direcionar ações, que surtam efeito na instituição pública 
e na comunidade. Deve se manter informado sobre as 
propostas das políticas públicas do Ministério da Saúde 
conforme as variadas faixas etárias, saúde infantil, saúde 
escolar e do adolescente, saúde mental, saúde de idoso, 
etc 
c) Foi entre a década de 70 e 80 que os fonoaudiólogos 
iniciaram suas atividades no sistema público, alguns via 
secretarias de educação, outros pelas secretarias de 
saúde. Nesse período, nem todas as pessoas tinham 
acesso à saúde. Somente as classes mais abastadas. 
Porém, aos poucos a classe trabalhadora foi conquistando 
este direito que se concretizou com a criação do INAMPS 
em 1977. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Sobre os componentes da funcionalidade  e da 
incapacidade marque verdadeiro ou falso: 
(    ) O componente do Corpo inclui duas 
classificações, uma para as funções dos sistemas do 
corpo e outra para as estruturas do corpo.  
(   ) O componente de Atividades e Participação cobre 
a faixa completa de domínios que denotam os 
aspectos da funcionalidade, tanto da perspectiva 
individual quanto social.  
(    ) Uma lista de Fatores Ambientais é o primeiro 
componente dos Fatores Contextuais. Os fatores 
ambientais têm um impacto sobre todos os 
componentes da funcionalidade e incapacidade e são 
organizados em sequência, do ambiente mais imediato 
do indivíduo até o ambiente geral. 
(    ) Os Fatores Pessoais também são um componente 
dos Fatores Contextuais, mas eles não estão 
classificados na CIF devido à grande variação social e 
cultural associada aos mesmos. 
a) V, F, F, V 
b) V, V, F, F 
c) V, V, V, V 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma  
competência do fonoaudiólogo na atuação em 
disfagia: 
a) Avaliar a biomecânica da deglutição. 
b) Solicitar avaliações e exames complementares quando 
necessário. 

c) Orientar equipe multidisciplinar para identificação do 
risco da disfagia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
.  
 


