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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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8. O processo de apropriação/conhecimento da área 
geográfica pelas equipes da atenção básica, onde 
ocorre a cartografia do território a partir de diferentes 
mapas e reconhecimento das condições de vida e 
da situação de saúde da população de uma área de 
abrangência, dos riscos coletivos e das potencialida-
des é conhecido como:

a. Check-square Territorialização.
b. SQUARE Acessibilidade e acolhimento
c. SQUARE Mapeamento de áreas de risco.
d. SQUARE Ordenação da rede de atenção à saúde.
e. SQUARE Estabelecimento da adscrição dos usuários e 

vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da 
cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia 
de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 
Atenção Básica, com “…padrão de qualidade compa-
rável nacional, regional e local, de maneira a permitir 
maior transparência e efetividade das ações governa-
mentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 
todo o Brasil…” estão sendo implementadas pelo(a):

a. SQUARE Programa de Requalificação de Unidades Bási-
cas de Saúde (Requalifica-UBS).

b. Check-square Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).

c. SQUARE Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de 
Saúde da Família.

d. SQUARE Equidade, que diferencia os valores repassados 
aos municípios, conforme o PIB per capita, que 
apresenta percentual de população com plano 
de saúde, percentual de população com Bolsa-

-Família, percentual de população em extrema 
pobreza e densidade demográfica.

e. SQUARE Controle de qualidade da atenção prestada, que 
premia equipes e municípios com melhores 
desempenhos, em função do alcance de com-
promissos e resultados pré-contratualizados.

Temas de Saúde Pública 5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doen-
ças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se 
configuram como as principais doenças crônicas pre-
valentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o princi-
pal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

a. SQUARE Uso nocivo do álcool.
b. SQUARE História familiar.
c. Check-square Tabagismo.
d. SQUARE Alimentação não saudável.
e. SQUARE Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção 
Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde.

2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.

3. É desenvolvida com o mais alto grau de des-
centralização e capilaridade, próximo da vida 
das pessoas.

4. É operacionalizada por meio do exercício de 
práticas de cuidado e de gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

10. A condições crônicas na atenção primária à 
saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas 

“tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, 
cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também 
hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de carac-
terísticas crônicas em nosso meio, de longa duração , 
sem cura clínica até o momento, é a:

a. SQUARE Hanseníase.
b. SQUARE Tuberculose.
c. SQUARE Leishmaniose.
d. Check-square Infecção pelo vírus HIV.
e. SQUARE Hepatite B aguda.

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30



 Página 7

Município de Fraiburgo • Processo Seletivo • Edital 011/2019

S09 Fonoaudiólogo

17. O desenvolvimento inicial do sistema sensório-
-motor oral será a base para formação das estruturas 
envolvidas nas funções de mastigação, deglutição, 
sucção, respiração e fala.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) quanto ao desenvolvimento do sistema 
sensório-motor oral no primeiro ano de vida.

( ) No nascimento, a mandíbula do bebê se 
encontra diminuída em relação à maxila e a 
cavidade oral, sendo esta última totalmente 
ou quase totalmente preenchida pela língua. 
A laringe, o osso hioide e os seios periformes 
encontram-se elevados e a porção posterior 
da língua encontra-se posicionada próxima ao 
palato mole.

( ) O padrão do suckling e o sucking são bas-
tante diferentes. O suckling é o primeiro a ser 
desenvolvido, ele apresenta movimentação 
da língua de trás para frente e o líquido verte 
para boca em ritmo, com movimentos mandi-
bulares e pausa para respiração.

( ) Próximo aos seis meses, a língua do bebê 
começa a realizar movimentos dissociados da 
mandíbula, com pequenas elevações e amas-
samento frente a alimentos mais consistentes.

( ) Com o surgimento dos dentes, a criança 
começa a ganhar aumento na dimensão 
vertical da cavidade oral, mas ainda não 
ocorrem movimentos mais amplos de língua 
na manipulação dos alimentos, não sendo 
mais observados movimentos fásicos e rítmi-
cos de mandíbula frente a um alimento.

( ) Por volta de doze meses a mandíbula faz 
movimentos de elevação, abaixamento e 
anteroposterior, encontrando-se mais anterio-
rizada, assim como a língua.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • V
b. SQUARE V • V • F • V • V
c. SQUARE V • F • F • F • V
d. SQUARE F • V • F • F • F
e. SQUARE F • F • V • V • F

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. A avaliação audiológica básica pode ser realizada 
por meio de testes comportamentais, eletroacústicos.

Analise as afirmativas abaixo em relação a essa 
avaliação.

1. Os limiares auditivos de via aérea, testados na 
audiometria tonal liminar, refletem a integri-
dade do mecanismo auditivo periférico, uma 
vez que o estímulo é transmitido por meio do 
meato acústico externo, cavidade da orelha 
média, orelha interna e transmitido ao sis-
tema auditivo central.

2. A pesquisa dos limiares auditivos de via óssea 
tem como objetivo principal investigar as 
condições da orelha média.

3. Para avaliar a percepção da fala das crianças 
com trocas na fala pode ser realizado o Limiar 
de Reconhecimento de fala com apoio de 
figuras ou ordens simples.

4. Os fones de inserção foram desenvolvidos 
para reproduzir as mesmas características 
eletroacústicas dos fones supra-aurais, sendo 
que os mesmos têm a vantagem de maior 
atenuação interaural e redução do risco de 
colabamento do meato acústico externo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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19. A paralisia cerebral (PC) é uma condição clínica 
descrita como um grupo de distúrbios permanentes 
do desenvolvimento predominantemente motor e 
postural, causando limitação de atividades funcio-
nais, atribuídas a distúrbios não progressivos que 
ocorreram no desenvolvimento fetal ou cérebro ima-
turo da criança.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Os indivíduos com PC podem ser verbais 
ou não verbais, de acordo com a gravidade 
motora. Entre os distúrbios motores que afe-
tam o discurso na PC podem-se incluir disar-
tria/anartria e dispraxia/apraxia.

2. Quanto ao desenvolvimento comunicativo, 
os pacientes com PC constituem um grupo 
homogêneo, sendo possível traçar um perfil 
de habilidades comunicativas considerando 
apenas o diagnóstico de PC.

3. O desenvolvimento da criança com PC é 
influenciado pelas reações posturais anormais, 
pela persistência dos reflexos e repostas pri-
mitivas e pelo atraso das habilidades moto-
ras, fazendo com que haja interferência nos 
inputs sensoriais.

4. Alterações cognitivas são frequentemente 
encontradas na PC e podem ser mascaradas 
por problemas motores e perceptuais, mas 
essas alterações por si não constituem 
deficiência intelectual.

5. A incapacidade motora age na região da cin-
tura escapular e no controle da musculatura 
orofacial, na coordenação da respiração e da 
articulação, porém isto não afeta os aspectos 
gramaticais do discurso e o número de enun-
ciados nas atividades dialógicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

18. O equilíbrio da vibração dos sons nas cavidades 
anatômicas (nasal, oral e faríngea) é que determina se 
as qualidades de fala e de voz são percebidas como 
normais ou alteradas pelos ouvintes.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) sobre o mecanismo velofaríngeo e a 
disfunção velofaríngea.

( ) Quando há uma comunicação significante e 
indesejável entre as cavidades oral e nasal, há 
um quadro de disfunção velofaríngea na qual 
o mecanismo velofaríngeo é incapaz de reali-
zar seu funcionamento adequado, causando 
nasalização dos sons orais da fala.

( ) A disfunção velofaríngea é um termo que se 
refere às alterações no funcionamento velo-
faríngeo, especificamente ao fechamento do 
esfíncter velofaríngeo.

( ) No caso da fissura labiopalatina, em suas 
formas aparente ou submucosa (clássica ou 
oculta), a disfunção velofaríngea é uma das 
complicações que pode ocorrer após a reali-
zação da cirurgia primária para correção da 
fissura de palato.

( ) Os distúrbios de fala obrigatórios na presença 
de alterações do funcionamento velofaríngeo 
(hipernasalidade, escape de ar nasal, fraca 
pressão intraoral) são comuns tanto na disfun-
ção velofaríngea congênita quanto na disfun-
ção velofaríngea adquirida.

( ) Uma vez identificadas alterações de fala asso-
ciadas à disfunção velofaríngea, é provável 
que haja a necessidade de complementação 
do diagnóstico através de técnicas instrumen-
tais, como a nasoendoscopia e a videofluo-
roscopia, as quais possibilitam a avaliação e a 
documentação da função velofaríngea.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • V • V
b. Check-square V • F • V • V • V
c. SQUARE V • F • F • F • V
d. SQUARE F • V • F • F • F
e. SQUARE F • F • V • V • F
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21. A aquisição da linguagem é tarefa complexa em 
virtude da natureza das línguas naturais. É exatamente 
para tentar descrever e explicar o funcionamento das 
línguas e dos subsistemas que as integram que têm 
sido formuladas diferentes teorias.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) Chomsky (1965, 1986) considera a faculdade 
da linguagem um mecanismo adquirido, 
que permite a aquisição de uma língua em 
período relativamente pequeno de tempo, 
por qualquer criança com desenvolvimento 
típico, a partir da simples exposição a dados 
linguísticos.

( ) A Gramatica Universal se constitui, segundo 
a Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 
1981), em um conjunto de princípios que 
caracteriza as gramáticas possíveis, preconi-
zando as formas, ou parâmetros, como as gra-
máticas particulares podem ser organizadas.

( ) Para o Conexionismo, a base de funciona-
mento e de aquisição das línguas está na 
formação das conexões neuroniais, ou seja, 
na conexão e redes de associação ou teias 
de unidades neuroniais de processamento 
interconectadas.

( ) Todo falante possui uma representação 
fonética, mais abstrata, que contém os fone-
mas que identificam a língua, e uma represen-
tação fonológica, constituída pelos sons, de 
acordo com suas propriedades articulatórias 
e acústicas, indicando como a palavra é reali-
zada. Segundo a Fonologia Gerativa Clássica, 
a relação entre esses dois tipos de representa-
ção é estabelecida por meio de regras.

( ) Para o Conexionismo, adquirir conhecimento 
implica o estabelecimento prévio de cone-
xões neuroniais, sendo o processamento da 
aquisição distribuído e em paralelo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • F • V
b. SQUARE F • V • V • V • V
c. SQUARE F • V • V • V • F
d. Check-square F • V • V • F • F
e. SQUARE F • F • V • F • V

20. Pesquisadores apontam que pessoas com Sín-
drome de Down (SD) apresentam falta de sincronia 
entre o desenvolvimento cognitivo e o de linguagem 
e enfatizam que os déficits linguísticos são maiores 
que os cognitivos.

Analise as afirmativas abaixo em relação à SD.

1. Alterações estomatognáticas como deglutição 
adaptada e alterações de fala por imprecisão 
articulatória podem ser observadas nesses 
pacientes, além de atresia maxilar, desequi-
líbrio das forças entre os músculos orais e 
faciais e rebaixamento mandibular.

2. Observam-se atrasos no desenvolvimento de 
linguagem, com diferenças quanto à quan-
tidade, qualidade e diversidade de gestos e 
palavras, se comparadas com crianças com 
desenvolvimento típico.

3. Durante o desenvolvimento da linguagem, 
apresentam melhor expressão do que com-
preensão e esse déficit entre ambas as habilida-
des torna-se mais observável com o desenvol-
vimento geral da criança. Comumente quando 
não conseguem se fazer entender, apresentam 
preferência pela comunicação gestual.

4. A hipotonia generalizada afeta tanto a muscu-
latura lisa quanto a estriada. Esta última está 
relacionada com o retardo na aquisição do 
desenvolvimento motor e resulta em movimen-
tos mais lentos e diminuição da força muscular.

5. A oxigenação para o adequado metabolismo 
e desenvolvimento das funções corticais pode 
estar comprometida pela respiração oral, o 
que pode influenciar diretamente no baixo 
rendimento físico e atencional, principal-
mente em tarefas que exigem maiores condi-
ções de concentração e seleção de estímulos 
ambientais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.



Página 10

Município de Fraiburgo • Processo Seletivo • Edital 011/2019

S09 Fonoaudiólogo

24. No tratamento para hipernasalidade em pacien-
tes com disfunção velofaríngea, é correto considerar 
que:

a. Check-square A maioria dos fonemas do português é produ-
zida com fluxo aéreo oral, requerendo fecha-
mento do músculo velofaríngeo (MFV).

b. SQUARE Na produção dos fonemas orais há o abaixa-
mento do palato mole, fechando-se a comuni-
cação entre a cavidade oral e nasal.

c. SQUARE Na emissão dos fonemas nasais, o músculo 
velofaríngeo (MFV) se fecha e, graças ao movi-
mento do palato mole e das paredes laterais e 
posteriores da faringe, o ar é direcionado para 
o nariz.

d. SQUARE Em pacientes com fissura palatina, o fecha-
mento do MVF pode ser incompetente por uma 
limitação estrutural do palato mole.

e. SQUARE Em pacientes com fissura palatina, o fecha-
mento do MVF pode ser insuficiente por um 
erro de aprendizagem da articulação de alguns 
fonemas.

25. Uma das características geralmente encontradas 
em pacientes com Apraxia de Fala após dano neuroló-
gico é:

a. SQUARE Falha primária na execução dos movimentos da 
fala.

b. SQUARE Presença de erros mais frequentes na produção 
das vogais quando comparadas as consoantes.

c. Check-square Inúmeras tentativas de produção oral fora do 
fonema-alvo da palavra.

d. SQUARE Maior quantidade de erros na fala automática 
do que na fala espontânea.

e. SQUARE Falta de percepção dos erros mas com facili-
dade para autocorreção quando solicitado.

22. Para o aprendizado da leitura são ativados quatro 
processadores, dentre eles o fonológico, que envolve 
as habilidades de:

a. SQUARE competência fonológica, memória episódica e 
nomeação automática rápida.

b. SQUARE competência metalinguística, memória implí-
cita e fluência da leitura.

c. Check-square competência metalinguística, memória fonoló-
gica e nomeação automática rápida.

d. SQUARE memória fonológica, nomeação automática 
rápida e compreensão leitora.

e. SQUARE memória prospectiva, nomeação automática 
rápida e fluência da leitura.

23. Pessoas com problemas graves de fala ou lin-
guagem necessitam de uma forma alternativa de 
comunicação.

Sobre a Comunicação Alternativa (CA), é correto afir-
mar que:

a. SQUARE Os programas de intervenção fonoaudiológico 
devem ter objetivos específicos para se diferen-
ciar das metas da escola e da família.

b. SQUARE Destina-se a compensar e facilitar temporaria-
mente os prejuízos das pessoas com distúrbios 
graves.

c. SQUARE O processo de avaliação de linguagem uti-
lizando a CA deve abordar dois parâmetros 
importantes que são o conhecimento sobre o 
contato visual do paciente e a comunicação 
realizada com a família.

d. Check-square Os sistemas de CA correspondem ao uso 
integrado de componentes, incluindo símbo-
los, recursos, estratégias e técnicas utilizadas 
pelos indivíduos a fim de complementar a 
comunicação.

e. SQUARE O tipo de acesso direto à CA é aquele em que 
o usuário necessita de um apoio direto de 
outra pessoa para manipular a prancha de 
comunicação.
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28. A Logoaudiometria é muito utilizada na avaliação 
audiológica básica para investigar a capacidade de 
detecção e reconhecimento das palavras.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) A pesquisa do Limiar de Detecção de fala é 
realizada para complementar os resultados do 
Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF).

( ) Existe uma alta correlação entre o resultado 
do LRF e a média dos limiares de audibilidade 
de via aérea das frequências de 500, 1000 e 
2000 Hz.

( ) Indivíduos que apresentam perda auditiva 
condutiva no Índice Percentual de Reconhe-
cimento de Fala podem ter boa compreensão 
de fala.

( ) No pesquisa do Índice Percentual de Reconhe-
cimento de Fala, a apresentação do material 
de fala é realizado numa intensidade fixa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • V
c. Check-square F • V • V • V
d. SQUARE F • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • F

29. Assinale a alternativa correta a respeito das pato-
logias do sistema auditivo.

a. SQUARE O Schwannoma Vestibular costuma causar 
perda auditiva progressiva e bilateral.

b. Check-square A otite média secretora pode causar uma perda 
auditiva condutiva na infância e a sua recor-
rência pode causar mais tarde problemas no 
processamento auditivo central.

c. SQUARE A otosclerose é uma das principais causas de 
perda auditiva sensório-neural de grau pro-
fundo na infância no período pós-lingual.

d. SQUARE A meningite bacteriana pode causar perda 
auditiva mista bilateral, zumbido e tontura.

e. SQUARE A disfunção da tuba auditiva costuma causar 
no indivíduo normouvinte uma perda auditiva 
do tipo mista temporária.

26. A disartrofonia é classificada como:

a. SQUARE Atáxica, quando há lesões dos nervos cranianos 
motores e nervos espinhais.

b. SQUARE Espástica, que é causada por disfunção no cir-
cuito dos gânglios da base.

c. SQUARE Flácida, quando há o comprometimento 
cerebelar.

d. SQUARE Hipocinética e hipercinética, que são acompa-
nhadas por reflexos musculares anormais e voz 
tensa-estrangulada.

e. Check-square Mista, que pode envolver dois ou mais tipos 
com causa degenerativa, inflamatória, traumá-
tica, vascular ou tóxica.

27. Analise as afirmativas abaixo a respeito da anato-
mia e fisiologia do Sistema Auditivo e Vestibular.

1. Na parede anterior da cavidade timpânica des-
taca-se a janela oval, que é um tubo achatado 
que permite a igualdade de pressão do ar nas 
faces medial e lateral da membrana timpânica.

2. Ao longo do ducto coclear situa-se o órgão de 
Corti, formado pela membrana tectória, pelas 
células de sustentação e células ciliadas.

3. O vestíbulo é uma pequena cavidade colocada 
entre a cóclea e os canais semicirculares. É 
composto por duas vesículas, o utrículo e o 
sáculo, também chamados de órgãos otolíticos.

4. O utrículo e sáculo são estruturas 
responsáveis pela mensuração de acelerações 
angulares, causadas pela rotação da cabeça 
ou do corpo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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30. Assinale a alternativa correta a respeito da 
Imitanciometria.

a. SQUARE Na imitanciometria, quando o estímulo acús-
tico é apresentado por fone na orelha direita, e 
na orelha esquerda é inserida uma sonda, está 
sendo pesquisado o reflexo acústico contrala-
teral da orelha esquerda e a curva timpanomé-
trica da esquerda.

b. SQUARE A pesquisa do Decay do reflexo acústico é um 
procedimento útil na confirmação das altera-
ções de orelha média.

c. SQUARE O fenômeno do recrutamento pode ser obser-
vado em indivíduos com perda sensório-neural 
ao comparar os limiares obtidos na audiometria 
tonal liminar com os limiares do reflexo acús-
tico ipsilateral e pode ocorrer uma diferença 
igual ou inferior 70 dB entre estes limiares.

d. Check-square A presença de timpanograma normal e a de 
reflexos acústicos são fortes indicadores de 
integridade da orelha média e de ausência de 
perda auditiva de grau severo ou profundo.

e. SQUARE A presença de reflexos acústicos em orelhas 
que não apresentam alteração de aferência ou 
eferência pode estar associado à patologia de 
tronco baixo, e se configura um indicativo de 
alteração do processamento auditivo central.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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