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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

FONOAUDIÓLOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 13 – De acordo com Jotz et al., o ato de deglutir é dividido em três fases: oral, faríngea e 

esofágica. Em relação às fases da deglutição, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) A fase faríngea envolve parte da cavidade oral, os músculos mastigatórios e os músculos intrínsecos 

e extrínsecos da laringe, em adição a estruturas próprias da faringe. 

B) Na fase oral, a língua condiciona o bolo, dando-lhe um formato e impulsionando-o posteriormente. 

C) Na fase esofágica, o controle neurológico do esôfago é feito pelos ramos do nervo vago (X par 

craniano). 

D) Na fase oral, o palato mole eleva-se para vedar a nasofaringe, prevenindo o refluxo nasal. 

E) A fase esofágica marca o limite entre o término da hipofaringe e o início do esôfago cervical. 
 

 

QUESTÃO 14 – Conforme Jotz et al., a avaliação clínica, na investigação de disfagia infantil, envolve 

algumas questões fundamentais, conforme descrito abaixo, EXCETO: 
 

A) A disfagia é de origem orofaríngea ou esofágica? 

B) A disfagia é causada por problema anatômico ou funcional? 

C) Qual a gravidade da disfagia e que implicações estão presentes? 

D) Existe doença de base ou doença relacionada? 

E) A disfagia é adquirida ou hereditária?  
 

 

QUESTÃO 15 – O tratamento fonoaudiológico nos problemas de deglutição do idoso prevê que o 

fonoaudiólogo ensine o paciente a deglutir, reeducando e criando condições alternativas de deglutição 

quando há queixas nesta área. Desse modo, segundo Jotz et al., é necessário fazer uma avaliação do 

paciente e criar um planejamento terapêutico adequado para cada caso. Pode-se fazer uma descrição 

de exercícios que poderão ser utilizados, NÃO sendo um desses exercícios: 
 

A) Movimentos de lábios como “bico e sorriso”. 

B) Técnica do /b/prolongado, na intenção de possibilitar o fechamento glótico, levantar e abaixar a 

laringe. 

C) Manobra de Masako, com objetivo de favorecer a elevação laríngea e consequentemente maior 

abertura do esfíncter esofágico superior durante a deglutição. 

D) Estalos de língua contra o palato duro. 

E) Anterioridade e posterioridade de língua.  
 

 

QUESTÃO 16 – A afasia pode ser definida como uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da 

linguagem e de seus processos cognitivos subjacentes, tais como percepção e memória. Sobre a afasia, 

Ortiz propõe a seguinte classificação: emissiva, receptiva e mista. Considerando essa classificação, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) As afasias emissivas contemplam déficit maior na compreensão do que na expressão, sendo a 

Afasia de Broca a mais comum. 

B) No grupo de afasias receptivas, a Afasia Amnéstica é uma afasia fluente, caracterizada por 

alterações semânticas, como parafasias semânticas e anomias.  

C) As afasias receptivas apresentam déficit na compreensão. 

D) As afasias mistas são mais complexas do que as afasias emissivas e receptivas isoladamente. 

E) Afasia Global é um tipo muito grave de afasia, pois é caracterizada por um comprometimento 

severo de emissão e da compreensão oral e gráfica, sendo um subtipo de afasia mista. 
 

 

QUESTÃO 17 – Em relação aos métodos objetivos de avaliação audiológica, o Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) tem sido amplamente utilizado. O fonoaudiólogo precisa saber 

quando indicar a realização deste exame. De acordo com Boéchat et al., esse exame NÃO é aplicado:  
 

A) Na avaliação da maturação do sistema auditivo central em neonatos. 

B) Na detecção de tumores do nervo acústico.  

C) No diagnóstico do tipo de perda auditiva. 

D) Na identificação da neuropatia auditiva. 

E) Na identificação de zumbido. 
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QUESTÃO 18 – A Apraxia de Fala é causada por uma lesão cerebral. Trata-se de um distúrbio da 

articulação que resulta da perda da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala 

e de sequencializar movimentos (ORTIZ). Sobre a Apraxia de Fala, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Suas principais características são os erros de articulação, sendo as consoantes mais dificilmente 

articuladas do que as vogais. Esta dificuldade não é acompanhada de fraqueza e lentidão 

significativa.   

II. O desempenho dos pacientes na fala automática e espontânea é semelhante. 

III. A terapia deve ser centrada nas desordens de articulação e no planejamento dos gestos 

articulatórios. Modo de articulação e zona de articulação devem ser utilizados como variáveis na 

elaboração da terapia.  

  

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 19 – A Lei Federal nº 12.303/2010 tornou obrigatória e gratuita a realização do “Teste da 

Orelhinha”. Sobre o teste citado, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A realização do exame é contraindicada na primeira semana de vida.  

II. A técnica mais usada e autorizada pela referida lei é o exame de Emissões Otoacústicas Evocadas. 

III. As Emissões Otoacústicas (EOA) não avaliam as condições da cóclea. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 20 – Considerando as funções do Sistema Estomatognático – respiração, mastigação e 

fonação – (MARCHESAN et al., 2012), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A respiração oral (RO) ocorre quando a respiração nasal é substituída por padrão de suplência oral. 

Fatores genéticos, hábitos orais inadequados, obstrução nasal de gravidade estão associados à RO. 

A criança que respira pela boca cronicamente pode desenvolver distúrbios da fala, deformidades 

da face, mau posicionamento dos dentes, postura corporal inadequada e alterações no sistema 

respiratório. 

B) Para criança com padrão de respiração oral, a conscientização e a propriocepção do problema 

devem ser a base da terapia. Assim, é importante mostrar como o nariz funciona através de 

modelos anatômicos e recursos visuais, além do uso do espelho milimetrado de Altmann para 

verificação da saída de ar pelo nariz. 

C) O desvio fonético ocorre quando existir uma inadequação ou um déficit na articulação da fala. As 

alterações da forma da arcada dentária, somadas à hipofunção dos lábios, tendem a ser, 

principalmente, os fatores associados mais frequentes nos quadros de ceceio anterior e lateral. 

D) Alimentos duros e que favorecem pouca amplitude dos ciclos mastigatórios são os mais adequados 

para o trabalho com força mastigatória, sugere-se o uso de castanhas, amendoim e uvas passas.  

E) Pacientes com paralisia facial periférica frequentemente relatam escape de líquido e dificuldade 

para mastigar do lado afetado, devido ao comprometimento da ação dos lábios e das bochechas. 
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QUESTÃO 21 – A avaliação vocal objetiva oferecer um diagnóstico da função vocal, assim como 

identificar indivíduos candidatos à disfonia. Segundo Behlau, a avaliação envolve três aspectos: 

avaliação dos parâmetros vocais, descrição dos ajustes de trato vocal e do corpo empregados na 

produção da voz e identificação dos comportamentos vocais negativos em situações externas à da 

avaliação clínica, com descrição do perfil comunicativo do indivíduo. Considerando apenas a avaliação 

dos parâmetros vocais, NÃO faz parte deste tipo de avaliação: 

 

A) Coordenação pneumofonoarticulatórias. 

B) Posição do tórax e da cabeça. 

C) Medidas fonatórias. 

D) Sistema de ressonância. 

E) Frequência e intensidade. 

 

 

QUESTÃO 22 – Sobre a saúde do trabalhador, cabe ao fonoaudiólogo, segundo a Resolução CFFa    

nº 428/2013: 

 

I. Emitir laudos, pareceres e relatórios circunstanciados sobre os agravos relacionados com o 

trabalho ou limitações dele resultantes que afetem habilidades do trabalhador na área da 

comunicação. 

II. Sugerir, em caso de desencadeamento ou de agravamento de quadro clínico fonoaudiológico, o 

afastamento ou readaptação das funções laborais por tempo determinado. 

III. Estabelecer relação saúde-trabalho-doença entre os transtornos fonoaudiológicos e as atividades 

do trabalhador, considerando a história clínica e ocupacional, atual e pregressa. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 23 – Considerando o período de ocorrência dos processos fonológicos, analise as assertivas 

abaixo: 

 

I. A Fonologia segue uma ordem de desenvolvimento sequencial, o que permite prever o período 

médio de eliminação dos processos fonológicos. 

II. O processo de redução de encontro consonantal é o primeiro processo a ser eliminado. 

III. O processo de plosivação, seguindo a ordem de desenvolvimento, deve ser eliminado antes do 

processo de redução de encontro consonantal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 24 – A Pragmática se enquadra como espaço funcional da linguagem. Para avaliar a 

Pragmática no contexto clínico, é relevante observar, EXCETO: 

 

A) Se há conteúdo suficiente para se manter um diálogo. 

B) Se o paciente entende informações literais. 

C) O contexto da fala do paciente. 

D) A utilização das regras relacionadas a trocas de turno de fala. 

E) A intenção da fala do paciente. 
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QUESTÃO 25 – São exemplos de exercícios musculares miofuncionais para estimulação da fala, 

EXCETO: 
 

A) Estalo de língua. 

B) Protusão de língua. 

C) Produção de saliva.  

D) Vibração de lábios. 

E) Afilamento de língua. 
 

 

QUESTÃO 26 – A Doença de Parkinson é caraterizada por distúrbios do movimento, podendo 

acometer o corpo e também a musculatura da face e do pescoço. Sobre essa doença, analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. Voz estável é uma característica comum. 

II. Disartria é ocasionada pelas alterações decorrentes do distúrbio do controle muscular.  

III. A prosódia da fala permanece inalterada. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
  

 

QUESTÃO 27 – O cuidador será o principal aliado do profissional de saúde no cotidiano do paciente 

idoso, pois será ele quem fornecerá dados de como está sendo a alimentação e auxiliará na execução 

dos exercícios prescritos. Quanto à comunicação, o fonoaudiólogo pode deixar algumas sugestões 

para o cuidador, dentre elas:  
 

A) Usar frases longas. 

B) Fazer perguntas para testar o paciente. 

C) Falar de costas para o paciente. 

D) Falar bem rápido.  

E) Respirar sempre que necessitar de pausa. 
  

 

QUESTÃO 28 – Lesões neurológicas adquiridas podem ocasionar desordens na deglutição. Essas 

lesões classificam-se em dois tipos: condições em que se espera uma melhora do paciente, mesmo 

que parcial; e condições degenerativas. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Casos de pessoas com Acidente Vascular Cerebral possuem melhor prognóstico do que casos de 

pessoas com doença de Alzheimer. 

II. Acidente Vascular Cerebral e Traumatismo Cranioencefálico são condições degenerativas. 

III. Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer e Doença de Huntington são doenças de base que 

causam demência, não sendo condições degenerativas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 29 – Qual a principal manifestação clínica das disfluências de fala? 
 

A) Gagueira. 

B) Taquifemia. 

C) Taquilalia. 

D) Afasia. 

E) Dislexia. 
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QUESTÃO 30 – A gagueira, se não tratada, traz repercussões importantes para a comunicação do 

indivíduo. Para avaliação de gagueira, o fonoaudiólogo deve: 

 

I. Calcular a taxa de elocução de fala do paciente. 

II. Encaminhar o paciente primeiramente para avaliação psicológica. 

III. Observar os concomitantes físicos do paciente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 31 – Estudos envolvendo escolares com dislexia mostram que a taxa de produção de 

escrita dessas crianças é mais lenta do que a de escolares não disléxicos. Isto é, crianças disléxicas 

produzem menor quantidade de letras/palavras por minuto em tarefas que envolvam tanto a escrita 

de letras do alfabeto quanto a escrita de pequenos textos. São orientações que podem auxiliar no 

planejamento da intervenção fonoaudiológica para as crianças disléxicas, EXCETO: 

 

A) Trabalhar com textos que contenham palavras ortograficamente complexas. 

B) Realizar as instruções das tarefas oralmente. 

C) Trabalhar com palavras que apresentem letras cujos “símbolos” sejam visualmente semelhantes 

(p/b/q/d/l/m/n/w), diferenciando-as. 

D) Utilizar atividades de “erros” para poder trabalhar foco visual, assim como memória visual e 

rastreamento. 

E) Fornecer tempo extra para realização das atividades. 

 

 

QUESTÃO 32 – Conforme Boéchat et al., no que tange à avaliação audiológica, é INCORRETO afirmar 

que: 

 

A) Após avaliar, é possível realizar o planejamento de intervenção. 

B) Objetiva identificar tipo, grau e configuração da perda auditiva em cada orelha. 

C) O objetivo principal é determinar a integridade do sistema auditivo. 

D) História clínica e observações do comportamento auditivo fazem parte da avaliação.  

E) A indicação de dispositivos eletrônicos de amplificação pode ocorrer, excluindo sistemas auxiliares 

(sistema FM ou sensores táteis). 

 

 

QUESTÃO 33 – Conforme Boéchat et al., o exame de Audiometria Tonal Limiar (ATL) é o principal 

teste a ser realizado, considerado padrão-ouro da avaliação da audição. Esse exame:  

 

I. Determina o topodiagnóstico da lesão. 

II. Classifica a deficiência auditiva em graus. 

III. Avalia qualitativamente a deficiência auditiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 34 – Conforme Boéchat et al., são pilares que visam ao diagnóstico audiológico 

complementar e diferencial sobre as práticas de intervenção fonoaudiológicas com bebês:  
 

I. Avaliação e estimulação do desenvolvimento auditivo.   

II. Observação e estimulação da fala e da linguagem. 

III. Orientação familiar. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 35 – Na Paralisia Facial (PF), o fonoaudiólogo precisa saber se se trata de uma paralisia 

periférica ou central. Considere as seguintes assertivas atinentes à avaliação da PF:   
 

I. Se o paciente levanta as duas sobrancelhas, a paralisia é central. 

II. Se o paciente levanta apenas uma sobrancelha, a paralisia é periférica. 

III. Se o paciente levanta as duas sobrancelhas, a paralisia é periférica e central ao mesmo tempo. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 36 – Para avaliação da função mastigatória, são utilizadas as seguintes consistências:  
 

I. Líquida. 

II. Pastosa. 

III. Sólida. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 37 – Alterações do frênulo de língua podem comprometer as funções do Sistema 

Estomatognático, EXCETO a:  
 

A) Deglutição. 

B) Fonação. 

C) Mastigação. 

D) Sucção. 

E) Respiração. 
 

 

QUESTÃO 38 – A musculatura orofacial deve ser preparada para ativação dos pontos motores da 

face. NÃO é exemplo de manobra orofacial:  
 

A) Manobra de deslizamentos faciais para aquecimento. 

B) Manobras associadas, ocorrendo em sequência, uma após a outra. 

C) Manobras de contrarresistência. 

D) Manobra de Masako. 

E) Manobras extra e intraorais bidigitais. 
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QUESTÃO 39 – Analise as assertivas abaixo sobre as disfonias organofuncionais, que podem ser 

definidas como alterações na qualidade vocal decorrente de lesões benignas nas pregas vocais:  

 

I. Crianças podem desenvolvê-las em decorrência de comportamento vocal inadequado. 

II. Podem ser causadas em adultos por fonotraumas, como nódulos, pólipos e edema de Reinke.  

III. O tratamento inicial é cirúrgico. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – É dever do fonoaudiólogo orientar os pacientes com disfonia organofuncional. Sendo 

assim, analise as orientações abaixo: 

 

I. Cessar o tabagismo deve ser uma orientação constante. 

II. Fazer aulas de canto. 

III. Fazer repouso vocal total ao longo de uma semana.   

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 


