
CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 01.01/2022 

 

CARGO: FONOUADIOLÓGO   

DATA: 09/10/2022 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você 
concorre e se ele contém 40( QUARENTA  ) questões de múltipla escolha, com 
4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova 
objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de 
sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e 

a caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, 

tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova! 
✓ INSCRIÇÃO:   

✓ NOME COMPLETO:   

 



1) Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente 
preposições, de acordo com o trecho da obra “O cortiço”. 
“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer 
animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo)  
a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre. 
b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre. 
c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a. 
d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre. 
 
2) Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto. 
a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana. 
b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais. 
c) Deram-me nota demais na avaliação. 
d) O garoto brincou demais com os colegas. 
 
3) Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. 
a) Girassol, pontapé, mandachuva. 
b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo. 
c) Embora, meio-dia, fidalgo. 
d) Planalto, hidroelétrica, pernalta. 
 
4) Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de 
“causa”. 
a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles) 
b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego) 
c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis) 
d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia) 
 
5) Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na 
sua construção do enunciado. 
a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho. 
b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés. 
c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a escolha 
certa. 
d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável. 
 
6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é 
gerada com área de 16π cm2. O volume da esfera é 
a) 125π/3 
b) 250π/3 
c) 375π/3 
d) 500π/3 
 
 
 



7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o 
produto com 40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% 
mais caro que o preço de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de 
custo é: 
a) 152% 
b) 110% 
c) 52% 
d) 30% 
 
8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é: 
a) a2 + b3 
b) 2a + 3b 
c) a4 + b2 
d) 4a + 2b 
 
9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma  das 
idades é 39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo 
podemos concluir que o produto da idade dos três irmão é: 
a) 1024 
b) 729 
c) 243 
d) 125 
 
10)  A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A 
probabilidade de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer 
exatamente 3 corridas é: 
a) 50,27% 
b) 27% 
c) 19% 
d) 0,19% 
 

11) Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de 
Ibema, localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta. 
a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Cascavel. A instalação ocorreu no 
dia 01 de janeiro de 1980.  
b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o município de 
Ibema, com território desmembrado do município de Campo Bonito. A instalação 
ocorreu no dia 10 de janeiro de 1977.  
c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Guaraniaçu. A instalação ocorreu 
no dia 10 de janeiro de 1990.  
d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de 
Ibema. Aos 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município de 



Ibema com território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação 
ocorreu no dia 01 de janeiro de 1990. 
 
12) Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Ibema apresentou 
no ano de 2021: 
a) 10909 habitantes. 
b) 12715 habitantes. 
c) 6387 habitantes. 
d) 3512 habitantes. 
 
13) Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio 
atribuído a quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná. 
a) Ibemano. 
b) Ibemense. 
c) Ibemaense. 
d) Ibemeiro. 
 
14) Marque a alternativa que corretamente se refere à origem do município de Ibema, 
localizado no Estado do Paraná. 
a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu. 
b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito. 
c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas. 
d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul. 
 
15) O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo. 
Visando facilitar a administração desta grande área, o país foi dividido em 27 Unidades 
Federativas. 
 
Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território 
nacional. 
a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal. 
b) 25 estados e 1 território federal. 
c) 27 estados. 
d) 26 estados e 1 distrito federal. 
 
16) A partir da assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, formou-se o bloco 
econômico denominado de União Europeia. Este conta na atualidade com 27 Estados-
membros, dentre eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, Grécia 
entre outros. 
 
Marque a alternativa correta. Acerca desse bloco, qual o significado do termo 
“Brexit”? 
a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco 
europeu deverá abrigar nos próximos 10 anos. 
b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que se iniciou 
em junho de 2016 e foi concluído em dezembro de 2020. 



c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa 
Ocidental e Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de 
2016. 
d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como 
moeda. Com a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina 
como unidade monetária. 
 
17) Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica, 
cada vez mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Neste sentido, o 
Banco Central do Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro 
pode ser transferido entre contas em poucos segundos. Esse método de pagamento 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. 
Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito. 
a) TED. 
b) DOC. 
c) Boleto. 
d) PIX. 
 
18) Leia o texto abaixo. 
 
“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de 
moedas já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC 
coordenou simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de 
depósitos à vista feitos na nova unidade monetária e o recolhimento de numerário em 
cruzeiros reais” 
Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de 
2022. 
 
Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em que 
esteja o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que 
governava o país. 
a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney. 
b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor. 
c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. 
d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
19) Leia o texto. 

Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS 

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de 
óbitos como resultado direto ou indireto da pandemia”. 
CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, 
diz OMS. Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-
vezes-maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022. 
 



Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus responsável 
pela pandemia descrita na notícia acima? 
a) Coreia do Sul. 
b) China. 
c) Japão. 
d) Itália. 
 
20)Leia o texto abaixo: 
 
“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada 
de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e 
atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases 
na atmosfera que causam o efeito estufa”. 
WWF. As mudanças climáticas. Disponível em: 
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/muda
ncas_climaticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022. 
 
Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em maiores 
concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global. 
a) Gás carbônico e nitrogênio. 
b) Hélio e oxigênio. 
c) Gás carbônico e metano. 
d) Metano e hidrogênio. 
 
21)   Os fatores perinatais correspondem geralmente a qualquer situação que aumente 
o sofrimento fetal durante a passagem pelo canal do parto ou altere a dinâmica do 
mecanismo de parto, seja este natural ou não.  
Sabendo disso, assinale a alternativa que não se inclui nas intercorrências perinatais:  
a) Anoxia de qualquer causa 
b) Trabalho de parto prolongado ou traumático 
c) Hipoglicemia  
d) Malformações congênitas 
 
22)   Assinale as alternativas verdadeiras com (v) ou falsas com (F) sobre as 
informações das relações das funções desempenhadas por diferentes regiões 
corticais.  

 
( ) Córtex motor primário (giro pré-central) tem a função de iniciar o 
comportamento motor voluntario.  
( ) Córtex auditivo primário tem a função de processamento complexo da 
informação auditiva. 
( ) Área de Werneck tem a função da compreensão da linguagem. 
( ) Área de Broca ou centro da fala tem a função de produção da fala e 
articulação.  
 

A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V F V V V 



b) F V V V V 
c) F F V V V 
d) V F F V V 
 
23)  A avaliação comportamental do processamento auditivo, realizada de forma 
completa, é indicada a partir dos 7 anos, embora alguns instrumentos apresentem 
valores de referência a partir dos 3 anos de idade. Mas é somente a partir dos 5 anos 
que é possível realizar alguns testes com graus de confiabilidade.  
Sabendo disso, assinale a alternativa correta: 
a)   Com 6 anos os testes são: MLD, PSI/MCI, RGDT, Dicóticos de dígitos. 
b)   Com 7 anos os testes são: MLD, PSI/MCI, GIN,RGDT, Dicóticos de dígitos,SSW,TPF. 
c)   Com 8-11 anos os testes são: MLD, PSI/MCI, RGDT, GIN, Dicóticos de dígitos e o SSW. 
d)   Com 6 anos os testes são: MLD, PSI, Dicóticos de dígitos. 

 
24)   Assinale para as alternativas verdadeiras com (v) e (F) para as falsas sobre o 
exame PEATE (potencial evocados auditivos de tronco encefálico). 

 
( ) Onda I está ligada ao porção distal do nervo auditivo, próximo ao tronco. 
  
( ) Onda III, neurônios do núcleo coclear e algumas fibras nervosas que fazem 
conexão neste núcleo.  
 
( ) Onda IV, incerta, porém acredita-se que alguns neurônios do complexo olivar 
superior são os maiores envolvidos, contudo recebem a contribuição de fibras 
do núcleo coclear e do leminisco lateral.  
 
( ) A onda V parece estar relacionada com atividade do lemnisco lateral e do 
colículo inferior e onda VI- corpo geniculado media. 
 

Sabendo-se que a classificação mais aceita atualmente foi escrita por Moller et.al., 
qual a alternativa correta? 
 
a)   V V F F 
b)   F V F V  
c)   F V V F  
d)   V F F V 
 
25)   Criança com 4 anos e 6 meses, com diagnóstico provisório de transtorno 
articulatório, repertório fonêmico de consoantes / p, b, t , d, m, n, w, f, v, s, z, h, l/ e 
vogais com repertório completo; seus padrões fonológicos são de redução de grupos, 
interrupção de encontros, deleção de consoante final, anteriorização de velares, na 
qual produz uma variedade de estruturas silábicas, de simples a complexas; redução 
de encontros consonantais em posição inicial; alguma variabilidade posicional para 
fonemas específicos (/s,z/ eram produzidos em posição final, mas não em posição 
inicial). Entretanto, erros em fonemas eram geralmente consistentes em palavras com 
complexidades crescente, boa consistência bloco a bloco, com excelentes movimentos 
orais verbais, tônus muscular normal, usando frases com extensão apropriada para 



idade, alguns erros gramaticais, erros em nível de sentença consistentes com os erros 
em palavras isoladas, aumento na velocidade de fala impacta negativamente a 
inteligibilidade de fala. Quais as recomendações corretas para esse caso, sabendo que 
a criança aproveita as pistas visuais e lembretes para aumentar o uso de grupos 
consonantais iniciais? 
 
Assinale a alternativa correta: 

 
a)   Continuar com a terapia fonoaudiológica intensiva para abordar a práxis da fala.  
b)   Continuar com a terapia fonoaudiológica intensiva para abordar a práxis usando 
vocabulário básico e frases funcionais, continuando com a abordagem de linguagem e 
as habilidades de interação social.  
c)   Criança não necessita de intervenção fonoaudiológica intensiva, podendo ser o 
atendimento 1 vez na semana, realizando apenas treino motor de fala.  
d)  Continuar com a terapia fonoaudiológica duas vezes por semana para reduzir os 
processos fonológicos.   

 
26)  A ASHA (2009) descreve diversos sintomas de disartria que podem variar 
dependendo da localização e extensão da lesão neurológica. Assinale a 
alternativanque NÃO se refere a um sintoma de disartria: 
a)   Fala “arrastada” 
b)   Variação da qualidade de ressonância (fala“nasal” ou soando “formal”) 
c)   Rouquidão 
d)   Alteração de linguagem.  

 
27)   É correto afirmar sobre o desenvolvimento normal da linguagem:  

 
a)  Uma criança com faixa etária de 2;1 anos e 3;0 em sua narrativa relata experiências 
imediatas, ou seja, aquelas que estão ocorrendo no momento em que a questão é feita. 
Na narrativa de histórias, há dificuldade de manter a coerência e coesão, omite 
elementos secundários, insere fatos não verdadeiros, fase de narrativa primitiva.  
b)  Uma criança com faixa etária de 3;1 a 4;0 anos tem um léxico de 1500 e 3000 palavras, 
com aumento significativo de nomes, verbos e adjetivos; os desvios semânticos 
começam a diminuir, mas ainda são observados, sendo comum a superextensão e a 
relação por contiguidade. 
c)  Uma criança com faixa etária de 3:1 a 4:0 anos tem um léxico entre 500 e 1000 
palavras, com habilidades conversacionais, nas quais os turnos são inteligíveis e 
coerentes com o turno anterior, mais mantendo do que iniciando; apresentam mais 
turnos simples do que expansivos, se não entendidas, nãos se autocorrigem, repetindo 
exatamente o que disseram.  
d)   Uma criança de 2;1 anos a 3;0 está em uma fase sensório-motora, iniciando a 
emersão das primeiras manifestações simbólicas através as brincadeiras simbólicas.  

 
 

28)   Quais são os músculos ditos mastigatórios ou músculos da mastigação? 
a)  MILO-HIÓIDEOS, MASSETER, DIGÁSTRICO 
b)  TEMPORAL, MASSETER, PTERIGÓIDEO LATERAL E PTERIGÓIDEO MEDIAL. 



c)  DIGÁSTRICO, MASSETER, PTERIGÓIDEO LATERAL E PTERIGÓIDEO MEDIAL 
d)  MILO-HIÓIDEOS, DIGÁSTRICO, MASSETER E PTERIGÓIDEO LATERAL 

 
29)   Qual nervo craniano é responsável pela inervação da musculatura de tipo 
estriado, intrínseca e extrínseca da língua? 
a)   III NERVO CRANIANO 
b)  VI NERVO CRANIANO 
c)  VIII NERVO CRANIANO  
d)  XII NERVO CRANIANO 

 
30)   Northern e Down apresentam o padrão de desenvolvimento auditivo de bebês 
de 0 a 24 meses, mostrando a maneira como a criança responde ao longo do período 
de maturação das vias auditivas.  
 
Assinale a alternativa INCORRETA:  
 
a)   RN – 04M desperta do sono para sons de 90 dB (NPS) no ruído e para sons de 50/70 
dB (NPS) no silêncio  
b)  04-07 M vira a cabeça lateralmente ao som na intensidade de 40/50 dB (NPS) 
c)    09 13 M localiza diretamente o som de 25/35 dB (NPS) 
 Para o lado e para baixo. 
d)   13-16 M localiza indiretamente sinais sonoros de 25/30 dB (NPS) 
 Para o lado, abaixo e acima. 
 
31)   Ao falar em Educação de Surdos, é INCORRETO afirmar que:  
a)  O caminho percorrido pela criança surda no processo de ler e escrever pode estar 
centrado na relação linguagem oral com linguagem escrita, até porque, pelo fato dela 
não ouvir, a ênfase só pode ser no aspecto visual da leitura.  
b) A função mais conhecida da Fonoaudiologia com relação à surdez é o trabalho que o 
fonoaudiólogo desenvolve dentro da audiologia, sendo incontestável a excelência do 
desempenho desses profissionais no que diz respeito a essas tarefas, até porque as 
maiorias dos cursos de graduação, em suas grades curriculares, destacam essa 
importante área da profissão.  
c) Os fonoaudiólogos apresentam grandes habilidades quando se dispõem a trabalhar a 
fala de crianças surdas, dominando técnicas de respiração, relaxamento, entonação e 
ritmo essenciais nas terapias de fala, tendo em vista que, em sua formação, foi 
capacitado para trabalhar a oralidade.  
d)  O fonoaudiólogo que quer se dedicar a trabalhar com terapias que incluam a leitura 
e escrita, dirigidas às crianças e adolescentes surdos, precisa ter certos pré-requisitos: 
não pode pensar a surdez como um problema exclusivo da audiologia, necessita aceitar 
Língua de Sinais, precisa ter consciência de que a comunidade surda tem cultura, hábitos 
e valores próprios e, por fim, desejar estar junto com outros profissionais estudando 
permanentemente a melhoria do processo educacional dos surdos.  
 
32)   Os tumores encefálicos primários podem ser classificados conforme a localização 
do seu aparecimento em supratentoriais e infratentoriais ou de fossa posterior. 



Sabendo disso, as sintomatologias motoras representativas da localização do tumor 
supratentorial localizado no lobo frontal são: 
a) Distúrbios motores: hemiparesia hipotônica com dificuldade na habilidade motora, 
atrofia muscular que pode preceder o déficit motor.  
b) As sintomatologias são afasia ou disfasia do tipo posterior, afetando a área de 
Wernicke e broca.  
c) Alterações nas funções dos pares cranianos: diplopia, estrabismo, disfagia bulbar, 
disfonia, vertigens e paralisia facial periférica.  
d) Distúrbios motores: hemiparesia ou hemiplegia, paresia ou paralisia facial central 
isolada, disfasia ou afasia motora, hipercinesia ou bradicinesia, ataxia do membro 
inferior contralateral. 
 
33)   O paciente com doença de Parkinson pode ser classificado por estágios, o que é 
importante para determinar a conduta terapêutica, pois em cada fase há um 
comprometimento.  
 I - Na fase II os sintomas passam a ocorrer dos dois lados, pequenas incapacidades 
passam a existir, a postura e a marcha estão comprometidas, apresenta boa resposta à 
medicação.  
II – Na fase III os movimentos estão significantemente lentos; diminuição do balanço dos 
braços ao andar; generalizada incapacidade, de moderada para severa; os 
medicamentos determinam fadiga, on-off flutuantes e discinesias.  
III- Na fase V não mais consegue andar, comprometimento cognitivo e ausência de 
movimentos úteis, requer acompanhamento com enfermeira em casa. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A afirmativa I e II estão corretas. 
b) A afirmativa II e III estão corretas 
c) Apenas a afirmativa II está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
34)   As disfluências gagas e não gagas, em adultos e em crianças, podem ser 
classificadas em categorias. Segundo Johnson (1959), fazem parte dessa categoria, 
exceto:  
a) Pausas sem estruturação.  
b) Repetição de sons, sílabas, palavras e frases 
c) Frases incompletas. 
d) Interjeições. 
 
35)   São músculos adutores de pregas vocais, exceto:  
a) Músculo cricotireoideo posterior  
b) Músculo cricotireoideo lateral 
c) Músculo aritenoideo 
d) Músculo cricotireoideo 

 
36)   A Cavidade da orelha média compõe-se de um sistema pneumático externo 
arejado pela tuba auditiva. Sendo suas partes, exceto: 
a) Tuba auditiva  
b) Cavidade timpânica  



c) Meato ósseo  
d) Sistema pneumático do osso temporal  

 
37)   Em certas formas de surdez sensório-neural unilateral, a sensação de intensidade 
aumenta rapidamente com o aumento da intensidade, de tal modo que, apesar dos 
diferentes limiares auditivos, ambos os ouvidos ouvem o tom com a mesma sensação 
de intensidade, uma vez que o limiar seja atingido.  
Como esse fenômeno é chamado? 
a) Audição direcional  
b) Reflexo acústico contralateral. 
c) Recrutamento  
d) Reflexo acústico IPSI-lateral.  
 
38) “Consiste em uma desarmonia facial envolvendo ossos e dentes da mandíbula e 
maxila. É caracterizado pela falta de crescimento mandibular em relação à maxila.” 
A que deformidade está se tratando essa definição? 
a) PROGNATISMO MANDIBULAR 
b) RETROGNATISMO MANDIBULAR 
c) PROTRUSÃO MAXILAR 
d) RETRUSÃO MAXILAR 
 
39)   São músculos cujos ventres musculares são um pouco menos volumosos que o 
ventre posterior do digástrico. Sua inervação superior se faz no processo estiloide, 
processo que se fusiona ao osso temporal, e a inervação inferior se efetua na borda 
lateral do corpo do osso hioide, sua inervação motora é dada pelo nervo facial VII par 
craniano.  
Esse músculo é chamado de: 
a) Milo- hioideos 
b) Estilo-hióideos 
c) Gênio-hióideos 
d) Tíreo-hióideos 
 
40)   Sobre o código de ética da fonoaudiologia o Art. 6°, constituem deveres gerais do 
fonoaudiólogo: 
I – Conhecer, observar e cumprir a Lei no 6.965/1981, o Decreto no 87.218/1982, o 
Código de Ética, bem como as determinações e normas emanadas do Sistema de 
Conselhos de Fonoaudiologia; 
 II – Atender às convocações e cumprir as determinações e normas emanadas do 
Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia;  
III – Exercer a atividade de forma plena, utilizando-se dos conhecimentos e recursos 
necessários para promover o bem-estar do cliente e da coletividade e não necessita 
respeitar o ecossistema;  
IV – Apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições quando as julgar 
incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, devendo dirigir-
se, nesses casos, aos órgãos competentes;  
V – Assumir responsabilidades pelos atos praticados;  
VI – Resguardar a privacidade do cliente, podendo expor seus dados. 



 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA 
 
A) As afirmações I, II, III, IV e V estão corretas. 
B) As afirmações I, II, IV, V e VI estão corretas. 
C) As afirmações I, III, IV e V estão corretas. 
D) As afirmações I, II, IV e V estão corretas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


