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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 
 

114 – Fonoaudiólogo 
 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada 
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-os e verifique se o nome impresso neles corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 

de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, 

é de 4 (quatro) horas. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável 
pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente 

será permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 

anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por 

recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 
processo. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. L
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DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................... 

 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 01 a 03. 
 

Estaremos criando uma sociedade de jovens de pais ausentes, distraídos demais com a Internet, à qual Leonardo Calembo, 
de 41 anos, pai de um dos adolescentes mortos a tiros no colégio de Goiânia por um colega de classe, chamou, enquanto enterrava 
o filho, de “órfãos de pais vivos”, de pais já mortos para eles, porque ignoram seus problemas? 

O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a personalidade complexa do 
jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tampo para se dissipar, já que despertou o alarme em não 
poucas famílias. É como se, de repente, nos _____________ se realmente _____________ nossos filhos e o que estão vivendo 
sem que ____________.[…] 

Enquanto escrevo esta coluna, o jornal Folha de S. Paulo publica o que chama de “o mapa da morte”, com os dados de 
homicídios no Brasil em 2016, com um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. No total foram 61.689 homicídios, o que 
equivale a sete a cada hora, algo que supera muitas guerras juntas. É como se o Brasil sofresse a cada ano a explosão de uma 
bomba atômica. A de Hiroshima matou pouco mais do que se mata no Brasil todos os anos. 

Algo que agrava esse mapa da morte é que metade desses homicídios é de jovens, o que significa que mais de 30.000 pais e 
mães tenham que enterrar filhos, algo que fere as leis da natureza. O normal é que os filhos enterrem os pais. A matança desses 
milhares de jovens conduz à aberração de que os pais se sintam órfãos dos filhos, sem poder desfrutar deles em vida. 

Permitir ou não que as  crianças e jovens vejam todo o tipo de violência virtual nos jogos, nos filmes, na televisão e nos 
celulares? Quando eu era estudante de psicologia em Roma, tive uma discussão com um de meus professores que defendia que 
as crianças deviam familiarizar-se com a violência para poder administrá-la quando adultas. É o que pensam ainda hoje até mesmo 
ilustres sociólogos. Para mim, porém, a vida real de hoje já oferece doses de sobra de violência, desde que se nasce, dentro e fora 
das casas, para que seja preciso acrescentar-lhe a violência virtual.[…] 

Jovens órfãos de pais vivos, pais que se veem sujeitos a enterrar filhos em flor e, se fosse pouco, desde 1980 até hoje segue 
aumentando no Brasil o número de suicídios juvenis, segundo o IPEA. É o ápice da tragédia da sociedade. […] 

Mais do que saber se têm mais votos Lula, Doria ou Bolsonaro, os institutos de pesquisa deveriam se interessar em descobrir 
por que a juventude de uma sociedade como a do Brasil, que sempre teve como vocação a felicidade e os encontros festivos, se vê 
de repente representada por um triplo drama de orfandade. Quem salvará o Brasil não será, de fato, nenhum caudilho, herói ou 
messias, mas a tomada de consciência da sociedade de que as famílias precisam apostar para que seus filhos voltem “a ser 
sonhadores”, como pedia o jovem de outra escola em Olinda. 

Quando um jovem pede aos pais que lhe dediquem mais tempo que a seu celular, ele lhes está suplicando mais afeto, ou está 
tentando contar-lhes que algo se está rompendo dentro dele. Quando lhe dizem: “depois, agora estou ocupado”, esse “depois” 
poderia ser tragicamente tarde. 

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/31/opinion/1509452129_128889.html>. Acesso em 06 nov. 2017) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima. 
 

a) perguntassem – conhecemos – saberemos. 
►b) perguntássemos – conhecemos – saibamos. 
c) perguntássemos – conhecêssemos – saibamos. 
d) perguntassem – conhecêssemos – soubermos. 
e) perguntamos – conhecíamos – sabemos. 

 
02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O texto tematiza o excesso de violência no país. 
2. O autor utiliza a tragédia ocorrida na escola de Goiânia como um exemplo de como a falta de participação dos 

pais na vida dos filhos pode levar a situações de tragédia. 
3. O autor critica a escassez de pesquisas sobre o comportamento e a saúde mental de nossos jovens. 
4. A expressão “órfãos de pais vivos”, apresentada no texto, faz referência a crianças com pais mortos no sentido 

metafórico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
03 - Na frase “O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a 

personalidade complexa do jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tempo para se 
dissipar, já que despertou o alarme em não poucas famílias”, o termo destacado estabelece, entre as ideias, uma 
relação: 

 

a) de alternância. 
b) condicional. 
c) aditiva. 
d) temporal. 
►e) causal. 
 

  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/07/politica/1507327801_553160.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/28/politica/1509207896_681997.html
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04 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado no site da revista Ciência Hoje (<http://www.cienciahoje. 
org.br/noticia/v/ler/id/4893/n/pisando_em..._copos>). 

 

Mais uma vez, vem do lixo a produção de objetos que ajudam a melhorar a vida de moradores de comunidades carentes. Ao 
juntar copos de café descartados e cascas de coco de babaçu, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPa) 
transformaram esses rejeitos em lajotas tão resistentes e belas quanto as disponíveis no mercado, de modo a forrar o chão de 
residências populares. 

 

Numere os parênteses a seguir, estabelecendo a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao texto acima. 
 

(   ) O produto, batizado de ecopiso e com patente já registrada, será fabricado e aplicado agora por pescadores de 
Colares, município do nordeste paraense. 

(   ) Depois de analisar os rejeitos, ela concluiu que as cascas do coco, associadas a copos de café descartáveis, 
formavam uma mistura muito consistente e ideal para a fabricação de pisos: o plástico (poliestireno) e a fibra do 
babaçu juntos conferem dureza e resistência às lajotas comparáveis às encontradas no mercado, mas a um custo 
de produção muito inferior. 

(   ) Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico. 
(   ) Buscando uma alternativa barata para cobrir o chão batido de casas de mulheres que trabalham como abridoras 

de coco de babaçu, no Maranhão, a engenheira mecânica Poliana Borges Bringel examinou o lixo dessa 
comunidade durante sua pesquisa de mestrado na UFPa, em 2007. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 4 – 3 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 4 – 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 

05 - No trecho “Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico”, retirado do texto da questão 04, 

a palavra destacada faz referência: 
 

a) ao plástico. 
b) ao copo de café. 
c) à casca de coco. 
d) à fibra do babaçu. 
►e) ao ecopiso. 

 
06 - Considere o seguinte trecho adaptado da revista Superinteressante: 
 

___________ com uma pesquisa publicada pela revista americana Reader’s Digest, tomar café em jejum pode prejudicar o 
sistema digestivo, _________ o café, quando entra em contato com o estômago, _______ produz ácidos estomacais _______ 
podem danificar as paredes do próprio órgão, causa indigestão e azia. 

 

(Adaptado de: <https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-voce-nunca-deve-beber-cafe-de-barriga-vazia/>. Acesso em 13, nov. 2017) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
 

a) De acordo – onde – porque – que. 
►b) De acordo – visto que – onde – que. 
c) Consoante – já que – onde – e. 
d) De acordo – onde – que – que. 
e) Consoante – devido a – em que – e. 

 
Considere o seguinte trecho para responder às questões 07 e 08. 
 

Meditação, na tradição budista, é um conjunto de técnicas capazes de ajudar ___ estabilizar ___ mente, levando ___ calma mental 
e, consequentemente, ___ promoção da sabedoria e da bondade.  

 

(Adaptado de:<http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/10/raia-drogasil-tem-lucro-de-r-1365-mi-no-3o-tri/>, acesso em 05, nov. 2017) 

 
07 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 

a) a – à – a – à. 
b) à – a – a – a. 
►c) a – a – à – à. 
d) a – à – a – a. 
e) à – a – à – a. 
 

08 - Na frase “É uma prática que exige muito foco e concentração, assim como a habilidade de se ‘desligar’ do mundo 
exterior”, a expressão destacada demonstra uma relação entre as informações de: 

 

a) conclusão. 
b) oposição. 
►c) adição. 
d) proporção. 
e) explicação. 

  

https://www.rd.com/health/wellness/never-drink-coffee-empty-stomach/
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09 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência ao trecho anterior pontuada corretamente. 
 

a) O mesmo acontece com o mindfulness que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de 

grandes líderes, principalmente, por garantir, maior foco, eficiência e produtividade. 
b) O mesmo acontece com o mindfulness que embora menos conhecido tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de 

grandes líderes principalmente, por garantir maior foco, eficiência e produtividade. 
c) O mesmo acontece, com o mindfulness que, embora menos conhecido tem ganho, cada vez mais, espaço nas agendas 

de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência, e produtividade. 
►d) O mesmo acontece com o mindfulness, que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas 

de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência e produtividade. 
e) O mesmo, acontece com o mindfulness que, embora, menos conhecido, tem ganho, cada vez mais espaço nas agendas 

de grandes líderes, principalmente por: garantir maior foco, eficiência, e produtividade. 
 

10 - Sobre a charge ao lado, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A charge satiriza a atual situação econômica do 
país por meio dos exercícios escolares de 
conjugação de verbos. 

2. Se o verbo assistir estivesse conjugado com o 
pronome “tu”, teria a forma “assiste”. 

3. O pronome “ele”, utilizado com o verbo aumentar, 
faz referência ao governo. 

4. Se a conjugação se desse no futuro simples, 
teríamos a conjugação “eles reprimiram”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
*11 - Considere a seguinte sequência de números: 

 
3, 4, 6, 10, 18, ... 

 
Iniciando com 3, qual das regras a seguir produz cada um dos termos seguintes dessa sequência? 

 

a) Some 1 ao termo anterior. 
b) Subtraia 2 do termo anterior e então multiplique por 4. 
c) Subtraia 1 do termo anterior e então multiplique por 2. 
d) Multiplique o termo anterior por 2 e então subtraia 2. 
e) Multiplique o termo anterior por 3 e então subtraia 5. 

 
 
12 - Na figura, a região pintada de preto representa que fração do círculo? 

 

a) 1/9. 
b) 2/9. 
c) 1/16. 
d) 2/10. 
►e) 1/20. 

 
 
13 - Por noite, um hotel cobra R$ 100,00 por um quarto para uma pessoa, e 20% desse valor para cada pessoa a mais 

utilizando o mesmo quarto. Uma família utilizou dois quartos desse hotel, por uma noite, pagando um total de 
R$ 300,00. Quantas pessoas havia nessa família? 
 

a) 4 pessoas. 
b) 5 pessoas. 
c) 6 pessoas. 
►d) 7 pessoas. 
e) 8 pessoas. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
  

 
 

(Disponível em: <www.ivancabral.com>. Acesso em 08 nov. 2017) 

http://www.ivancabral.com/
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14 - Numa pesquisa sobre o consumo de dois sabores de suco, 200 pessoas foram entrevistadas. Dessas, 144 disseram 
consumir suco de laranja, 136 disseram consumir suco de uva e 18 disseram não consumir nenhum desses sabores 
de suco. De acordo com essa pesquisa, quantos dos entrevistados consomem os dois sabores de suco (laranja e uva)? 
 

►a) 98. 
b) 90. 
c) 80. 
d) 78. 
e) 70. 

 
 
15 - Colocando-se um número na entrada da máquina numérica a seguir, é realizada uma sequência de operações. Por 

exemplo, ao colocar 5 na entrada, obteremos 9 na saída, como indicado: 

 
 
 

 

 
 

 
Se, na saída, obteve-se um número x, qual das expressões a seguir representa o número que foi colocado na entrada 
da máquina? 

 

a) 2 ∙ x − 1 

►b) 
x + 1

2
  

c) 2 ∙ x + 1 

d) 
x

2
 + 1 

e) 2 ∙ (x − 1) 

 
16 - A sequência a seguir ilustra o empilhamento de caixas A, B e C. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nessas condições, a altura h, da última pilha, é: 
 

a) 52 cm. 
b) 50 cm. 
►c) 48 cm. 
d) 46 cm. 
e) 44 cm. 

 
 
17 - A seguir, temos parte de uma tabela numérica: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sabendo que a tabela continua, em qual linha deverá aparecer o número 66? 
 

►a) Linha 16. 
b) Linha 15. 
c) Linha 14. 
d) Linha 13. 
e) Linha 12. 

 
 
  

 2 – 1 5 10 9 

entrada saída 

39 cm 

B 

C 24 cm 
B 

A 
33 cm 

C 

A 
h = ? 

B 

C 

A 
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18 - Na sequência 3, 7, 11, 15, 19, ... os números aumentam de quatro em quatro. Na sequência 1, 8, 15, 22, 29, ... por sua 
vez, os números aumentam de sete em sete. Observe que o número 15 aparece em ambas as sequências. Escrevendo 
os demais valores dessas sequências, qual será o próximo número a aparecer em ambas? 
 

a) 31. 
b) 36. 
c) 39. 
d) 41. 
►e) 43. 

 
 
19 - Numa escola, todos os estudantes que participam do time de basquete fazem Educação Física com o professor Silas. 

Com base nisso, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 
 

a) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete. 
b) Se um estudante não participa do time de basquete, então ele não faz Educação Física com o professor Silas. 
►c) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete. 
d) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete. 
e) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete. 

 
20 - Com base nas premissas do argumento 
 

 Se chover então entrará água na sala. 
 Se a janela estiver fechada então não entrará água na sala. 
 Se não chover então a cortina estará aberta. 
 A cortina está fechada. 

 

pode-se concluir que: 
 

a) não choveu. 
►b) a janela está aberta. 
c) não entrou água na sala. 
d) a janela está fechada. 
e) a cortina é azul. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
21 - Sobre o processo administrativo disciplinar e aspectos relacionados, no âmbito no Município de Araucária, é correto 

afirmar: 
 

a) O Processo Administrativo Disciplinar não deverá exceder a 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a Comissão, podendo esse prazo ser prorrogado por no máximo duas vezes, por igual prazo, a critério da 
comissão mediante relatório motivado. 

b) Na hipótese de o relatório de Sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, o Prefeito Municipal 
determinará o encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para análise e demais providências 
pertinentes, independentemente da imediata instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 

c) O depoimento das testemunhas será prestado oralmente e reduzido a termo, podendo também a testemunha trazê-lo por 
escrito. 

►d) A decisão do Processo Administrativo Disciplinar será proferida pelo Prefeito Municipal no prazo de 20 (vinte) dias contados 
do recebimento do processo. 

e) Se extinta a punibilidade pela prescrição, não poderá haver registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 
 

 
22 - Sobre a posse e o exercício em cargo público no Município de Araucária, assinale a alternativa correta. 
 

a) A posse dar-se-á automaticamente após transcorrido o prazo máximo de trinta dias contados da data de publicação do ato 
de nomeação. 

►b) É de um dia útil o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da data da posse. 
c) No ato da posse, não é necessário apresentar declaração de bens ou valores, por se entender que haveria violação de 

sigilo. 
d) No caso de função de confiança, o início do exercício será aquele da data de assinatura do respectivo termo. 
e) Deverá ocorrer inspeção médica oficial logo após a posse e antes do exercício. 

 

 
23 - Sobre as indenizações e outras vantagens do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente. 
b) Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos por lei municipal. 
c) Constituem indenizações ao servidor diárias, transporte e adicional noturno. 
d) As indenizações se incorporam ao vencimento, inclusive para fins de aposentadoria. 
e) As vantagens pecuniárias podem ser acumuladas para efeito de concessão de outros acréscimos pecuniários ulteriores. 
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24 - Sobre a progressão e a carreira do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta. 
 

a) A progressão funcional consiste na movimentação do servidor para cargo superior. 
b) Para a participação no processo de promoção, não é necessário ter cumprido o estágio probatório. 
►c) Servidores que sofreram pena de suspensão disciplinar ou foram presos por decisão judicial, no triênio, não poderão 

participar do processo de promoção. 
d) Considera-se progressão por tempo de serviço aquela que se dá a cada dois anos de efetivo exercício. 
e) Ocorrerá a progressão por desempenho automaticamente a cada três anos de efetivo exercício, independentemente de 

avaliação do servidor. 
 
25 - Sobre a progressão por habilitação ou titulação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A progressão por habilitação/titulação é a passagem dos profissionais de um nível para outro, por titulação de curso 
relacionado ao seu cargo efetivo. 

b) Para o cômputo de créditos somente serão considerados certificados de cursos concluídos após a nomeação do servidor, 
e que tenham sido ministrados por instituições reconhecidas, regra que não é aplicada para os cursos regulares do ensino 
fundamental e do ensino médio. 

c) A Progressão por Habilitação/Titulação ocorrerá mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou 
diploma devidamente instruído. 

d) O servidor em situação de acumulação legal de cargos poderá usar a habilitação/titulação em ambos os cargos. 
►e) Os cursos de habilitação/titulação realizados pelo ocupante de cargo do Quadro Geral Próprio Efetivo somente serão 

considerados para fins de progressão se ministrados por instituição reconhecida, não se admitindo cursos realizados no 
exterior. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26 - As disfagias neurogênicas são desordens no processo de deglutição e/ou alimentação causadas por doença ou trauma 

neurológico. O exame clínico dessas disfagias é composto por detalhadas informações colhidas na anamnese e por 
procedimentos clínicos específicos. A respeito da investigação dos mecanismos de proteção das vias aéreas 
inferiores, considere os seguintes itens: 

 

1. Presença ou ausência de alteração vocal depois da deglutição. 
2. Presença ou ausência de tosse. 
3. Incoordenação e lentidão dos movimentos de motricidade solicitados. 
4. Presença ou ausência de alteração respiratória depois da deglutição. 

 

São processos de investigação dos mecanismos das vias aéreas inferiores: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
27 - Disfagia orofaríngea é um distúrbio de deglutição com sinais e sintomas específicos caracterizados por alterações em 

qualquer etapa e/ou entre as etapas da dinâmica da deglutição, que podem ser congênitas ou adquiridas, após 
comprometimento neurológico, mecânico ou psicogênico. Sobre disfagia orofaríngea mecânica, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) É a dificuldade secundária pela perda sensorial e/ou muscular de estruturas responsáveis pela deglutição fisiológica 
normal. 

b) Não apresenta restrições anatomofisiológicas. 
c) Pode ser um dos primeiros sintomas de algumas patologias neurológicas. 
d) Geralmente, controle neurológico central e de nervos periféricos não está intacto. 
e) As disfunções neurológicas afetam a ação muscular responsável pelo transporte do bolo alimentar da cavidade oral para 

o esôfago. 
 
28 - Considerando que a linguagem escrita é objeto de estudo e intervenção do fonoaudiólogo, as práticas clínicas 

fonoaudiológicas que favorecem o desenvolvimento efetivo dessa modalidade de linguagem são aquelas que: 
 

a) objetivam ensinar que a escrita é transcrição da fala. 
►b) abordam leitura e escrita de textos relacionados a diferentes gêneros discursivos. 
c) abordam repetição e memorização do código escrito. 
d) consideram exercícios para ensinar a grafar os sons da língua portuguesa. 
e) envolvem exercícios de decodificação e codificação do sistema ortográfico da língua. 

 
29 - “O desenvolvimento fonológico e suas alterações preocupam o fonoaudiólogo por causa de sua grande ocorrência na 

população infantil” (Wertzner, 2009). Em relação às crianças que apresentam distúrbio fonológico, é correto afirmar: 
 

a) Podem usar os sons contrastivamente de maneira efetiva. 
b) Têm idade acima de quatro anos e em geral apresentam anormalidades anatômicas e/ou funcionais no mecanismo de 

fala. 
►c) Usam processos fonológicos semelhantes aos da criança com desenvolvimento típico, mas também podem usar 

processos únicos e incomuns no desenvolvimento. 
d) Realizam mudanças espontâneas no sistema fonológico, apresentando sistema estático. 
e) Apresentam características e fatores etiológicos correlatos homogêneos.  
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30 - Ao longo da história, as políticas públicas de saúde no Brasil estiveram fundamentadas a partir de diferentes 
abordagens. É um princípio ou uma diretriz do atual Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

a) Desconsiderar a participação da comunidade, uma vez que a saúde é dever do Estado. 
b) Indicar que apenas os sujeitos que contribuem para o sistema da previdência e assistência social têm acesso aos serviços 

de saúde. 
c) Determinar que acesso à informação sobre estado de saúde pode ser negado diante de ética médica e/ou sigilo de 

prontuário. 
d) Preconizar serviços de recuperação da saúde e não atividades preventivas. 
►e) Descrever fatores determinantes e condicionantes da saúde, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte e lazer, entre outros. 
 
31 - Na área da voz, há avaliações utilizando emissões dos sons da fala, como ‘tempo máximo de fonação, relação s/z, 

ataque vocal, qualidade da emissão da vogal prolongada e extensão vocal’. Com relação a esses itens, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Como tempo máximo de fonação, vários autores consideram uma média de 25 a 35 segundos para falantes femininos e 
de 15 a 25 segundos para falantes masculinos, sendo utilizadas, para emissão, as vogais [a], [i] e [u]. 

b) Um valor de relação s/z menor ou igual a 1,2 é indicativo de falta de coaptação glótica. 
►c) Ataque vocal é o modo como se inicia o som, está relacionado à configuração glótica no momento da emissão e pode ser 

realizado de três modos: isocrônico, brusco e aspirado. 
d) A emissão da vogal prolongada tem por objetivo verificar, de forma exclusiva, o uso de ar de reserva. 
e) Faixa de extensão vocal refere-se somente à voz cantada. 

 
32 - Durante o exame de videodeglutograma, em geral, o fonoaudiólogo observa as dificuldades apresentadas no processo 

de deglutição do paciente, bem como orienta manobras facilitadoras, posturais, de proteção das vias aéreas e de 
limpeza dos recessos faríngeos. Levando isso em consideração, assinale a alternativa correta. 

 

a) Durante o exame, as observações relativas às fases da deglutição – preparatória, oral e faríngea – podem ser efetuadas 
em visão lateral. 

b) Entre as manobras posturais, estão deglutição supraglótica, deglutição supraglótica estendida, deglutição super-
supraglótica e manobra de Mendelsohn. 

c) Para realização desse exame, é oferecida consistência líquida engrossada. 
►d) Entre as manobras voluntárias de limpeza dos recessos faríngeos, estão intercalar deglutição de sólidos com líquidos, 

deglutição com esforço, deglutições múltiplas, estalos de lábios protraídos, lateralização da cabeça, emissão de sons 
guturais, escarro e valsava modificado. 

e) Entre as manobras voluntárias de proteção de vias aéreas, estão cabeça abaixada, cabeça para trás, cabeça virada para 
o lado comprometido, cabeça virada e abaixada, cabeça inclinada para o lado não comprometido e inclinação corporal 
lateral ou para trás. 

 
33 - Os padrões miofuncionais orofaciais modificam-se de acordo com o crescimento e desenvolvimento craniofacial, nos 

diferentes ciclos de vida. De acordo com cada ciclo, encontramos características nesses padrões. Quanto ao que pode 
ser observado em tais padrões miofuncionais nos ciclos de vida, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Na infância, o padrão respiratório predominantemente nasal possibilita organização da postura oral, o que é estímulo 
favorável de crescimento e de organização miofuncional. 

b) Na infância, hábitos orais, em geral, não podem ser agravantes de padrões faciais. 
c) Na puberdade, as deformidades dentofaciais consolidadas pelo término do crescimento craniofacial definirão padrões 

funcionais adaptativos quanto à respiração, mastigação, deglutição e produção dos sons da fala. 
d) A fase adulta é o período no qual ocorre definição das características esqueléticas craniofaciais, sendo mais precoce e 

tênue no gênero feminino, e mais tardia e com mudanças estruturais mais intensas no gênero masculino. 
e) Na infância, é frequente a ocorrência de sintomas e sinais que caracterizam as disfunções temporomandibulares. 

 
34 - “A sucção no peito é um importante estímulo para o crescimento ósseo e o desenvolvimento das funções orais” 

(Felício, 2009). Considerando a colocação da autora, quanto ao padrão de sucção normal do bebê, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Do nascimento aos seis meses de idade, os movimentos de língua ocorrem predominantemente para frente e para 
trás; posteriormente, passam a predominar movimentos de elevação e abaixamento de língua. 

(   ) O melhor desempenho da sução, compreendendo a coordenação com deglutição e respiração, surge do terceiro 
dia de vida em diante. 

(   ) Os movimentos mandibulares são abaixamento e elevação. 
(   ) A sucção tem característica bifásica (involuntária passando a voluntária). 

 

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

►a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) V – V – F – F. 
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35 - De acordo com Behlau (1995), entre os quadros de disfonias, encontram-se as disfonias funcionais. Quanto a essa 
classificação de disfonia, assinale a alternativa correta. 

 

a) Decorre, em geral, de alterações estruturais do trato vocal ou mesmo nas funções musculares. 
►b) As alterações mais encontradas são nos níveis respiratório, glótico e ressonantal. 
c) Tem como mecanismo causal exclusivamente as alterações psicoemocionais. 
d) O impacto clínico, quando existente, não está relacionado à função fonatória da laringe. 
e) Não depende do comportamento vocal do paciente. 

 
36 - Considerando a alta demanda por atendimento clínico fonoaudiológico relacionada à linguagem, destaca-se que 

concepções de linguagem interferem na maneira de planejar e conduzir o acompanhamento terapêutico. Acerca de 
concepções de linguagem, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A tradição empirista (representada pelo viés skinneriano) refere que a aquisição de linguagem é um processo de 
aprendizagem por imitação. 

(   ) A tradição racionalista (representada pela visão inatista) refere que a linguagem é uma faculdade, uma parte da 
dotação biológica da espécie. 

(   ) A partir da noção empirista, a área fonoaudiológica define a patologia como desvio, atraso ou violação de um 
caminho determinado como ideal, e o tratamento como situação de treinamento/aprendizagem. 

(   ) A tradição dialética desconsidera que a constituição da linguagem é um processo de interação entre a criança e 
o meio. 

 

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

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
►e) V – V – V – F. 

 
37 - O sistema auditivo é constituído por estruturas sensoriais e conexões centrais responsáveis pela audição. Levando 

em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 
 

a) O sistema auditivo pode ser referido por duas porções distintas, inter-relacionadas, definidas como sistema auditivo 
periférico e sistema auditivo vestibular. 

►b) A porção periférica compreende estruturas da orelha externa, orelha média, orelha interna e do sistema nervoso periférico, 
ou seja, nervo vestibulococlear. 

c) O sistema auditivo central refere-se às vias auditivas localizadas no órgão vestibular, tronco encefálico e áreas corticais. 
d) O sistema auditivo periférico envolve a captação e transmissão dos sinais elétricos. 
e) A via auditiva central estende-se da cóclea até o córtex auditivo primário. 

 
38 - A triagem auditiva neonatal universal (TANU) tem sido recomendada mundialmente com o objetivo de oferecer a 

identificação precoce da deficiência auditiva e as melhores possibilidades de desenvolvimento para crianças com essa 
deficiência. Levando em consideração os dados apresentados, é correto afirmar: 

 

a) A TANU é obrigatória no Brasil e está implementada em todos os hospitais ou maternidades brasileiras que possuem 
unidades de terapia intensiva. 

b) A TANU pode ser realizada por todos os profissionais de saúde, incluindo fonoaudiólogos e enfermeiros. 
c) A etapa da TANU não faz parte da linha de cuidados em saúde auditiva. 
d) A TANU não é obrigatória no país, pois o Brasil não possui tecnologia disponível para a sua realização e nem profissionais 

capacitados para sua realização. 
►e) Na TANU podem ser utilizados os equipamentos portáteis de emissões otoacústicas (EOA) e potencial evocado auditivo 

de tronco encefálico automático (PEATE) ou brainstem evoked response audiometry (BERA). 
 
39 - A respeito das perdas auditivas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As perdas auditivas condutivas são aquelas que resultam de doenças que atingem a orelha externa ou média, com 
timpanogramas do tipo B ou C na maioria das alterações e a perda em geral é reversível. 

b) A perda auditiva do tipo neurossensorial afeta elementos da orelha interna, com presença de curva timpanométrica do tipo 
A e em geral é irreversível. 

►c) A perda auditiva do tipo mista apresenta componentes somente condutivos e afeta a orelha média, com presença de curva 
timpanométrica do tipo B. 

d) Na perda auditiva central, a lesão ocorre em vias auditivas do sistema auditivo central e geralmente há presença de 
dificuldade de compreensão de fala. 

e) A perda auditiva funcional demonstra perda auditiva exagerada ou simulada, e geralmente os resultados dos testes que 
compõem a avaliação audiológica básica são incompatíveis entre si. 

 
40 - O desenvolvimento e a maturação auditiva de um lactente com audição normal seguem uma sequência padronizada 

de comportamentos que evoluem desde o nascimento até os dois anos de idade. Assinale a alternativa que apresenta 
a hierarquia das habilidades auditivas. 

 

a) Localização, detecção, reconhecimento auditivo, compreensão auditiva e discriminação. 
b) Detecção, localização, discriminação, compreensão auditiva e reconhecimento auditivo. 
c) Compreensão auditiva, reconhecimento auditivo, discriminação, detecção e localização. 
►d) Detecção, discriminação, localização, reconhecimento auditivo e compreensão auditiva. 
e) Reconhecimento auditivo, discriminação, compreensão auditiva, detecção e localização.  
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41 - O envelhecimento populacional é um fato comprovado mundialmente. A prevalência da perda auditiva relacionada à 
idade varia de acordo com o perfil de idosos avaliados, mas pode ser considerado um problema de saúde pública. A 
avaliação audiológica do idoso candidato ao uso de amplificação sonora é imprescindível para que o fonoaudiólogo 
possa planejar as suas ações, definir suas escolhas, implementá-las, avaliar constantemente o processo e o nível de 
satisfação do usuário. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A avaliação audiológica básica (audiometria, teste de percepção de fala e impedanciometria) é essencial para dar início 
ao processo de seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual. 

b) A audiometria é considerada o padrão-ouro da audiologia, razão pela qual é o único exame necessário no processo inicial 
de seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual. 

c) A perda auditiva relacionada à idade possui origem periférica e não afeta outras partes do sistema auditivo ou vestibular. 
Ela é do tipo sensorioneural, bilateral, simétrica e progressiva. 

d) As influências dos fatores centrais na seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual estão 
descartadas cientificamente. 

e) O uso de questionários ou procedimentos de triagem sensíveis para identificação dos idosos com possibilidade de 
apresentar perda auditiva não é recomendado. 

 
42 - A respeito do modelo de categorização de déficits de processamento auditivo, é correto afirmar: 
 

a) O modelo é dividido em cinco subperfis primários: decodificação, integração, prosódia, organização de saída e associação. 
b) O déficit de decodificação auditiva implica habilidade de discriminação fina de diferentes sons da língua, e provavelmente 

a localização desse transtorno é no complexo olivar superior. 
►c) O déficit de integração é caracterizado pela deficiência na habilidade de realizar tarefas que exigem comunicação 

intersetorial e inter-hemisférica, e geralmente os indivíduos com esse déficit possuem dificuldades em anotar as aulas. 
d) O déficit de associação sugere uma comunicação ineficiente entre regiões corticais secundárias e dissociativas, e as 

maiores dificuldades acadêmicas ocorrem nas atividades com demanda linguística. 
e) As queixas mais frequentes no déficit de prosódia dizem respeito à dificuldade de organizar, sequencializar ou planejar 

respostas apropriadas. 
 
43 - O potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático (PEATE) ou brainstem evoked response audiometry 

(BERA) tem por objetivo determinar o limiar de resposta auditiva, pois a análise de suas ondas permitirá caracterizar 
o tipo de perda auditiva e a localização da lesão. Levando em consideração o estudo do PEATE, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) O PEATE é um teste objetivo, rápido e fidedigno em qualquer faixa etária, que avalia as frequências graves e 
consequentemente oferece a vantagem do diagnóstico seguro. 

►b) Os resultados do PEATE em neonatos e crianças pequenas mostra algumas diferenças nas latências, amplitude e formas 
das ondas quando comparados aos resultados dos adultos, devido à maturação das vias auditivas. 

c) Para avaliar a integridade auditiva, é utilizada uma intensidade fraca, para se conseguir identificar as ondas I, III e V. 
d) Para avaliar o limiar eletrofisiológico, é utilizada apenas a onda IV, pois é a única que permanece visível até em fracas 

intensidades. 
e) As respostas normais para a onda V, principal onda do PEATE, encontram-se entre 3,5 a 4,1 mseg de latência. 

 
44 - Segundo o Código de Ética da Fonoaudiologia, NÃO constitui uma infração ética em relação às redes sociais: 
 

a) discutir casos ou esclarecer dúvidas relativas à prestação de serviço ao cliente quando este for exposto ou facilmente 
identificável. 

b) incitar, induzir ou ensinar a prática de procedimentos diagnósticos e terapêuticos da Fonoaudiologia a pessoas não 
habilitadas. 

c) publicar, nas redes sociais ou demais meios de comunicação, artigos de conteúdo depreciativo acerca da profissão, de 
colegas, de clientes, de contratantes, dos órgãos representativos da classe e de seus representantes. 

d) divulgar nome, endereço ou qualquer outra informação que identifique ou caracterize o cliente. 
►e) compartilhar informações e retransmitir mensagens com cautela, mesmo em grupos de discussão restritos. 

 
45 - A audição é importante para a aquisição da comunicação humana. A perda auditiva pode impactar negativamente no 

desenvolvimento global da criança e o diagnóstico precoce da perda auditiva poderia minimizar esse impacto. 
Considerando a importância da avaliação auditiva na infância, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os neonatos que falharam na triagem auditiva neonatal deverão ser encaminhados para o diagnóstico audiológico 
antes dos três meses de idade. 

2. Os neonatos com indicadores de risco para deficiência auditiva tardia, mesmo com teste da orelhinha normal, 
deverão ter a sua audição monitorada anualmente até completarem três anos. 

3. Para crianças com idades entre 3 e 6 anos, não é recomendado usar métodos comportamentais e exames 
objetivos; nessa faixa etária o uso de métodos subjetivos seria o indicado. 

4. Para que os objetivos da avaliação auditiva sejam alcançados, é recomendado usar uma bateria de testes que se 
baseie no princípio de prova e contraprova. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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46 - A atuação fonoaudiológica em sistemas e serviços de saúde é bastante extensa, perpassando diferentes níveis de 
assistência. O fortalecimento da atenção básica exige práticas de cuidados à saúde e de gestão renovadas, que 
extrapolem dimensões estritamente técnicas, o que pede mudanças nas relações e na atuação profissional. Com 
relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Os processos de trabalho do fonoaudiólogo na atenção básica devem instituir práticas de cuidado dirigidas a 
pessoas e grupos sociais de risco para a comunicação humana ou em situação de vulnerabilidade social. 

(   ) O fonoaudiólogo deve desenvolver ações de promoção, prevenção, atenção e educação em saúde diretamente 
relacionadas à melhorias dos indicadores de qualidade de vida e de saúde da população. 

(   ) Para os fonoaudiólogos, um dos desafios a serem enfrentados é o de desconstruir conceitos, abandonando a 
lógica das teorias e modelos fechados preestabelecidos para ação fonoaudiológica em saúde. 

(   ) Na proposta da rede de cuidados à saúde, a atenção básica tem papel de polo irradiador das ações e na 
comunicação das redes de cuidados. 

 

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

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) V – V – V – V. 
d) F – F – V – F. 
e) V – F – F – V. 

 
47 - Levando em consideração que uma das queixas de estudantes refere-se à dificuldade de compreensão da fala devido 

ao ruído na sala de aula e o hábito de escutar músicas no celular, com fones de ouvido, passando horas nessa 
atividade, identifique como verdadeiras (V) as estratégias que a fonoaudióloga do NASF pode realizar na escola para 
minimizar o impacto na saúde auditiva dos escolares e como falsas (F) as estratégias que não devem ser realizadas. 

 

(   ) Melhorias no ambiente para torná-lo mais saudável, com conscientização da comunidade escolar para reduzir os 
níveis de pressão sonora elevados na sala de aula e melhorar a inteligibilidade de fala. 

(   ) Atividades grupais com a reflexão sobre os problemas, sensibilização sobre as consequências e a criação de 
hábitos saudáveis. 

(   ) Triagem auditiva escolar visando à identificação precoce da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 
elevados. 

 

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

a) F – F – V. 
b) V – V – F. 
c) V – F – F. 
►d) V – V – V. 
e) F – V – F. 

 
48 - Qual princípio do SUS representa um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema? 
 

►a) Integralidade. 
b) Equidade. 
c) Descentralização. 
d) Participação da Comunidade. 
e) Universalidade. 

 
49 - A respeito do Sistema Único de Saúde, considere os seguintes objetivos: 
 

1. Garantir o acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde. 
2. Garantir o direito à saúde, reduzir as desigualdades sociais e territoriais. 
3. Garantir espaços participativos estratégicos na reivindicação, formulação, controle e avaliação da execução das 

políticas públicas de saúde. 
4. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganhos em escala e serviços de saúde. 

 

São objetivos da Regionalização da Saúde: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
50 - É considerada uma ação que representa a prioridade do Pacto em defesa do SUS: 
 

a) Definir a responsabilidade sanitária de cada esfera do governo. 
►b) Garantir o financiamento para materialização dos princípios e diretrizes. 
c) Estabelecer as diretrizes para a gestão do trabalho e educação na saúde. 
d) Implantar a Política Nacional da Saúde do Idoso. 
e) Fortalecer a Política Nacional da Atenção Básica. 

 


