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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - Sobre os distúrbios ou atrasos de 
aquisição de linguagem, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Crianças apresentando ausência de condutas 
simbólicas, com comportamentos organizados 
em nível sensório-motor, não imitam modelos 
ausentes. 
b) Crianças com distúrbios globais do 
desenvolvimento e que apresentam algum grau 
de simbolismo em suas condutas têm 
dificuldades para manter a atenção conjunta e 
coordenar ações em atividades envolvendo 
outras pessoas. 
c) Crianças com atrasos específicos de 
linguagem tendem a apresentar dificuldades 
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maiores, ou mesmo desinteresse, na imitação de 
palavras e sons de maneira geral. 
d) Crianças apresentando ausência de condutas 
simbólicas, com comportamentos organizados 
em nível sensório-motor conseguem fazer uso 
convencional e simbólico dos objetos. 
 
16 - Durante a avaliação de linguagem de 
crianças pequenas, o fonoaudiólogo também 
deve observar as atitudes comunicativas dos 
pais. Assinale a alternativa que corresponde a 
uma atitude diretiva (controladora) dos pais: 
a) Iniciam a maior parte dos tópicos de 
interação. 
b) Imitam comportamentos das crianças. 
c) Ficam aguardando respostas por parte das 
crianças. 
d) Interpretam atos não intencionais como se 
fossem intencionais. 
 
17 - “Na fonologia, pares mínimos são 
palavras que diferem em apenas um fonema, 
o qual, por sua vez, pode diferir em poucos ou 
vários traços distintivos. As oposições 
mínimas são pares mínimos nos quais os 
seguimentos contrastantes diferem somente 
em um ou dois traços.” Assinale a alternativa 
em que as duas palavras formam um par 
mínimo e uma oposição mínima, com os 
seguimentos contrastantes diferindo em 
apenas um traço: 
a) “pato” e “chato”. 
b) “bato” e “gato”. 
c) “galo” e “ralo”. 
d) “fato” e “mato”. 
 
18 - “O tempo máximo de fonação (TMF) é 
um dos parâmetros com que se obtêm de 
modo mais fácil as medidas respiratórias, 
podendo ser empregado tanto como um meio 
de diagnóstico como de acompanhamento e 
evolução de terapia de pacientes disfônicos.” 
Sobre o TMF, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Indivíduos com técnica vocal adequada usam 
todo seu tempo máximo de fonação, até mesmo 
entrando no ar de reserva expiratória. 
b) A medida do tempo máximo de fonação não 
permite uma investigação quantitativa e 
qualitativa da fonação. 
c) Indivíduos com fendas glóticas, por exemplo, 
por paralisia unilateral de prega vocal, 
apresentam tempos muito curtos, ao redor de 4s, 

o que lhes obriga uma recarga aérea 
praticamente a cada 1-2s de emissão, 
provocando fadiga e até mesmo hiperventilação. 
d) Quando o tempo de “s” é igual ou maior em 
3s do que o tempo de “z”constata-se 
hipercontração das pregas vocais à fonação. 
 
19 - Sobre nódulos vocais em crianças é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Os nódulos ocorrem em crianças de ambos os 
sexos, com leve prevalência em meninas, 
geralmente na faixa etária dos 9 aos 11 anos. 
b) São lesões de massa bilaterais, exofíticas, de 
natureza predominantemente edematosa, que 
podem variar quanto ao tamanho, chegando a ser 
enormes, com localização na região anterior da 
prega vocal. 
c) Os nódulos são associados a um 
comportamento vocal excessivo e abusivo, 
caracterizado por fonotrauma. 
d) Semelhantes aos nódulos em adultos, os 
nódulos na infância são caracterizados por 
edema, que pode envolver toda a laringe. 
 
20 - Associe as colunas abaixo: 
1ª COLUNA: 
I - Laringectomia total. 
II - Laringectomia parcial vertical: 
cordectomia. 
III - Laringectomia parcial horizontal 
supraglótica. 
IV - Laringectomia parcial vertical: 
hemilaringectomia. 
2ª COLUNA: 
( ) A voz permanece praticamente 
normal, pois nessa cirurgia as pregas vocais 
são preservadas. 
( ) A voz resultante melhora a médio 
prazo, quando se forma uma fibrose no local 
da prega ressecada, que poderá atuar como 
muro de apoio da prega vocal remanescente. 
( ) A tendência ao colabamento das 
estruturas da laringe e a vibração em bloco 
produzem uma voz disfônica, porém bem 
aceita socialmente. 
( ) O maior impacto é a perda da voz 
laríngea e a presença definitiva da 
traqueostomia. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) III, IV, II, I. 
b) III, II, IV, I. 
c) IV, III, II, I. 
d) II, IV, III, I. 



5 

 

21 - O maior músculo intrínseco da laringe, 
cuja contração produz elevação da 
frequência, ou seja, sons mais agudos; que é 
um músculo par e que tem ação adutora 
secundária das pregas vocais é o: 
a) tireoaritenóideo. 
b) cricoaritenóideo lateral. 
c) aritenóideo. 
d) cricotireóideo. 
 
22 - “A disfagia apresenta íntima relação com 
a traqueostomia, não só porque este 
procedimento é indicado em pacientes com 
problemas de deglutição e aspiração 
laringotraqueal, mas também porque a 
própria traqueostomia pode ocasionar 
aspiração.” Sobre este tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) As medidas para reduzir a aspiração começam 
durante a realização da traqueostomia, ao se 
decidir sobre o tipo de incisão na traqueia. 
Sempre que possível, é indicada a incisão 
vertical e, se o paciente já apresenta disfagia 
orofaríngea, com ou sem aspiração, é indicada 
sempre a realização da incisão vertical. 
b) Inúmeros são os benefícios da normalização 
do fluxo aéreo: melhora do olfato e do paladar, 
redução da secreção, melhora da proteção das 
vias aéreas e melhora da disfagia. 
c) O uso de cânulas com cuff é indicado na 
tentativa de conter a aspiração decorrente da 
disfagia orofaríngea. O principal objetivo do 
cuff é abrir a traqueia, permitindo o escape de ar 
e o uso da ventilação mecânica. 
d) A válvula de Passy-Muir é um pequeno 
dispositivo que é colocado entre a cânula de 
traqueostomia e o ventilador mecânico, que 
permite a entrada de ar aos pulmões, mas não 
permite a sua saída pela cânula. O ar, então, sai 
através da traqueia, atinge as pregas vocais e 
normaliza o fluxo aéreo. 
 
23 - Na área de motricidade orofacial é de 
extrema importância o conhecimento de todo 
o sistema estomatognático para que seja 
possível identificar quando há uma 
inadequação e assim trabalhar 
adequadamente. Assinale (V) para as 
afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) A realização de exercícios e/ou 
massagens deve seguir sempre a direção de 
contração das fibras musculares quando se 
pretende aumentar o tônus. 

( ) A realização de exercícios e/ou 
massagens deve seguir sempre a direção 
oposta à contração das fibras musculares 
quando a intenção é alongar a musculatura. 
( ) É importante orientar o paciente a 
deglutir no final da série de exercícios para 
que relaxe sua musculatura. 
( ) Sempre que há uma assimetria entre 
os lados da face, um lado com tônus melhor, 
devem ser feitos exercícios seguindo a 
proporção dois para um, isto é, duas vezes 
para o lado melhor e uma vez para o lado 
pior. 
( ) É prudente manter os mesmos 
exercícios por um período de dois a três 
meses, pois a mudança constante de 
exercícios leva a uma resposta mais lenta das 
fibras musculares e de suas unidades 
motoras. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, V, V, F, V. 
b) F, F, V, F, V. 
c) F, F, F, V, F. 
d) V, V, F, F, F. 
 
24 - Sobre a avaliação clínica da fala na 
fissura labiopalatina é CORRETO afirmar 
que: 
a) A hiponasalidade é o tipo mais frequente de 
alteração da ressonância observado em pacientes 
com fissura labiopalatina, especialmente 
naqueles que apresentam disfunção 
velofaríngea. 
b) Deve ser verificada a ocorrência de emissão 
de ar nasal audível, de fraca pressão intraoral e 
de mímica facial associada à produção de cada 
fonema testado, pois esses sintomas são 
característicos de disfunção velofaríngea. 
c) Na avaliação da inteligibilidade da fala é 
solicitada ao paciente a emissão de uma vogal 
sustentada. Cada emissão é realizada duas vezes: 
a primeira é realizada normalmente; na segunda, 
o avaliador pinça as narinas do paciente. 
d) A avaliação clínica da fala deve ser realizada 
apenas durante a conversa espontânea. 
 
25 - Dentre as fases do desenvolvimento da 
escrita que foram descritas, aquela que se 
caracteriza pela descoberta de que a sílaba 
pode ser reanalisável em elementos menores é 
chamada de: 
a) fase pré-silábica. 
b) fase silábica. 
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c) fase alfabética. 
d) fase silábico-alfabética. 
 
26 - A afasia que ocorre pelo rompimento de 
informações nas regiões que conectam a área 
de Wernicke com a área de Broca; e se 
caracteriza pela dificuldade que o paciente 
apresenta em repetir palavras, 
principalmente as sem significado, embora 
haja compreensão e produção de fala fluente, 
bem articulada e com significado é a: 
a) afasia de Broca. 
b) afasia condutiva. 
c) afasia global. 
d) afasia anômica. 
 
27 - “A pesquisa do Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) 
permite a obtenção da atividade 
eletrofisiológica do sistema auditivo, 
mapeando as sinapses das vias auditivas 
desde o nervo coclear; os núcleos cocleares, o 
complexo olivar superior na região da ponte e 
o núcleo do leminisco lateral até o colículo 
inferior em nível do mesencéfalo”. 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os resultados encontrados no exame dos 
PEATE serão interpretados de acordo com os 
seguintes parâmetros: limiar eletrofisiológico, 
presença ou ausência de determinada onda, 
latências absolutas e diferença interaural das 
ondas V e valores de intervalos interpicos. 
b) Ondas III e V ausentes com onda I presente 
caracteriza doença retrococlear em nível de 
nervo coclear em sua porção mais próxima do 
tronco encefálico e/ ou núcleo coclear. 
c) Onda V ausente com ondas I e III presentes 
caracteriza perda auditiva coclear de grau leve. 
d) A onda V é a maior em amplitude e mais 
consistente à estimulação liminar. Isso significa 
que em condições normais, estímulos próximos 
ao limiar psicoacústico conseguem evocar a 
atividade elétrica de todas as estruturas, porém 
com amplitudes que permitem apenas o registro 
da onda V. 
 
28 - Assinale a recomendação correta para a 
utilização adequada das Emissões 
Otoacústicas (EOA) na rotina clínica: 
a) A pesquisa das EOA deve ser realizada em 
local silencioso. 

b) O procedimento não pode ser realizado 
quando há perfuração de membrana timpânica 
ou tudo de ventilação. 
c) O teste só pode ser realizado com o paciente 
dormindo. 
d) O ruído é um fator que não interfere na 
análise das EOA registradas. 
 
29 - A determinação do tipo de perda 
auditiva é feita a partir da comparação dos 
limiares da condução aérea e da condução 
óssea. Dessa forma, pode-se dizer que uma 
perda auditiva condutiva é caracterizada por: 
a) gap aéreo- ósseo que não excede 10dB. 
b) limiares alterados na condução óssea, 
sinalizando que o problema se encontra na 
orelha interna. 
c) o grau da perda pode variar de leve à 
profunda. 
d) gap aéreo-ósseo significativo, mas que não 
excede 70dB. 
 
30 - “O processamento auditivo refere-se à 
eficiência e eficácia com que o sistema 
auditivo nervoso central utiliza a informação 
auditiva e inclui os mecanismos auditivos 
responsáveis por diversas competências.” A 
competência auditiva para perceber o todo 
quando partes do som-alvo são omitidas é 
chamada de: 
a) figura-fundo auditiva. 
b) fechamento auditivo. 
c) atenção auditiva. 
d) separação binaural. 
 
 


