
CADERNO DE PROVA 

FONOAUDIÓLOGO 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) A aquisição da linguagem depende de um 
aparato neurobiológico e social, ou seja, de um 
bom desenvolvimento de todas as estruturas 
cerebrais. Na aquisição da linguagem, os 
primeiros fonemas da língua são aqueles 
produzidos com os lábios como: 
a) /n/, /m/, /v/; 
b) /c/, /g/, /x/; 
c) /b/, /m/, /p/; 
d) /s/, /t/, /z/. 
 
12) Considere alguns dos marcos a seguir sobre a 
aquisição da linguagem em crianças entre 0 e 3 
anos: 

K Inventário fonético ainda pequeno, mas já 
consegue pronunciar (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, 
/g/) nasais (/m/, /n/) e semivogais. 

X Estruturas silábicas simples. 

Y Começa a desenvolver a habilidade de 
responder a duas ordens consecutivas. 

W Advérbio de lugar em emissões simples. 

Z Começa a balbuciar, produzindo todos os 
sons possíveis de realizar. 

 
São marcos da aquisição da linguagem em 
crianças entre 1 e 2 anos os itens descritos em: 
a) K e X, apenas; 
b) X e Y, apenas; 
c) Y e W, apenas; 
d) W e Z, apenas. 
 
13) A tipologia facial pode ser dividida em: 
________, onde os terços da face estão 
equilibrados, caracterizando o padrão facial 
médio; _________, com altura facial inferior 
reduzida, caracterizando a face curta; e 
________, com altura facial inferior aumentada, 
caracterizando a face longa. 
Completa CORRETAMENTE as lacunas do texto a 
alternativa: 
a) Mesiofacial; dolicofacial; braquifacial; 
b) Mesiofacial; braquifacial; dolicofacial; 
c) Braquifacial; mesiofacial; dolicofacial; 
d) Braquifacial; dolicofacial; mesiofacial. 
 



14) Considere as características relacionadas à 
Oclusão e Tipologia Facial demonstradas a 
seguir:  
 
1- Classe II esquelética, divisão primeira. 
2- Classe II esquelética, divisão segunda. 
3- Classe III esquelética. 
 
X- Os pacientes podem apresentar características 
como: arcada dentária superior atrésica, palato 
duro estreito e alterações labiais. Apresenta 
também distorções na fala, como articulação 
imprecisa dos fonemas velares /k/ e /g/ pois, com 
o palato duro alto e estreitado, o dorso da língua 
tem dificuldade em encontrar o ponto 
articulatório. Os fonemas bilabiais /p/, /b/ e /m/ 
são realizados com o contato do lábio inferior 
com os incisivos superiores, substituindo a 
oclusão labial. Na emissão dos sibilantes /s/ e /z/ 
ocorre deslize mandibular. 
Y- Caracteriza-se por apresentar perfil côncavo, 
mordida aberta anterior e vedamento labial 
ineficiente, ou seja, postura de lábios abertos, 
normalmente com hipotônia de lábio inferior e 
hiperfunção de lábio superior, principalmente na 
deglutição e na fala. A língua é hipotônica, 
principalmente na base por ter muito espaço 
disponível, também é mais larga e sua posição 
habitual é no soalho da boca, pelo arco 
mandibular ser maior e mais profundo. Os dentes 
incisivos inferiores estão em linguoversão. 
Z- É comum encontrarmos mordida profunda, os 
dentes incisivos superiores em palatoversão e os 
músculos dos lábios podem estar normais, 
facilitando o vedamento labial.  
 
Agora, assinale a alternativa que faz a CORRETA 
associação: 
a) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z; 
b) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z; 
c) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X; 
d) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y. 
 
15) No pós-operatório das osteotomias 
maxilomandibulares, o fonoaudiólogo avalia a 
propriocepção através do teste de _______. O 
teste consiste em um sistema de avaliação da 
estereognosia oral. A estereognosia piora um 
pouco após a retirada da fixação pela 
hipoestesia do pós-cirúrgico. 

Completa CORRETAMENTE a lacuna do texto a 
alternativa: 
a) Ringel; 
b) Herick; 
c) Levene; 
d) Widal. 
 
16) A avaliação da função velofaríngea é 
baseada nos escores de hipernasalidade, escape 
aéreo nasal e presença ou não de articulações 
compensatórias obtidos durante a realização da 
avaliação perceptiva-auditiva da fala. A função 
velofaríngea pode ser classificada por meio de 
uma escala de três pontos, onde (3) corresponde 
a: 
a) Função velofaríngea adequada; 
b) Função velofaríngea marginal; 
c) Função velofaríngea inadequada; 
d) Função velofaríngea adaptada. 
 
17) Na disfagia orofaríngea o paciente mostra 
com precisão o local onde há dificuldade para a 
passagem do alimento. Geralmente descreve 
com detalhes se há dificuldade de iniciar a 
deglutição, e se ocorre aspiração antes, durante 
ou depois. No caso de xerostomia os sintomas 
associados boca seca, olhos secos, artrite 
reumatóide ou história de ingestão de 
medicamentos _______, facilitam o diagnóstico. 
Completa CORRETAMENTE a lacuna do texto a 
alternativa: 
a) Anti-histamínicos; 
b) Anticolinérgicos; 
c) Anti-inflamatórios; 
d) Broncodilatadores. 
 
18) Audiometria de tronco encefálico (ABR ou 
BSER) consiste no registro e análise da atividade 
eletrofisiológica do sistema auditivo desde a 
orelha interna até o tronco encefálico alto. As 
ondas são denominadas através de algarismos 
romanos que representam a atividade neuronal 
do sistema auditivo. As prováveis origens dos 
potenciais são: 
a) Onda I: Nervo coclear distal. Onda II: Nervo 
coclear proximal. Onda III: Núcleo coclear. Onda 
IV: Núcleo do complexo olivar superior. Onda V: 
Núcleos do leminisco lateral e do colículo inferior.  
Ondas VI e VII: Núcleos da radiação talâmica; 



b) Onda I: Nervo coclear proximal. Onda II: Nervo 
coclear distal. Onda III: Núcleo coclear. Onda IV: 
Núcleo do complexo olivar superior. Onda V: 
Núcleos da radiação talâmica.  Ondas VI e VII: 
Núcleos do leminisco lateral e do colículo inferior; 
c) Onda I: Nervo coclear distal. Onda II: Nervo 
coclear proximal. Onda III: Núcleo coclear. Onda 
IV: Núcleo do complexo olivar superior. Onda V: 
Núcleos da radiação talâmica.  Ondas VI e VII: 
Núcleos do leminisco lateral e do colículo inferior; 
d) Onda I: Nervo coclear distal. Onda II: Nervo 
coclear proximal. Onda III: Núcleo do complexo 
olivar superior. Onda IV: Núcleo coclear. Onda V: 
Núcleos do leminisco lateral e do colículo inferior.  
Ondas VI e VII: Núcleos da radiação talâmica. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 
 


