
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FONOAUDIÓLOGO 



 

PARTE I - FONOAUDIÓLOGO 
 
01 - Qual a estrutura que ao ser empurrada de encontro à 
parede posterior da faringe durante a deglutição, fecha a 
comunicação nasofaríngea, evitando o refluxo do alimento 
para o nariz? 

A) Faringe. 
B) Palato mole. 
C) Língua. 
D) Glote. 
E) Epiglote. 

 
02 - Durante avaliação fonoaudiológica de um paciente 
disfágico que está recebendo nutrição via sonda e dieta oral 
zero. Analise as proposições em Verdadeiras (V) ou Falsas 
(F), em seguida, assinale a alternativa que corresponda 
corretamente sobre quais procedimentos são considerados 
mais adequados para aplicação com este paciente.  

(  ) No primeiro momento não se deve testar nenhum 
alimento por via oral. 
(    ) Observa-se a deglutição com saliva. 
(    ) Oferece-se 20 ml de alimento na consistência pastosa. 
(    ) Realiza-se uma videofluoroscopia.  
(   ) Oferece um pouco de água para testar o reflexo de 
deglutição. 

A) V, V, F, F, F. 
B) V, F, F, F, V. 
C) F, V, F, V, F. 
D) F, F, V, F, V. 
E) V, V, F, F, V. 

 
03 - Giannini em 2007 descreve em seu livro uma técnica 
que consiste em colocar o paciente na posição sentada e em 
seguida oferecer alimentos dentro de uma gaze (em 
pedaços), em seguida, após mastigação do alimento 
envolvido na gaze, estes deverão ser desprezados. Qual o 
nome desta técnica descrita por Giannini? 

A) Mastigação não nutritiva. 
B) Deglutições múltiplas. 
C) Deglutição nutritiva. 
D) Propriocepção oral com alimentos. 
E) Estimulação sensorial. 

 
04 - Termo comumente utilizado para definir qualquer 
desordem caracterizada por alteração do movimento 
secundário a uma lesão não progressiva do cérebro em 
desenvolvimento. 

A) Desordem Neurológica. 
B) Desordem Neuromuscular. 
C) Paralisia Cerebral. 
D) Distúrbio Neurogênico. 
E) Alteração no sistema sensório-motor-oral. 

 
05 - Nervo misto onde o componente sensitivo é 
consideravelmente maior e responsável pela sensibilidade 
somática geral (temperatura, dor, pressão e tato) de grande 
parte da cabeça e dos 2/3 anteriores da língua, já sua raiz 
motora distribui-se aos músculos mastigadores. 

A) Nervo Facial. 
B) Nervo Vago. 
C) Nervo Mandibular. 
D) Nervo Trigêmio. 
E) Nervo Glossofaríngeo. 

06 - Durante teste do Blue Dye ao se observar presença de 
contraste alimentar na fase faríngea da epiglote, pregas 
vestibulares e ventrículos até o nível das pregas vocais, 
demonstra que o paciente está apresentando: 

A) Aspiração traqueobrônquica. 
B) Escape anterior de alimento. 
C) Penetração laríngea. 
D) Reflexo de GAG. 
E) Disfagia de fase esofágica.  

 
07 - São consideradas como Técnicas Passivas de 
reabilitação em Motricidade Orofacial, com exceção de: 

A) Estimulação sensorial digital. 
B) Estimulação tátil-cinestésica. 
C) Sucção controlada de líquidos. 
D) Adequação da postura corporal. 
E) Estimulação olfativa. 

 
08 - Criança de 07 anos de idade, sexo masculino, com 
Síndrome do Respirador Oral, presença de flacidez de 
musculatura orofacial, postura de lábios aberto, lábio 
superior encurtado, arcada dentária em classe II de Angle, 
palato ogival e distúrbio fonético com ausência de produção 
dos fonemas bilabiais plosivos por incompetência labial. 
Todas as alternativas representam estratégias terapêuticas, 
com exceção de:  

A) Alongamento passivo em lábios e contra-
resistência. 

B) Treino articulatório e miofuncional. 
C) Treino com mímica facial. 
D) Exercícios isotônicos em lábios. 
E) Estímulo térmico com calor úmido em lábio 

superior associado à massagem indutora no lábio 
com sentido para cima. 

 
09 - São considerados fonemas líquidos. 

A) /s/, /z/, /f/, /v/. 
B) /l/, /lh/, /r/. 
C) /p/, /b/, /t/, /d/. 
D) /k/, /g/, /R/. 
E) /S/, /Z /, /lh/. 

 
10 - Item importante no processamento dos sons da fala, está 
presente e desempenha um importante papel no ato de ouvir, 
está ligado a atenção seletiva que desempenhamos em 
detrimento a um conjunto de outros sons competitivos. 

A) Figura-fundo. 
B) Memória mediata. 
C) Processamento auditivo. 
D) Localização sonora. 
E) Discriminação auditiva. 

  
11 - Sobre a realização da audiometria tonal por via aérea, 
analise as proposições em Verdadeiras (V) ou Falsas (F), 
em seguida, assinale a opção de resposta correta.  
(  ) Inicia-se a testagem pela pior orelha. 
(  ) Inicia-se pela frequência de 250 Hz. 
(  ) A marcação no audiograma se faz por meio da cor azul 
para a orelha esquerda e vermelha para a orelha direita. 
( ) O objetivo da audiometria tonal por via aérea é 
determinar o grau de comprometimento condutivo. 
(  )  Deve-se utilizar o tom puro em pacientes com queixa 
de zumbido. 



 

A) F, F, V, F, F. 
B) F, V, F, F, F. 
C) V, F, V, F, F. 
D) F, F, V, V, F. 
E) F, F, V, F, V.  

 
12 - Durante pesquisa dos limiares acústicos na audiometria 
tonal pode ocorrer um fenômeno no qual o estímulo 
apresentado à orelha testada é percebido na orelha não-
testada. Que fenômeno é este? 

A) Curva auditiva. 
B) Efeito Rinne positivo. 
C) Mascaramento auditivo. 
D) Audição contralateral 
E) Atenuação interaural. 

 
13 - Durante colocação do fone de ouvido do tipo TDH 39 
para testagem auditiva na audiometria, quando o meato 
acústico é coberto ou ocluído, existe um aumento do nível 
de pressão sonora em direção à cóclea, em determinadas 
situações, tal aumento resultará em um reforço da via óssea, 
alterando o resultado do exame, este fato não ocorre em 
portadores de desordens condutivas. Qual nome desta 
alteração durante aplicação do exame?  

A) GAP aéreo-ósseo. 
B) Fenômeno de Túlio. 
C) Atenuação interaural. 
D) Mascaramento auditivo. 
E) Efeito de oclusão. 

 
14 - Complete a frase com a opção correta de resposta. Um 
audiologista ao realizar a timpanometria de um paciente, ao 
ajustar a agulha do balanceômetro para a posição de leitura 
zero, esta medida corresponde ao ponto de 
______________________ da membrana timpânica – 
posição neutra – no qual o valor obtido se refere ao volume 
da orelha externa acrescido do volume da orelha média.  

A) admitância estática. 
B) reactância.    
C) máxima admitância. 
D) impedância. 
E) maior rigidez 

 
15 - As principais indicações clínicas deste exame são o 
estudo da maturação das vias auditivas em neonatos e em 
pacientes difíceis de serem testados. O paciente é orientado 
a ficar relaxado para que seus movimentos não provoquem 
artefatos elétricos, ou mesmo sedação aos pacientes não 
cooperantes. Deve-se fazer a limpeza da pele e aplicar da 
pasta eletrolítica nos eletrodos que ficarão fixados à pele do 
paciente testado. Qual exame o texto acima se refere? 

A) Imitanciometria. 
B) Otoemissões acústicas. 
C) PEATE. 
D) Pesquisa do reflexo estapediano. 
E) Eletrococleografia. 

 
16 - O transtorno do processamento auditivo pode ser 
caracterizado por uma ou mais dificuldades encontradas nas 
habilidades auditivas necessárias para lidar com a 
informação acústica. São características de uma pessoa com 
transtorno de processamento auditivo, com exceção de: 
 

A) Comum a queixa do paciente em parecer ouvir mas 
não entender o que foi dito. 

B) Ausência de distúrbio articulatório, ausência de 
dificuldade na discriminação dos sons da fala.  

C) Dificuldade para ouvir em grupos. 
D) Dificuldade para entender a fala na presença de 

ruídos. 
E) Dificuldade para lembrar o que foi dito. 

 
17 - Quanto ao fenômeno do recrutamento auditivo, assinale 
a alternativa correta. 

A) Pode estar presente ou ausente nas perdas do tipo 
Sensório-Neural.  

B) Estão presente nas perdas do tipo Condutiva. 
C) Estão presente nas perdas do tipo Mista. 
D) Estão presente nas perdas do tipo Central. 
E) Estão presente nas perdas do tipo Funcional.   

 
18 - Este déficit é caracterizado pela inabilidade em aplicar 
regras da língua para os sinais acústicos recebidos. Sugere 
uma comunicação ineficiente entre as regiões corticais 
primárias e associativas, ou seja, cooperação intra-
hemisférica deficitária. Nestes indivíduas ocorre 
dificuldade em atribuir significado linguístico aos fonemas, 
apresentam pior compreensão de linguagem oral do que 
escrita. 

A) Déficit de integração. 
B) Déficit de organização de saída. 
C) Déficit de função não-verbal ou prosódia. 
D) Déficit de associação. 
E) Déficit de decodificação auditiva.  

 
19 - Assinale a alternativa que corresponda às 
características de uma criança com Transtorno do Espectro 
Autista. 

A) O uso da linguagem expressiva tende a decrescer 
significativamente com o tempo. 

B) Ausência de contato visual e de estereotipias 
corporais.  

C) Uso inapropriado de objetos e brinquedos; 
resistência a mudanças de rotina; compreensão 
adequada de elementos simbólicos da linguagem. 

D) Etapas do desenvolvimento adequado para a idade 
cronológica e mental.  

E) Fala ecolálica e dificuldade de interação social.  
 

20 - Com relação às características da criança disléxica, 
analise as alternativas abaixo e assinale a opção incorreta.  

A) Como características há a dificuldade na aquisição 
e automação da leitura, porém, ao analisarmos sua 
escrita, esta possui desempenho superior. 

B) A dislexia do desenvolvimento é considerada um 
transtorno específico da aprendizagem e possui 
origem neurobiológica. 

C) As dificuldades normalmente resultam de um 
déficit no componente fonológico da linguagem. 

D) Desatenção, dispersão e fracasso escolar são 
queixas constantes dos professores destes alunos. 

E) Caracteriza-se por dificuldades no reconhecimento 
preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de 
decodificação e em soletração.  

 
 



 

21 - Métodos e técnicas que poderão facilitar a abordagem 
imprimindo uma importante ferramenta facilitadora na 
terapia com a criança autista, com exceção de: 

A) Método Bobath. 
B) Método Sonrise. 
C) Metodologia com Integração Sensorial. 
D) Recursos com Linguagem Suplementar e 

Alternativa. 
E) Ferramentas tecnológicas e de recursos assistivo.  

 
22 - Tipo de ressonância vocal típica de pacientes com 
nódulo de prega vocal decorrente de comportamento vocal 
inadequado. 

A) Ressonância laríngea. 
B) Ressonância hipernasal. 
C) Ressonância hiponasal. 
D) Ressonância faríngea. 
E) Ressonância oral.  

 
23 - Ramo do nervo vago (X par craniano) que inerva o 
músculo cricotireoideo. 

A) Ramo posterior do nervo laríngeo inferior. 
B) Ramo anterior do nervo laríngeo inferior. 
C) Ramo externo do nervo laríngeo superior. 
D) Ramo posterior do nervo laríngeo superior. 
E) Ramo recorrente do nervo Vago. 

 
24 - O uso de medicamentos podem comprometer 
decisivamente a produção vocal, os efeitos dos 
medicamentos e as reações colaterais variam enormemente 
em função de cada indivíduo. São considerados efeitos 
secundários negativos à voz pelo uso de corticosteroides:  

A) Produção de muco viscoso no trato vocal e pigarro 
persistente. 

B) Diminuição das secreções do trato respiratório e 
ressecamento; irritações gástricas. 

C) Edema em prega vocal e rouquidão com flutuação 
na voz. 

D) Risco de sangramento em pregas vocais. 
E) Virilização da voz e interferência no controle neural 

da produção da voz e da fala. 
 
25 - Consiste na descrição do impacto psicológico 
produzido pela qualidade vocal do indivíduo, ou seja, é a 
impressão causada pelo padrão vocal apresentado pelo 
individuo. 

A) Análise vocal. 
B) Psicodinâmica vocal. 
C) Impressão vocal. 
D) Qualidade vocal. 
E) Análise acústica da voz. 

 
26 - São exercícios indicados especificamente para 
trabalhar com um paciente com insuficiência velofaríngea, 
excetuando a técnica de: 

A) Sons nasais. 
B) Contra-resistência com os lábios. 
C) Sons plosivos. 
D)  /b/ prolongado com empuxo. 
E) Sons vibrantes com gargarejo. 

 
 

27 - De acordo com os parâmetros da escala GRBAS para 
classificar o índice de disfonia, o parâmetro B significa? 

A) Tensão vocal. 
B) Astenia vocal. 
C) Instabilidade da emissão. 
D) Soprosidade da voz. 
E) Rugosidade da voz.  

 
28 - O termo presbifonia significa: 

A) Voz rugosa. 
B) Instabilidade habitual vocal na senescência. 
C) Voz diplofônica. 
D) Voz típica após desordem neurogênica.   
E) Envelhecimento da voz. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


