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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

FONOAUDIÓLOGO 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legislação do SUS Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 



 

                                                                                                                                                          Página 4 de 12 
  

  CARGO: FONOAUDIÓLOGO  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer indivíduo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 



 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA-PI 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO   

 

 

 
 

 

21) Em 2014 o Conselho Federal de 

Fonoaudiologia publicou a Resolução CFFa nº 

453 que reconhece as especialidades de 

Gerontologia, Fonoaudiologia 

Neurofuncional, Fonoaudiologia do Trabalho 

e Neuropsicologia como áreas nas quais o 

fonoaudiólogo pode obter o título de 

especialista. A senescência é uma fase da vida 

humana cercada de alterações orgânicas, 

funcionais e psicológicas e uma equipe 

interdisciplinar torna-se necessária para 

atender a todas as demandas do idoso. Sobre 

a gerontologia e a fonoaudiologia, assinale a 

alternativa INCORRETA.  

 

(A) Em relação à sintaxe da pessoa idosa, a 

estruturação das frases não sofre alterações 

expressivas até os 80 anos.  

(B) A comunicação é parte da integração social da 

raça humana, sendo de grande importância 

para a qualidade de vida do paciente idoso.  

(C) O fonoaudiólogo deve triar os idosos para 

identificar alterações funcionais e 

encaminhá-los para terapia, pois não é 

necessário dar orientações de promoção de 

saúde, já que a doença já está instalada.  

(D) Na senescência, as causas de distúrbio da 

comunicação são diversas como lentificação 

práxica, alterações miofuncionais de órgãos 

fonoarticulatórios, dificuldade de acesso 

lexical e alterações de audição 

 

22) O desvio fonológico é caracterizado por 

alterações que ocorrem na fala da criança, em 

que esta realizará uma produção inadequada 

dos fonemas, bem como o uso inadequado das 

regras fonológicas da língua. Em relação ao 

distúrbio fonético e fonológico, assinale a 

afirmativa correta.  

 

 

 

 

 

 

 

(A) O inventário fonético da criança só se 
completa aos sete anos. Antes desse período 
não é possível definir se o diagnóstico é 
fonético ou fonológico.  

(B) O distúrbio fonológico tem como 
manifestação a gravidade e a 
ininteligibilidade da fala em variados graus 
com indicação de terapia fonoaudiológica.  

(C) Os distúrbios fonéticos são mais 
heterogêneos que os distúrbios fonológicos, 
pois seguem regras muito claras não podendo 
apresentar formas idiossincrática.  

(D) Os critérios de inclusão no distúrbio 
fonológico são idade acima de quatro anos e 
ausência de alterações anatômicas. Não é 
critério importante averiguar a qualidade 
auditiva da criança. 

 
23) Os Transtornos do Espectro do Autismo 

(TEA) referem-se a um grupo de transtornos 
caracterizados por um espectro 
compartilhado de prejuízos qualitativos na 
interação social, associados a 
comportamentos repetitivos e interesses 
restritos pronunciados (Brentani et al, 2013) 
e s alterações de linguagem são elementos 
centrais nos quadros clínicos ligados a este 
transtorno. Nos quadros de TEA, as crianças 
são muito diferentes entre si, o que traz 
inúmeras hipósteses diagnósticas. Em relação 
às alterações de linguagem nos TEA, analise 
as afirmativas a seguir.  

 
I. Crianças com TEA apresentam dificuldades 

na compreensão de mensagens de duplo 
vínculo.  

II. II. É necessário contextualizar a linguagem da 
criança como uma conduta terapêutica que 
deve ser seguida tanto pelo fonoaudiólogo 
quanto pela família.  

III. A linguagem de crianças com TEA segue um 
padrão de atraso quando comparadas a 
crianças com o desenvolvimento típico.  
 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
 
(A) I.  
(B) II.  
(C) I e II.  
(D) I e III. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 

http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/res-453-2014-novas-especialidades.pdf
http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/res-453-2014-novas-especialidades.pdf
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24) O fonoaudiólogo que deseja trabalhar com 
recém nascidos de alto risco precisa adquirir 
também conhecimentos de neonatologia que 
lhe permitirão assumir seu trabalho com 
segurança e eficiência. Este profissional deve 
saber que o reflexo de GAG, relacionado à 
deglutição de recém-nascido a termo 
saudável ocorre:  

 
(A) ao tocar a parte posterior da língua ou faringe.  
(B) ao tocar os cantos da boca.  
(C) ao tocar a lateral da língua.  
(D) ao pressionar a gengiva.  
 
25) O sistema estomatognático  é composto por 

várias estruturas que atuam 
harmoniosamente a fim de realizar as funções 
orofaciais de sucção, mastigação, deglutição, 
respiração e fala e a extensão dos 
movimentos mandibulares e o tipo 
mastigatório estão relacionados:  

 
I. à capacidade funcional da articulação 

têmporo-mandibular.  
II. à capacidade funcional dos músculos 

mandibulares.  
III. à condição oclusal.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas II e III estão corretas.  
(D) Apenas I e III estão corretas.  
 
26) Os músculos intrínsecos da laringe têm sua 

origem e inserção na própria laringe, atuando 
na movimentação das pregas vocais e a 
atividade em conjunto dos músculos 
laríngeos intrínsecos e extrínsecos é 
fundamental para a fonação e, 
consequentemente, para uma voz 
equilibrada. Leia as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta.  

I. A musculatura extrínseca determina os 
movimentos das cartilagens laríngeas.  

II. A musculatura intrínseca é responsável pelos 
ajustes mais finos das pregas vocais.  

 
 

(A) Apenas I está correta.  
(B) I e II estão corretas.  
(C) Apenas II está correta.  
(D) I e II estão incorretas.  
 

27) Lesões organofuncionais são formações 

benignas decorrentes de comportamento 

vocal alterado e inadequado que ocorre por 

reação natural do tecido ao trauma fonatório, 

associado ao consumo de tabaco por longo 

tempo. Essa alteração traduz uma distensão 

do espaço homônimo, pela presença de 

material mucoide, como resultado de uma 

irritação crônica. O texto refere-se a:  
 

(A) nódulo vocal.  

(B) pólipo vocal.  

(C) granuloma.  

(D) edema de Reinke. 

 

28) Distúrbios da comunicação oral ou escrita são 

da máxima importância para o 

desenvolvimento da criança. O pediatra geral 

é o primeiro profissional a ser solicitado a 

opinar e orientar, o que só poderá ser feito em 

bom nível técnico com a participação do 

fonoaudiólogo que observa o 

desenvolvimento normal de linguagem. O 

terceiro nível de comunicação pré-verbal está 

caracterizado pelo aparecimento de condutas 

comunicativas novas e que revela a 

intencionalidade da criança. 

Comportamentos desse tipo começam a ser 

observados a partir dos:  

 

(A) 2 meses de idade. 

(B) 4 meses de idade.  

(C) 24 meses de idade.  

(D) 8 meses de idade. 
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29) A partir da Revolução Industrial, a máquina 
ocupou um lugar de destaque nas empresas, 
antes mantido apenas pelo homem. O 
desenvolvimento tecnológico criou máquinas 
cada vez maiores e mais ruidosas, que 
contribuíram substancialmente para agravar 
o problema do ruído. O ruído é 
potencialmente capaz de levar a lesões graves 
e irreversíveis no aparelho auditivo. A 
deterioração gradual da sensibilidade 
auditiva, que ocorre em função da exposição a 
intensidades sonoras maiores que 85 dBNA 
durante oito horas diárias por longo tempo 
são suficientes para causar dano coclear, 
levando à perda auditiva induzida pelo ruído 
(PAIR) no trabalhador. Existem algumas 
técnicas fonoaudiológicas para a análise deste 
problema. Conforme o tema exposto, leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.  

 
I. Os limiares audiométricos obtidos pelos 

testes de condução aérea refletem o estado 
das orelhas externa, média e interna.  

II. Os limiares audiométricos obtidos pelos 
testes de condução óssea refletem somente o 
estado da orelha interna.  

 

(A) Apenas I está correta.  
(B) Apenas II está correta.  
(C) I e II estão corretas.  
(D) I e II estão incorretas.  
 
30) Os fonoaudiólogos são parte fundamental no 

tratamento dos idosos com afecções nos 

aparelhos auditivos, fonador e mesmo 

alimentar. Muitos problemas dos idosos 

residem na dificuldade de ouvir e se 

comunicar e ao redor dos 65 anos de idade 

são observadas alterações na laringe, 

resultantes do processo normal do 

envelhecimento como:  

 
(A) calcificação e ossificação gradual das 

cartilagens laríngeas e atrofia dos músculos 

intrínsecos.  

(B) crescimento da laringe e alongamento das 

pregas vocais em até 1cm. 

(C) aumento no diâmetro ântero-posterior da 

laringe e encurtamento do ligamento vocal.  

(D) diminuição do tamanho da laringe como um 

todo e atrofia da musculatura extrínseca. 

31) É inegável o avanço científico no campo da 

fonoaudiologia, nos últimos anos. 

Particularmente, tem sido observada uma 

maior inserção da atuação fonoaudiológica 

em diferentes contextos educacionais. Este 

importante profissional tem papel relevante 

no acompanhamento do desenvolvimento da 

criança que apresenta características como: 

 

I. De um a dois anos, a criança começa a nomear 

objetos, constrói frases com 2 elementos, 

elabora frases negativas e interrogativas.  

II. De três a quatro anos, a criança agrupa 

objetos com a mesma característica.  

III. De zero a um ano, a criança sacode o chocalho 

e balança os objetos.  

IV. De quatro a cinco anos, a forma de 

alimentação da criança assemelha-se á do 

adulto.  

 

(A) todas as opções são corretas  

(B) todas as opções são incorretas  

(C) estão corretas somente as opções I e III  

(D) estão corretas somente as opções II e IV 

 

32) O Código de Ética regulamenta os direitos e 

deveres dos inscritos nos Conselhos de 

Fonoaudiologia, segundo suas atribuições 

específicas e segundo ele, é vedada ao 

profissional a seguinte conduta:  

 

(A) Participar de equipes de orientação e 

planejamento escolar.  

(B) Utilizar técnicas psicomotoras em quaisquer 

circunstâncias.  

(C) Atuar em consultório particular sem o 

registro definitivo.  

(D) Dar diagnóstico através de meios de 

comunicação coletiva.  
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33) Em relação à presbiacusia, definida como 

diminuição auditiva relacionada ao 

envelhecimento, por alterações 

degenerativas, fazendo parte do processo 

geral de envelhecimento do organismo, 

assinale a alternativa CORRETA.  

 

(A) Determina hipoacusia sensório neural 

bilateral assimétrica.  

(B) Caracteriza-se por hipoacusia utuante e má 

discriminação vocal  

(C) Caracteriza-se inicialmente por alterações 

neurossensoriais retrococleares importantes  

(D) Ocorre por degeneração do órgão de Corti, 

iniciando pela espira basal. 

 

34) Carlos Augusto é uma criança com 4 anos e 

meio de idade, e ao ser submetido à analise de 

um profissional fonoaudiólogo, foi possível 

verificar a dificuldade de fala caracterizada 

pelo uso inadequado dos sons, envolvendo 

erros na produção dos sons. Nestes casos, 

apresenta-se  necessariamente alterações em 

níveis:  

 

(A) fonológicos.  

(B) morfológicos.  

(C) semânticos.  

(D) sintáticos. 

 

35) Sr. José é um  um paciente com câncer de 

laringe, submetido à laringectomia parcial 

vertical. Ao analisa-lo é possível observar:  

 

(A) dispneia e dislalia.  

(B) mecanismo de proteção das vias aéreas 

superiores prejudicado e disfluência.  

(C) fonte glótica prejudicada a partir da nova 

configuração anatomofuncional.  

(D) refluxo, disfagia e dislalia.  

 

36) As habilidades de uma criança autista podem 

ser altas ou baixas, dependendo tanto do nível 

de coeficiente intelectual, como da 

capacidade de comunicação verbal. Uma 

criança com Transtorno do Espectro Autista 

pode apresentar linguagem verbal ou não. A 

criança não oralizada pode utilizar do método 

conhecido como Comunicação  
 

Alternativa e Ampliada (CAA). Diante desta forma 

de comunicação, pode-se considerar que: 
 

(A) é um meio de efetuar a comunicação face a 

face de indivíduos incapazes de usar a 

linguagem verbal.  

(B) pode ser dividida em comunicação expressiva 

e não expressiva.  

(C) a aprendizagem da CAA ocorre da mesma 

forma que a língua verbal nas mesmas 

condições.  

(D) todos os aspectos da comunicação verbal 

podem ser substituídos pela CAA.  
 

37) A voz sempre exerceu fascínio em seus 

estudiosos, sendo por vezes, considerada um 

mistério a ser desvendado. Assim como 

comumente ocorre na ciência, avanços 

tecnológicos representaram marcos na 

evolução da pesquisa de voz e na  avaliação do 

sistema ressonantal, o foco nasal apresenta-

se com ausência completa de nasalidade 

durante a emissão de sons nasais. O foco nasal 

é classificado corretamente como:  
 

(A) Rinolalia aberta;  

(B) Rinolalia fechada;  

(C) Hiponasalidade;  

(D) Denasalidade;  
 

38) Dra Kamila, fonoaudióloga, trabalha com 

crianças e  trabalha durante a avaliação de 

linguagem oral, constatou-se que ela ao invés 

de falar “gato” emite “cato”, no lugar de “bola” 

fala “pola”, pode-se afirmar que ela apresenta 

dificuldade com o traço distintivo:  
 

(A) Sonoro 

(B) Posterior 

(C) Anterior 

(D) Consonantal 
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39) Segundo Foz, 2009, quando um profissional 

fonoaudiólogo faz a avaliação da linguagem 

escrita, com relação à ortografia, de uma 

criança que escreve “sepada” para espada, 

“tarbalho” para trabalho, ele poderá 

classificar esses erros em: 

 

(A) Múltiplas representações 

(B) Inversão de letras 

(C) Aglutinação 

(D) Letras parecidas 

 

40) Joana é professora universitária e, 

preocupada com sua voz, procurou a ajuda de 

um fonoaudiólogo. O profissional constatou a 

redução ou ausência da onda de mucosa das 

pregas vocais, fato relacionado à voz da 

professora está:  

 

(A) Rouca;  

(B) Áspera;  

(C) Pastosa;  

(D) Soprosa;  

 

 

 




