
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FONOAUDIÓLOGO
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________
Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de FONOAUDIÓLOGO, que é constituída de TRINTA 
(30)  questões  objetivas,  distribuídas  da  seguinte  maneira:  05  de  língua  portuguesa,  05  de  matemática,  05  de  
conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das  
quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 9:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



PORTUGUÊS
Rua da Passagem (trânsito)

Os curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamental
Não adianta esquentar a cabeça
Não precisa avançar no sinal
Dando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversal
Pisca alerta pra encostar na guia
Para-brisa para o temporal
Já buzinou, espere, não insista,
Desencoste o seu do meu metal
Devagar pra contemplar a vista
Menos peso do pé no pedal
Não se deve atropelar um cachorro
Nem qualquer outro animal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Motoqueiro caminhão pedestre
Carro importado carro nacional
Mas tem que dirigir direito
Para não congestionar o local
Tanto faz você chegar primeiro

O primeiro foi seu ancestral
É melhor você chegar inteiro
Com seu venoso e seu arterial
A cidade é tanto do mendigo
Quanto do policial
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Travesti trabalhador turista
Solitário família casal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental
Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tiau.
(Arnaldo Antunes/Lenine)

1. Nos versos: A cidade é tanto do mendigo/Quanto do policial/Todo mundo tem direito à vida/Todo mundo tem 
direito igual. NÃO se pode afirmar apenas que

A. os direitos são próprios apenas de certos segmentos, na sociedade.

B. mendigo e policial devem ser tratados da mesma forma, sem distinção.

C. assim como produziria o mesmo efeito de sentido de tanto quanto, nos versos acima.

D. em Todo mundo o efeito de sentido produzido é equivalente ao não há diferenças entre ninguém.

E. ainda que mendigo e policial encontrem-se em polos distintos em um imaginário de valores sociais, eles devem 
ser tratados da mesma forma, sem hierarquia.

2. Em Sem ter medo de andar na rua/Porque a rua é o seu quintal, a conjunção pode ser substituída sem alterar o 
sentido apenas por

A. mas.

B. pois.

C. não só.

D. porquanto.

E. entretanto.

3. Em  Carro importado carro nacional/Mas tem que dirigir direito,  assinale a alternativa em que NÃO se pode 
depreender, no texto, sentidos sobre estes versos.

A. Não importa se o seu carro é mais ou menos potente, a lei é para todos.

B. Não importa qual o seu poder aquisitivo desde que você faça a sua parte.

C. De acordo com o tipo de carro, é possível dirigir de forma mais ou menos prudente.

D. A conjunção adversativa sustenta o efeito de sentido de que as leis devem ser respeitadas.

E. Assim como o produto nacional, o importado tem que seguir as mesmas regras no trânsito.

http://letras.mus.br/lenine/


4.  Em Travesti  trabalhador turista/Solitário família  casal,  NÃO se pode afirmar  que,  em relação aos  sentidos 
produzidos pelo texto acima,

A. há nos seis termos valores imaginários distintos.

B. a aliteração contribuiu para a adição de ritmo ao texto. 

C. Travesti e Solitário são termos correspondentes em termos de efeito de sentido. 

D. é possível perceber sentido de igualdade entre todas as formas de estar no mundo, sem distinção.

E. há relação semântica entre os termos do segundo verso, no que diz respeito ao sentido geral do texto.

5. Em Gentileza é fundamental a ideia NÃO se repete apenas em

A. Não precisa avançar no sinal.

B. Boa noite, tudo bem, bom dia.

C. Já buzinou, espere, não insista.

D. Carro importado carro nacional.

E. Com licença, obrigado, até logo, tiau.
MATEMÁTICA

6. O quadro abaixo apresenta dados da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento  (Paraná) 
referente a precipitações pluviométricas mensais na região oeste do Paraná em alguns meses. Com base nas 
informações  do  quadro  é  correto  afirmar  que  a  precipitação  média  mensal  (no  período  registrado  no 
quadro), em mm, foi 

Precipitação Pluviométrica na Região Oeste do Paraná 
(Período 10/2014 – 03/2015)

Mês Precipitação em mm
Outubro/2014 60

Novembro/2014 131
Dezembro/2014 146

Janeiro/2015 154
Fevereiro/2015 143

Março/2015 104
  

A. 122.
B. 123.
C. 124.
D. 125.
E. 126.



7. Uma empresa que lucrou R$ 120.000,00 em 2014 estima um crescimento, no lucro, de 12% para 2015. 
Se a previsão se concretizar, então é correto afirmar que o lucro em 2015 será 
A. R$ 134.400,00.
B. R$ 134.500,00.
C. R$ 134.600,00.
D. R$ 134.700,00.
E. R$ 134.800,00.

8. Determinada prefeitura utilizou R$ 3.120.000,00 para reformar algumas escolas e construir uma nova 
escola.  Sabe-se que entre  reformas  e  construção o total  foi  6.000 metros  quadrado de obras.  Sabe-se 
também que o custo, por metro quadrado, para reformas foi R$ 280,00 e para construção nova foi R$ 
1.000,00. Assim é correto afirmar que a escola nova terá 
A. 1000 m2 .

B. 1200m2 .

C. 1500m2 .

D. 2000m2 .

E. 4000m2 .

9. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de refeições que determinado restaurante vendeu em 2014. Com 
base nas informações do gráfico é correto afirmar que

A. no mês de fevereiro foi vendido 20 refeições a mais do que em janeiro.
B. a média mensal de vendas em 2014 foi 100 unidades. 
C. o mês que registrou maior venda foi dezembro.
D. em junho foi vendido a mesma quantidade do que em janeiro.
E. em novembro não foi vendida nenhuma refeição.
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10. Paulo, José e Marcos compraram (juntos) bilhetes da loteria e gastaram R$ 51,00, sendo que deste 
montante R$ 9,00 foi de Paulo,  R$ 15,00 de José e R$ 27,00 de Marcos.  Um dos bilhetes deles foi 
sorteado e eles ganharam um prêmio de R$ 127.500,00. Se o prêmio for dividido proporcionalmente ao 
valor da aposta de cada um, então é correto afirmar que Paulo receberá 
A. R$ 18.800,00.
B. R$ 20.500,00.
C. R$ 22.500,00.
D. R$ 42.500,00.
E. R$ 85.000,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
11.  Ao considerar alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação suas inter-relações e vinculações históricas, é correto afirmar que
A. a penitenciária de segurança máxima localizada em Catanduvas configura-se como um instrumento 

que contribui com a estrutura carcerária do Paraná, uma vez que possibilitou a redução do número de 
detentos das penitenciárias localizadas na região Oeste do Estado, tornando o sistema carcerário do 
Paraná  mais  adequado  em  vista  à  situação  dos  estados  que  não  contam  com  as  instalações  de 
penitenciárias de segurança máxima.

B. embora contando com uma malha rodoviária muito ampla, o principal meio de transporte de produtos 
do Paraná é pelas hidrovias. Isso torna o Estado altamente competitivo, por contar com uma estrutura 
bem planejada e que permite a todas as regiões do Estado a facilitação do transporte pelos rios.

C. a Coluna Prestes foi um movimento de insatisfação por parte de militares que não concordavam com o 
estilo de governo que caracterizou o segundo império. Graças a este movimento, o governo imperial 
tornou-se ainda mais enfraquecido, diante de um cenário de crises que atravessou e possibilitou a 
criação do regime republicano no final do século XIX.

D. ao considerar o processo de ocupação do Paraná por migrantes vindos das frentes cabocla, nortista e 
sulista de ocupação, observa-se que esse contexto migratório não se aplica na região Oeste do Paraná, 
e, sobretudo em Catanduvas, pois a única frente de ocupação que chegou ao Oeste foi formada por 
migrantes vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

E. o investimento em ensino superior público no Oeste do Paraná em fins da década de 1980 possibilitou, 
mais tarde,  a criação da primeira Universidade Pública do Estado na região.  Os investimentos no 
ensino  superior  promovidos  pela  União  são  ainda  mais  recentes,  com  a  criação  de  campi  da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade 
Federal da Fronteira Sul e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).



12. Ao considerar  alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas,  tais  como: tecnologia,  energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia suas inter-relações e vinculações históricas, 
é correto afirmar que
A. as políticas voltadas para a produção familiar tem se configurado como um instrumento importante na 

construção  de  um  desenvolvimento  sustentável,  ameaçado  pela  intensificação  de  mecanismos 
promovidos para o atendimento exclusivo do mercado internacional, caracterizado principalmente pela 
produção da soja.

B. pela abundância de rios que favorecem a construção de hidroelétricas, a produção da energia por esse 
meio se constitui a forma mais barata de produção energética, com menor impacto no meio ambiente, 
se comparada a produção por combustível e principalmente a produção de energia eólica, devido ao 
alto custo e risco do material químico utilizado.

C. um  aspecto  que  merece  ser  destacado  nas  relações  internacionais  entre  os  países  membros  do 
Mercosul é a trajetória de respeito pelas soberanias nacionais e zelo em relação às áreas de fronteira 
que  historicamente  foram mantidas,  sem problemas  sociais  e  econômicos  próprios  de  regiões  de 
fronteira.

D. o fomento  de  tecnologia  não se configura  como uma ação que  deva  ter  a  participação do poder 
público, uma vez que a este cabe atender as demandas emergenciais como oferecer escolas, postos de 
saúde e moradias populares para uma parcela significativa da população que não tem acesso a estes 
direitos.

E. a política de instalação de colonos no interior do Oeste do Paraná evitou uma ação mais devastadora 
do meio ambiente. O processo de colonização foi fundamental para que se evitasse uma ação intensiva 
de desmatamento na região. Com a vinda de colonos colocou-se um freio na ação provocada pelas 
madeireiras. Caso contrário o impacto seria ainda maior.

13. Ao considerar aspectos históricos e geográficos do município de Catanduvas, é correto afirmar que
A. a Coluna Prestes foi uma consequência da insatisfação de grupos militares para com a postura do 

governo da velha república e teve seu início a partir dos confrontos ocorridos na região de Catanduvas 
(PR) e se limitou ao Estado do Paraná. Por ser conduzido pelas tropas fieis ao governo federal, a ação 
de neutralização dos revoltosos foi intensa e evitou que extrapolasse o espaço correspondente ao oeste 
do Paraná.

B. das três frentes mais expressivas de ocupação da região Oeste do Paraná: Nortistas, sulistas e caboclos. 
Apenas esta última frente marcou presença em Catanduvas, o que justifica o cenário produtivo da 
região.

C. a  exploração  da  madeira  esteve  voltada  para  a  exportação.  E  configurou-se  em uma prática  que 
provocou a devastação de boa parte das florestas da região Oeste e particularmente em Catanduvas.

D. os rios Tormenta e  Adelaide,  que fazem parte  do espaço hídrico de Catanduvas  desaguam no rio 
Piquiri. Uma pequena quantidade de afluentes que nascem na região de Catanduvas chegam ao rio 
Iguaçu.

E. pela aproximação com a capital do Estado, o município de Catanduvas é mais antigo que o município 
de Foz do Iguaçu, o qual se localiza no extremo oeste do Estado.



14. Ao considerar temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, 
saúde, ética e educação ambiental, é correto afirmar que
A. cabe ao Estado única e exclusivamente intervir nos imóveis públicos ou de fins coletivos. Por isso não 

cabe ao Estado estabelecer políticas públicas para a habitação, uma vez que esta demanda supõe a 
aquisição ou locação particular de imóveis para fins de moradia.

B. o Sistema Único da Saúde (SUS) conta com a participação do governo na esfera nacional, estadual e 
municipal.  Por  ser  uma  política  pública,  a  participação  do  sistema  é  de  exclusividade  do  poder 
executivo das três esferas de governo e está vedada a participação da sociedade civil,  cuja qual é 
destinada os serviços prestados pelo SUS.

C. cidadania é um direito adquirido por todas as pessoas que estão localizadas no espaço urbano do 
município, ou seja, no espaço da cidade. Por esta razão, as pessoas que habitam o espaço rural não 
usufruem tal direito.

D. a  ética,  cujo  conceito  foi  construído  pelo  pensamento  grego,  caracteriza-se  no  contexto  da 
modernidade como um conceito não mais aplicável nas relações sociais pautadas exclusivamente pela 
ação racional. A lei é o instrumento que rege cada indivíduo, pois a sociedade deve se constituir pela 
racionalidade da legalidade e não pela ética do comportamento individual e social.

E. educação ambiental resulta de uma política pública que visa garantir o respeito ao meio ambiente e a 
construção de uma concepção de autossustentabilidade  em que se possa construir  uma prática  de 
desenvolvimento sem comprometimento do meio ambiente.

15. Em relação ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
A. o Estatuto  do Idoso é  destinado a  regular  os  direitos  assegurados às  pessoas  com idade  igual  ou 

superior a 70 anos. Uma vez que no Brasil somente quem ultrapassa essa idade é considerada uma 
pessoa idosa.

B. por estar com idade apta à aposentadoria, o Estatuto do Idoso afirma que o exercício de atividade 
profissional não deva ser necessariamente um direito assegurado aos idosos.

C. segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever exclusivo da família assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.

D. em relação ao direito ao transporte, o Estatuto do Idoso prevê a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos às pessoas acima de 65 anos.

E. por entender que a criança está na faixa de zero a 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente não  
estabelece  nenhuma  normatização  quanto  ao  direito  de  acesso  à  saúde  das  mães  gestantes  e  ao 
atendimento pré e perinatal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FONOAUDIÓLOGO
16. O Desvio Fonológico é uma desordem da linguagem bastante comum na clínica fonoaudiológica. Em relação a 
essa condição, é INCORRETO afirmar que

A. o  Desvio  Fonológico  é  decorrente  de  alterações  anatomofisiológicas  dos  órgãos  fonoarticulatórios  que 
dificultam a movimentação dos mesmos na produção dos sons da fala.

B. o  Desvio  Fonológico  é  caracterizado por  fala  ininteligível  além da  idade  dos  04  (quatro  anos)  apesar  da 
linguagem compreensiva estar apropriada para a idade.

C. no Desvio Fonológico, diversos processos estão presentas na fala da criança, dentre esses, podem ser citados a  
Dessonorização e a Redução do Encontro Consonantal.

D. o objetivo de uma terapia baseadas em Processo Fonológicos é o de estabelecer um adequado padrão fala por  
meio do trabalho com os processos e não com os sons isoladamente.

E. as palavras-alvo selecionadas para a intervenção devem apresentar algumas características, como: palavras com 
estrutura silábica simples e com pequeno número de sílabas; palavras cujo som-alvo esteja na sílaba tônica;  
palavras  de  categorias  gramaticais  variadas  como  verbos  e  conjunções  além  de  palavras  que  sejam 
emocionalmente significativas para a criança.

17. Os Distúrbios da Comunicação Humana (DCH) envolvem um amplo espectro da atuação fonoaudiológica. Essas  
condições clínicas podem ser decorrentes de déficits neurológicos ou de  inadequações anatômicas ou funcionais de 
alguma das estruturas que constituem o sistema comunicativo. Em relação aos DCH, analise as afirmativas e marque  
a única alternativa que contém todas as informações corretas. 

A. A Afasia é uma das sequelas que podem estar presentes no indivíduo que sofreu lesão neurológica por Acidente 
Vascular Encefálico ou Traumatismo Craniano. Esse distúrbio da linguagem é caracterizado pela incapacidade 
total ou parcial de utilizar a comunicação oral e/ou escrita e é definida como Afasia de Broca quando a dificul -
dade se manifesta na compreensão da linguagem e Afasia de Wernicke quando a dificuldade está em articular  
corretamente os sons da fala. 

B. A Fissura Labiopalatina é considerada uma malformação craniofacial congênita que compromete a anatomia e 
fisiologia do lábio e/ou palato mole e palato duro e, dependendo do comprometimento no direcionamento das 
fibras musculares, promove diferentes alterações funcionais: fissuras anteriores comprometem, principalmente,  
a sucção e articulação da fala enquanto que as fissuras posteriores acarretam, principalmente, maior hipernasali -
dade e refluxo alimentar para as cavidades nasais.

C. O  Distúrbio  Específico  de  Linguagem (DEL)  é  uma  condição  genético-neurológica  que  compromete  a 
aquisição e desenvolvimento da linguagem da criança e, consequentemente influencia o seu desenvolvimento  
social,  cognitivo,  escolar  e  comportamental.  O DEL é  acompanhado de  outras  condições  clínicas  como a 
Deficiência Intelectual, Síndromes, alterações sensoriais, déficit físico ou lesão cerebral. 

D. O Mal de Alzheimer, assim como outros quadros de Demência, é uma doença neuro-degenerativa que acarreta 
prejuízos  significativos  para  a  comunicação  humana,  principalmente  nos  estágios  mais  avançados  da 
enfermidade. Por esse motivo, o diagnóstico precoce possibilita que o tratamento fonoaudiológico impeça o 
aparecimento e desenvolvimento das alterações linguísticas.  

E. A  Disartria  é  uma  condição  clínica  caracterizada  pela  alteração  no  controle  neurológico  da  musculatura 
envolvida na produção da fala e é decorrente de uma disfunção do Sistema Nervoso Central, sem a presença de  
lesão clinicamente detectável por exames de neuroimagem.  



18. O fonoaudiólogo é o profissional legalmente habilitado para atuar nos casos de Transtornos e Dificuldades de  
Aprendizagem. Em relação a essa área do conhecimento, analise as alternativas para atribuir (V) quando as mesmas  
forem Verdadeiras e (F) quando forem Falsas. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta.

1.  (  )  Os  Transtornos  da  Aprendizagem são  considerados  condições  biológicas  e,  portanto,  categorizados 
segundo os dois principais Manuais de Diagnóstico: CID – 10 e DSM – 5.

2. (  ) As Dificuldades e os Transtornos de Aprendizagem são condições diagnósticas de causa diferente, porém 
as manifestações poderão ser as mesmas uma vez que não há um marcador específico para o estabelecimento  
do diagnóstico diferencial.

3. (  ) A Dislexia é um Distúrbio da Leitura cuja característica principal é a dificuldade para compreender um  
texto lido e, em muitas crianças, pode ser consequência da reduzida exposição aos materiais escritos e déficits 
no processo de alfabetização. 

4. (  ) O Reconhecimento das Palavras impressas ocorre por meio do processo de dupla rota, onde palavras não  
familiares,  longas e  pseudopalavras  são identificadas  pela  Rota  Lexical;  ao contrário,  palavras  que sejam 
comuns à criança e que já estão em sua memória, são identificadas pela Rota Fonológica.
 
5. (  )  Na intervenção com crianças que tem diagnóstico de Transtorno de Aprendizagem, normalmente o 
planejamento terapêutico deve envolver o trabalho também com as questões relacionadas à Linguagem Oral  
nos níveis semântico, pragmático, sintático e fonológico. 

A. 1.V – 2.F – 3.V – 4.V – 5.F.

B. 1.F – 2.F – 3.V – 4.F – 5.F.

C. 1.V – 2.V – 3.F – 4.F – 5.V.

D. 1.V – 2.F – 3.F – 4.V – 5.V.

E. 1.F – 2.V – 3.V – 4.F – 5.F.

19. A Motricidade Orofacial é uma das grandes áreas da atuação fonoaudiológica. Em relação ao tratamento dos  
distúrbios miofuncionais, marque a única em que todas as informações estão corretas.

A. Se  o  objetivo  da  terapia  é  o  de  alongar  a  musculatura,  os  exercícios  e  massagens  deverão  ser  realizados  
seguindo-se a direção de contração das fibras musculares; ao contrário, se o objetivo é o de aumentar o tônus 
muscular, os exercícios deverão ser realizados seguindo-se a direção oposta de contração das fibras musculares.

B. Se o objetivo é o de trabalhar um determinado músculo, deve-se evitar o uso de vários exercícios diferentes,  
pois  essa  conduta  pode  ocasionar  uma  resposta  mais  lenta  das  fibras  musculares:  nesse  caso,  sugere-se  a  
manutenção dos mesmos exercícios por um período de 02 (dois) a 03 (três) meses de intervenção. 

C. Os exercícios Isotônicos têm como objetivo aumentar a força do músculo em reabilitação enquanto que os 
exercícios Isométricos têm como objetivo melhorar a mobilidade do mesmo.

D. A terapia fonoaudiológica na Síndrome do Respirador Oral tem como principal objetivo promover o fechamento 
da boca e a utilização das técnicas adequadas poderão contribuir para estabelecer a respiração nasal. 

E. A deglutição  é  uma  função  dependente  de  várias  estruturas  e  sistemas,  como  por  exemplo,  os  sistemas  
digestório, respiratório, estomatognático e neurológico. A fonoterapia está indicada nos casos de Deglutição 
Atípica e Adaptada, sendo que no último caso, não há necessidade de avaliação de equipe multiprofissional,  
uma vez que se trata de um distúrbio específico da área fonoaudiológica.



20. Analise as informações para marcar a única alternativa correta.

(1). O Teste da Orelhinha – Lei de 02/08/2010 – prevê que todas as crianças recém-nascidas realizem a triagem 
auditiva na Maternidade. Por meio do exame denominado Emissões Otoacústicas, é possível identificar bebês que 
tenham nascido com perda auditiva condutiva ou coclear em intensidades a partir de 30 a 40 dB e, a partir daí,  
realizar os encaminhamentos necessários para continuidade da investigação clínica audiológica.

(2). A Disfagia é uma condição clínica caracterizada pela dificuldade em transportar o alimento de forma segura 
da  boca  até  o  estômago  e  pode  ser  classificada  em  Disfagia  Orofaríngea  de  causa  mecânica  ou  Disfagia  
Orofaríngea de causa neurológica. Em algumas situações, a atuação do fonoaudiólogo não será imediata, sendo  
necessária a intervenção de outros profissionais antes de iniciar a terapia fonoaudiológica.
  
(3). As alterações da fala de origem muscoloesqueléticas são caracterizadas pela dificuldade na pronúncia dos  
sons da fala em decorrência de algum impedimento ou limitação no nível estrutural e/ou funcional dos órgãos  
fonoarticulatórios. Em qualquer condição, a terapia fonoaudiológica isolada está indicada.

(4).  As  alterações  presentes  nos  casos  de  Fissuras  Labiopalatais  podem ser  caracterizadas  como  Distúrbios  
Articulatórios Compensatórios (DAC) e Distúrbios Obrigatórios relacionados à Disfunção Velofaríngea (DVF). 
No primeiro caso, podem ser considerados: golpe de glote, fricativa faríngea produzida como nasal posterior e/ou 
velar; no segundo caso, podem ser considerados: hipernasalidade, emissão de ar nasal e ronco nasal.

A. Estão corretas as informações das alternativas (1), (2), (3), (4).

B. Nenhuma alternativa apresenta informações corretas.

C. Estão corretas as informações das questões (1), (2), (4) e parcialmente corretas as informações da questão (3).

D. Estão corretas as informações das questões (3), (4) e parcialmente corretas as informações das questões (1), (2).

E. Estão corretas as informações da questão (3) e parcialmente corretas as informações das questões (1), (2), (4).

21. Marque a única alternativa que representa a sequência da relação mais provável entre sinal/sintoma e hipótese 
diagnóstica. 
(1) Ceceio Lateral – (2) Ausência de fala aos 4 anos – (3) Semivocalização de Líquida – (4) Escrita ilegível.

A. (1) Desvio Fonológico – (2) Atraso Simples de Fala – (3) Disglossia – (4) Dislexia.

B. (1) Desvio Fonológico – (2) Mutismo Seletivo – (3) Desvio Fonético – (4) Disortografia.

C. (1) Disartria – (2) Afasia – (3) Gagueira – (4) Discalculia.

D. (1) Mordida Aberta – (2) Disfonia – (3) Distúrbio Psicomotor – (4) Apraxia. 

E. (1) Desvio Fonético – (2) Distúrbio Específico de Linguagem – (3) Desvio Fonológico – (4) Disgrafia.

22.  A Resolução 382 de  20/03/2010 reconhece  a  Disfagia  como área  de  especialidade  da  Fonoaudiologia.  Na  
avaliação do paciente, está prevista a análise de diversas estruturas, habilidades e condições gerais e específicas da 
deglutição. Assinale a alternativa em que um dos itens NÃO está previsto na avaliação.

A. Tipo Respiratório – Condição Cognitiva – Estado de Consciência. 

B. Presença de Aspiração – Vedamento Labial – Sensibilidade Intraoral.

C. Avaliação Funcional dos Alimentos – Avaliação Vocal – Reflexos Orais.

D. Sialorreia – Avaliação da Comunicação Escrita – Controle Cervical.

E. Dentição – Estase da Saliva – Observação da Alimentação.



23. Em relação às condutas e procedimentos que dizem respeito à atuação do fonoaudiólogo, assinale a alternativa  
INCORRETA.

A. O Código de Ética (aprovado pela Resolução CFFª nº 305/2004) dispõe no Art.  4o os princípios éticos da 
Fonoaudiologia, quais sejam: o exercício da atividade em benefício do ser humano e da coletividade, mantendo 
comportamento digno sem discriminação de qualquer natureza; a atualização científica e técnica necessária ao  
pleno desempenho da atividade e a propugnação da harmonia da classe fonoaudiológica. 

B. O Manual de Biossegurança contém medidas para minimizar riscos à saúde, para a preservação do ambiente e 
adequada qualidade de vida. Dentre as medidas sugeridas para minimizar riscos à saúde, podem ser citadas a 
higienização das mãos realizada de forma adequada e o uso de equipamentos de proteção individual.

C. Considerando-se  a  atuação  em  Saúde  Coletiva,  não  estão  previstas  ações  conjuntas,  sendo  a  prescrição 
terapêutica a ação mais indicada, pois a atuação do fonoaudiólogo é clínica e necessita de ações específicas.

D. O  trabalho  fonoaudiológico  possui  delimitações  e  expectativas  relacionadas  à  Atenção  Básica  de  Saúde,  
podendo-se  incluir  o  trabalho relacionado à  promoção e  proteção da saúde,  quais  sejam,  a  prevenção dos  
agravos, o diagnóstico, tratamento e redução de danos importantes para a manutenção da saúde. 

E. Na Saúde Pública, existe a necessidade do desenvolvimento da atenção integral ao indivíduo para auxiliar sua 
autonomia bem como a saúde das coletividades.

24. A perda auditiva ocupacional pode ser causada por exposição a níveis elevados de ruído contínuo ou de impacto  
e/ou produtos químicos ototóxicos, que, combinados com o ruído, podem exacerbar seus efeitos. A exposição ao 
ruído em níveis elevados, acima de 85dB por 8 horas de trabalho, pode levar a perda auditiva denominada como 
PAINPSE (Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados) que é caracterizada por ser

A. uma alteração neurossensorial,  irreversível,  geralmente simétrica, com acometimento do limiar auditivo em 
uma ou mais frequência da faixa de 4 a 6 kHz, com melhora em 8 kHz, podendo estar acompanhada por alguns 
sintomas como zumbido bilateral de pitch grave e diminuição da sensibilidade auditiva.

B. uma alteração neurossensorial, reversível, geralmente simétrica, com acometimento do limiar auditivo em uma  
ou mais frequência da faixa de 4 a 6 kHz, com melhora em 8kHz, podendo estar acompanhada por alguns 
sintomas como zumbido bilateral de pitch grave e irritabilidade a sons intensos. 

C. uma alteração condutiva, irreversível, geralmente assimétrica, com acometimento do limiar auditivo em uma ou 
mais  frequência  da faixa de 4 a  6  kHz,  com melhora em 8 kHz,  podendo estar  acompanhada por  alguns 
sintomas como zumbido unilateral de pitch grave e diminuição da sensibilidade auditiva. 

D. uma alteração neurossensorial,  irreversível,  geralmente simétrica, com acometimento do limiar auditivo em 
uma ou mais frequência da faixa de 3 a 6 kHz, com melhora em 8 kHz, podendo estar acompanhada por alguns 
sintomas como zumbido bilateral de pitch agudo e irritabilidade a sons intensos.

E. uma alteração condutiva, reversível, geralmente simétrica, com acometimento do limiar auditivo em uma ou 
mais  frequência  da faixa de 3 a  6  kHz,  com melhora em 8 kHz,  podendo estar  acompanhada por  alguns 
sintomas como zumbido bilateral de pitch agudo e diminuição da sensibilidade auditiva. 

25. A avaliação das Emissões Otoacústicas é um instrumento importante não somente no diagnóstico, mas também 
na prevenção das deficiências auditivas. São aplicabilidades clínicas desta avaliação, EXCETO, 

A. triagem auditiva neonatal.

B. detecção de tumores do nervo acústico.

C. avaliação de pacientes que apresentam distúrbios que dificultem ou impeçam a obtenção dos resultados precisos 
nos exames subjetivos.

D. avaliação do prognóstico evolutivo da hidropsia endolinfática (Doença de Ménière).

E. avaliação do sistema eferente olivococlear medial.



26. A verificação da adaptação dos aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) pode ser feita por meio de  
procedimentos objetivos e subjetivos. Com relação ao método subjetivo, temos a determinação do ganho funcional.  
Para obtenção destes resultados, é correto afirmar que

A. as frequências avaliadas são de 2, 3, 4, 6, 1, 0,5 e 0.25 kHz, exceto a frequência de 8 kHz, porque os aparelhos  
auditivos não amplificam esta frequência.

B. o  ganho  funcional  não  precisa  ser  pesquisado  em  campo  livre,  podendo  ser  utilizado  os  fones  para  a 
determinação dos limiares sem o aparelho auditivo.

C. o ganho funcional é a diferença em decibéis entre os limiares com e sem o aparelho auditivo.

D. as  medidas  do  ganho  funcional  fornecem  a  mesma  informação  que  aquelas  obtidas  com  procedimentos 
objetivos como as mensurações com microfone-sonda.

E. o ganho funcional é determinado por ser um método subjetivo, pois não necessita da colaboração do paciente. 

27.  Timpanometria  é  o  método utilizado para  avaliar  a  mobilidade da  membrana do tímpano e  das  condições 
funcionais  da  orelha  média.  É  realizada  medindo-se  a  capacidade  de  a  membrana  refletir,  em  resposta  a 
modificações graduais de pressão no mesmo conduto. Para a interpretação dos achados timpanométricos, é correto 
afirmar que

1. ( ) A curva A é caracterizada por um pico máximo ao redor de 0 (zero) decaPascal (daPa) de pressão, sendo 
encontrada  em  indivíduos  com  funcionalidade  normal  do  sistema  tímpano-ossicular  ou  em  portadores  de 
Otosclerose.
 
2. ( ) Na curva do tipo B, não existe pico de máxima complacência e a curva mostra-se inalterável, mesmo que as  
variações de pressão, no meato acústico externo, sejam grandes, sendo encontradas em pacientes com Otite Média.

3. ( ) A curva do Tipo C mostra que seu ponto mais alto, isto é, de máxima complacência, se desloca para pressões  
muito negativas, e encontradas em pacientes com mau funcionamento tubário.
 
4. ( ) A curva Ar é achatada, porém seu perfil é semelhante ao da curva A, caracterizando rigidez do sistema  
tímpano-ossicular, encontrada em pacientes com Otosclerose e Membranas Timpânicas Espessas.
 
5. ( ) A curva Ad, revela uma complacência extremamente grande, conhecida como curva aberta e presente em  
condições  de  diminuição  de  rigidez  do  sistema,  sendo  encontrada  em  pacientes  com  Disjunção  da  Cadeia 
Ossicular. 

A. Somente 2 e 3 estão corretas.

B. Somente 2, 3 e 5 estão corretas.

C. Somente 1, 2, 3 e 5 estão corretas.

D. Somente 2, 3, 4 e 5 estão corretas.

E. Todas as alternativas estão corretas.



28. A Voz é uma das grandes áreas de atuação na Fonoaudiologia. Analise as considerações sobre o assunto para 
marcar a única alternativa correta.

1. ( ) A laringe é uma importante estrutura anatômica que interfere na produção da Voz, entretanto, essa não é  
sua função principal: a tarefa mais importante desse órgão é a de conduzir o ar até sua entrada nos pulmões e  
protegê-lo de substâncias indesejadas.
 
2. ( )  O som gerado na laringe é modificado pelas estruturas de ressonância - laringe, faringe, boca, nariz e  
seis paranasais - até atingir a saída pela boca e/ou pelo nariz, quando é transformado em fala.

3.  (  )  Na produção da voz,  as  pregas vocais  ficam aduzidas e  quanto mais  rápida for a vibração,  o  som 
resultante será mais grave; ao contrário, quantos mais lenta for a vibração, o som resultante será mais agudo.

4. ( ) O câncer de laringe pertence à classificação das Disfonias Orgânicas e é uma patologia que pode ocorrer 
independentemente da forma como a pessoa utiliza a voz: com ou sem abuso vocal. 

A. Estão corretas as informações dos itens (1), (2), (4) e parcialmente corretas as informações da questão (3).

B. Estão corretas as informações dos itens (1), (2), (3), (4).

C. Estão corretas as informações dos itens (1), (4) e parcialmente corretas as informações da questão (2), (3).

D. Estão parcialmente corretas as informações dos itens (1), (2), (3) e corretas as informações da questão (4).

E. Estão parcialmente corretas as informações dos itens (2), (3) e parcialmente corretas as informações da questão 
(1), (4).

29. A Disfonia é uma situação clínica considerada como qualquer dificuldade na emissão da Voz e muitas condições 
podem ser a causa dessas alterações. Analise as alternativas e marque aquela que apresenta todas as informações  
corretas a respeito da Disfonia.

A. Os Nódulos Vocais são lesões epiteliais benignas constituídas por uma pequena massa de tecido inflamatório,  
situada no rebordo das pregas vocais. A causa principal está relacionada ao abuso vocal persistente e à fonação  
hipercinética.  A atuação fonoaudiológica está  indicada em todos os  casos,  após o paciente  ter  realizado a  
remoção cirúrgica dos nódulos.

B. O Edema de Reinke é uma lesão na camada superficial da prega vocal caracterizada por acúmulo de fluído em 
alguma região da porção membranosa e está frequentemente associada ao uso intensivo da voz, abuso vocal e 
tabagismo. Apresenta como característica a voz aguda e sem rouquidão; o planejamento terapêutico deve incluir  
exercícios de relaxamento e utilização de sons graves.

C. A Terapia Vocal realizada pelo fonoaudiólogo é essencial em quase todos os casos de patologias da voz e sua  
duração dependerá das condições da lesão. Dentre os objetivos da intervenção, estão: eliminar os abusos vocais 
posturais e comportamentais a fim de promover a regressão da lesão, redução do esforço fonatório, adequação  
vocal e busca de maior rendimento vocal com mínimo esforço. Qualquer fonoterapia vocal deverá ser iniciada 
após a cirurgia.

D. A Disfonia Psiocogênica é classificada como uma alteração funcional na qual existe um grande envolvimento 
das questões emocionais como fator causal; por essa razão, a indicação é psicoterápica e não fonoterápica.

E. A Disfonia Espástica é uma desordem neurológica caracterizada por contrações involuntárias da musculatura 
fonatória  ocasionando  uma  voz  tensa,  forçada  e  estrangulada,  com quebras  de  sonoridade.  A abordagem 
terapêutica  deve  ter  como  objetivos:  aumento  da  resistência  glótica,  melhora  da  estabilidade  fonatória  e 
adequação da coaptação glótica.



30. A Higiene Vocal é um termo utilizado para se referir as normas básicas que auxiliam na preservação da saúde  
vocal e na prevenção do aparecimento de alterações e doenças. Sob esse aspecto, marque a única alternativa cuja  
orientação NÃO é adequada.

A. “Evite ficar em sala com ar condicionado, pois este equipamento retira a umidade do ambiente, ressecando as  
mucosas do trato respiratório: essa condição dificulta a adequada vibração das pregas vocais”. 

B. “Evite a ingestão de alimentos pesados e condimentados, pois podem causar azia, má digestão e refluxo de  
substâncias gástricas: a acidez proveniente do refluxo é um fator irritativo para as pregas vocais”.  

C. “Procure fazer a ingestão de, pelo menos, 7 a 8 copos de água por dia a fim de manter a hidratação celular  
adequada de todo o organismo que também é necessária para o bom funcionamento da prega vocal na emissão  
sonora”. 

D. “Faça o uso de balas, pastilhas ou sprays à base de menta toda vez que sentir desconforto no uso da voz: eles  
auxiliam no relaxamento da prega vocal promovendo a sensação de bem-estar do trato vocal impedindo a  
realização de esforço vocal desnecessário”.

E. “Quando estiver gripado ou em crise respiratória alérgica, evite utilizar a voz ou diminua a demanda vocal:  
nestes casos é frequente o aparecimento da rouquidão e obstrução nasal devido ao inchaço das mucosas que  
revestem o trato respiratório. falar bastante com o tecido inchado é prejudicial e pode acarretar em nódulos  
vocais”. 


